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Statul a încasat dividende
de 1,4 miliarde lei de la
companiile energetice

Dividendele cuvenite statului
român de la societãþile
energetice unde este acþio-

nar totalizeazã 1,48 miliarde lei pen-
tru anul 2013, dupã cum aratã un ra-
port de activitate al Direcþiei Priva-
tizare din Departamentul pentru
Energie. În 2012, statul a încasat de
la societãþile energetice unde este
acþionar dividende de 1,34 miliarde
lei, conform sursei citate.

Companiile energetice cu plãþi
restante sunt Hidroelectrica Serv,
Electrocentrale Bucureºti, Comple-
xul Hunedoara, Electrocentrale Ga-
laþi ºi Electrica Serv. Bilanþul Di-
recþiei Privatizare indicã un nivel to-
tal al plãþilor restante pe care le dato-
reazã aceste societãþi la circa 846 mi-
lioane lei la 31 decembrie 2013. Di-
recþia susþine cã se iau mãsuri pentru
reducerea acestor datorii astfel încât

plãþile restante sã ajungã la circa 552
milioane lei la finele acestui an.

A.T.

(continuare în pagina 6)

GABOR ORBAN, MINISTRUL UNGAR AL
ECONOMIEI:

“Noua legislaþie va determina
bãncile din Ungaria sã-ºi
majoreze capitalul cu sute
de milioane de euro”

Unele bãnci care opereazã în
Ungaria vor trebui sã-ºi
majoreze capitalul cu sute

de milioane de euro fiecare, dupã
stabilirea despãgubirilor pentru mo-
dificãrile unilaterale ale contractelor
considerate incorecte din cauza uti-
lizãrii unui curs de schimb dezavan-
tajos pentru clienþi, a declarat, ieri,
secretarul de stat
în Ministerul un-
gar al Economiei,
Gabor Orban, la
summitul dedicat
investiþiilor în
Europa de Est,
organizat de Reu-
ters.

Bãncile vor
plãti, potrivit esti-
mãrilor, despã-
gubiri de aproximativ 1.000 de mi-
liarde de forinþi (patru miliarde de
dolari), a apreciat Orban, citat de
Agerpres. Acesta a adãugat cã existã
un angajament politic solid pentru
convertirea în forinþi a creditelor
ipotecare în valutã, decizie care ar
putea fi adoptatã în primul trimestru
din 2015 sau în prima jumãtate a
anului viitor.

Oficialul a dat asigurãri cã vor fi
convertite doar creditele ipotecare, a
cãror valoare este estimatã la 12 mi-
liarde de euro. Guvernul de la Buda-
pesta nu a stabilit încã dacã aceastã
conversie se va realiza la rata de
schimb de pe piaþa spot sau sub

aceastã ratã. Dar Orban a afirmat cã
o conversiune sub rata pieþei ar putea
afecta stabilitatea financiarã.

“Cred cã o astfel de decizie ar crea
riscuri la adresa stabilitãþii financia-
re ºi ar trebui luate în consideraþie
înainte de adoptarea unei decizii. Ar
fi afectat ºi necesarul de capital al
bãncilor ºi, de aceea, trebuie sã þinem

cont de aceastã
problemã”, a de-
clarat oficialul,
adãugând cã taxa
pe bãnci va
rãmâne în vigoare
în actuala formã
ºi în 2015.

“Taxa pe bãnci
este ridicatã com-
parativ cu ce se
întâmplã pe plan

mondial ºi, pe termen lung, nu poate
rãmâne la acest nivel. Dar asta nu
înseamnã cã se va modifica în viitorul
apropiat”, a precizat Gabor Orban.

Acesta a explicat cã o convertire
în forinþi a creditelor ipotecare în va-
lutã, dacã nu este fãcutã mult sub rata
pieþei, nu ar trebui sã afecteze supli-
mentar nivelul capitalului bãncilor.

“Bãncile nu sunt astãzi în situaþia
în care pot decide dacã pleacã sau
dacã rãmân. Ele au nevoie de mai
multã claritate pe care sunt sigur cã o
vor obþine anul viitor sau în câteva
luni”, a declarat oficialul. (A.G.)

(continuare în pagina 2)

Banca Elveþiei nu exclude
introducerea dobânzii negative
l Thomas Jordan, SNB: “Am putea acþiona
imediat pentru apãrarea plafonului impus
cursului de schimb”

Banca Centralã a Elveþiei
(SNB) nu exclude utilizarea
unei dobânzi negative în ve-

derea protejãrii plafonul minim im-
pus cursului de schimb franc/euro ºi
a evitãrii deflaþiei, potrivit afirmaþii-
lor fãcute ieri de preºedintele insti-
tuþiei, Thomas Jordan.

Oficialul SNB a menþionat cã
banca centralã va
continua sã apere
plafonul ºi ar pu-
tea sã adopte imediat mãsuri pentru
protejarea acestuia.

Banca Elveþiei a stabilit, în sep-
tembrie 2011, plafonul minim pentru
cursul francului la 1,20 unitãþi/euro,
ca sã protejeze exportatorii, sã previ-
nã deflaþia ºi recesiunea. În august
2011, francul urcase la 1,008 unitãþi /
euro, de la un minim de 1,6828 uni-
tãþi/euro în 2007.

“Nicio mãsurã nu va fi exclusã”, a

declarat preºedintele SNB, adã-
ugând: “Sunt discutate (n.r. – în SNB)
o serie de decizii în acest moment. S-a
discutat recent de utilizarea unei rate
negative a dobânzii. O astfel de evo-
luþie nu poate fi exclusã”.

Pe de altã parte, Thomas Jordan a
amintit cã mandatul instituþiei priveºte
asigurarea stabilitãþii preþurilor ºi a

avertizat în privinþa
creºterii riscului de
deflaþie în Elveþia.

În luna august 2014, inflaþia anua-
lã din Elveþia a fost de 0,1%, iar con-
form estimãrilor SNB, acest indica-
tor va ajunge la 0,5% abia în 2016,
chiar dacã ratele dobânzilor vor fi
zero în urmãtorii ani. Pentru anul cu-
rent, analiºtii anticipeazã o inflaþie
de 0,3% în Elveþia.

A.V.

(continuare în pagina 2)

INTERNATIONAL

Raiffeisen completeazã informaþia
despre acceptul conversiei
creditelor din franci, în lei

R
aiffeisen Bank a reacþio-
nat la articolul publicat,
ieri, de BURSA, sub titlul
<< Piperea: “Raiffeisen

acceptã conversia unor credite în

franci elveþieni la cursul din mo-

mentul acordãrii”>>, prin douã
mesaje succesive, cu care vrea sã in-
firme ºtirea.

Primul mesaj:

“Ziarul BURSA de astãzi titreazã
pe prima paginã o informaþie care nu
e realã, iar lucrurile nu pot rãmâne
aºa din respect pentru cititorii dum-
neavoastrã ºi pentru clienþii noºtri.

Articolul spune cã dl. avocat Pi-
perea a declarat cã “Raiffeisen
acceptã conversia unor credite în
franci elveþieni la cursul din momen-
tul acordãrii”.

În numele Raiffeisen Bank,
daþi-mi voie sã vã spun cã acest lu-
cru nu este adevãrat.”

Ba da.
Avocatul Gheorghe Piperea ne-a

declarat exact asta.
Avem semnãtura domnului Piperea

pe textul declaraþiei sale, prin urmare,
din respectpentrucititoriinoºtri ºipen-
tru clienþii dumneavoastrã, daþi-mi
voie sã vã spun cã articolul din
BURSA este corect.

Desigur, observãm cã vreþi sã spu-
neþi altceva decât spuneþi ºi cã n-aþi
bãgat de seamã cã, de fapt, contestaþi

cã avocatul Piperea ne-a declarat
ceea ce ne-a declarat.

Ne dãm seama cã intenþionaþi sã
negaþi cã Raiffeisen ar fi acceptat
conversia unor credite în franci elve-
þieni la cursul din momentul acordã-
rii, dar cã n-aþi ºtiut sã vã exprimaþi.

Ceea ce, bineînþeles, nu-i aºa de
important, în comparaþie cu subiectul
conversiei, dar nu este acceptabil ca,
din cauzã cã nu ºtiþi sã vã exprimaþi

corect, sã lãsaþi impresia cã BURSA
ar fi publicat un articol incorect.

Al doilea mesaj:

“Raiffeisen Bank va þine cont
întotdeauna de dorinþa clienþilor sãi
care au credite în CHF ºi le va iden-
tifica soluþia cea mai bunã, în funcþie
de situaþia fiecãruia. Conversia în
lei poate fi una dintre soluþii, cum

este ºi discutarea unor condiþii sau
costuri sau prelungirea termenului
de rambursare etc.

Dacã vorbim strict de conversia
creditelor în CHF, banca o poate
face la cursul de la data conversiei,
cu dobânda aferentã noii monede la
aceeaºi datã, acesta fiind lucrul pe
care banca l-a afirmat întotdeauna.

În cazul la care se face referire în
articol, avocatul Piperea a cerut in-
stanþei conversia unui credit în CHF
la cursul istoric, fãrã sã precizeze ni-
mic de costul creditului în lei la acea
datã. Banca a informat instanþa cã
pentru conversia în lei trebuie aplica-
te condiþiile de creditare pentru cre-
ditele în lei de la acea datã. Într-o
astfel de situaþie clientul ar avea de
rambursat sume foarte mari în lei
din urmã (uneori aproape duble), dat
fiind cã dobânda la creditele în lei era
în 2007-2008 de 11-17% ºi nu 6-7%
cât era la un credit în CHF”.

Nuºtiudacãacestaldoileamesaj su-
ferã sau nu suferãdedeficienþe similare
de exprimare, dar, în forma aceasta, el
nu infirmã declaraþia avocatului Pipe-
rea, care sunã aºa: ”Raiffeisen Bank

a acceptat ca transformarea credi-

telor din CHF, în lei, sã se facã la

cursul din momentul acordãrii lor,

la dobânda actualã a bãncii. Aceasta

ar putea fi negociatã”.

BURSA

(continuare în pagina 6)

Pierre Moscovici:
"Comisia
Europeanã nu va
permite încãlcarea
regulilor bugetare"

Comisia Europeanã nu va permite
încãlcarea regulilor de disciplinã bu-
getarã din UE, afirmã viitorul comi-
sar european pentru afaceri econo-
mice, Pierre Moscovici, la numai
câteva zile dupã ce foºtii sãi colegi
din guvernul francez au declarat cã
Paris-ul va rata din nou þintele UE în
materie.

Anul trecut, miniºtrii de finanþe
din Uniunea Europeanã le-au per-
mis autoritãþilor de la Paris sã ex-
tindã cu încã doi ani þinta de aduce-
re a deficitului bugetar sub plafo-
nul UE de 3% din PIB, dupã ce
Franþa a ratat un termen limitã în
2013 privind procedura de deficit
excesiv.

Oficialii francezi spun cã vor atin-
ge o þintã de deficit bugetar mai micã
de 3% abia în 2017.

Moscovici, care a fost ministru
de finanþe în Franþa timp de doi ani,
pânã în aprilie 2014, îºi va prelua
funcþia de comisar european la data
de 1 noiembrie, dupã ce, sãptãmâna
aceasta, se va prezenta la o audiere
de confirmare în Parlamentul Euro-
pean. Moscovici va fi responsabil
cu susþinerea disciplinei bugetare în
UE, însã numirea sa a generat ne-
mulþumiri în rândul unor state toc-
mai din cauzã cã provine dintr-o
þarã supusã procedurii de deficit ex-
cesiv.

V.R.

ÎN TIMP CE, LA NOI, NICI BROKERII NU S-AU LÃMURIT BINE

Depozitarul polonez a informat chiar ºi pe
micii investitori despre trecerea la “T+2”
Interviu cu doamna Iwona Sroka, preºedinte ºi CEO al Depozitarului Central din Polonia (KDPW)

Reporter: Cum s-a pregãtit piaþa
polonezã pentru reducerea ciclului
de decontare la douã zile (T+2), din
6 octombrie?

Iwona Sroka: Modificarea ci-
clului de decontare la “T+2” a pre-
supus implementarea unor schim-
bãri tehnice în sistemul IT al depo-
zitarului ”kdpw_stream” ºi sã fa-
cem teste cu toþi participanþii.
Aceastã muncã a fost dusã la bun
sfârºit cu succes. Întrucât modifi-

carea va afecta ºi investitorii indi-
viduali, am lucrat cu organizaþiile
pieþei ºi cu presa localã ca sã avem
o campanie de informare destinatã
investitorilor de retail, care repre-
zintã un grup important pe piaþa
noastrã.

Reporter: Au existat probleme în
implementarea “T+2”?

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Depozitarul Central din Polonia (KDPW) este pregãtit pentru reducerea ciclului
de decontare de la trei la douã zile (“T+2”), începând cu 6 octombrie, aºa cum
a fost agreat la nivel european, potrivit doamnei Iwona Sroka, preºedinte ºi
CEO al KDPW, care a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu.
În þara noastrã, brokerii ºi custozii au trimis avertismente ºi propuneri de amânare a
proiectului “T+2”, pe ultima sutã de metri, în condiþiile în care data de 6 octombrie
a fost decisã la vârful Bursei de Valori Bucureºti ºi Depozitarului Central. ªase bãnci
s-au plâns cã piaþa nu a fost informatã din timp ºi pregãtitã pentru reducerea ciclu-
lui de decontare, cu ºase luni înainte, aºa cum sunt uzanþele internaþionale.
Iwona Sroka ne-a relatat cum a procedat în Polonia. Potrivit domniei sale,
Depozitarul a efectuat teste cu participanþii la piaþã ºi, pentru cã mãsura îi afec-
teazã ºi pe micii investitori, instituþia a fãcut o campanie de informare dedicatã
retailului.

Iwona Sroka: “Participanþii
noºtri, precum ºi KDPW însuºi,
sunt gata pentru trecerea la
T+2, din 6 octombrie”.

PARLAMENTARII AU VOTAT VACANTAREA POZIÞIEI

Corneliu Moldoveanu elibereazã scaunul
de vicepreºedinte ASF

Corneliu Moldoveanu a fost
demis din funcþia de vice-
preºedinte pentru asigurãri

al Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), în urma votului din
Parlament, de ieri.

“Plenul reunit al Camerei Deputa-

þilor ºi Senatului a decis vacantarea
postului de vicepreºedinte pentru asi-
gurãri din cadrul ASF”, ne-a declarat
deputatul Gheorghe Ialomiþianu.

În urmã cu aproximativ douã sãp-
tãmâni, Comisiile de buget finanþe
din Senat ºi Camera Deputaþilor

aprobaserã revocarea lui Corneliu
Moldoveanu din funcþie, întrucât
acesta este urmãrit penal, încã din
luna martie, pentru trafic de influenþã.

A.A.

(continuare în pagina 6)


