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Acþiunile
companiilor auto,
în declin puternic

Acþiunile companiilor auto au
înregistrat scãderi puternice vineri,
pe pieþele externe, dupã apariþia in-
formaþiei potrivit cãreia un numãr de
aproximativ 630.000 de automobile
produse de constructorii germani
Porsche, Volkswagen Opel, Audi ºi
Mercedes urmeazã sã fie rechemate
la service în Europa pentru rezolva-
rea unei probleme la sistemul
software care gestioneazã emisiile
poluante.

Totodatã, piaþa a fost influenþatã
de ºtirea potrivit cãreia Direcþia Ge-
neralã a Concurenþei, Consumului ºi
a Înlãturãrii Fraudei (DGCCRF) din
Franþa a percheziþionat birourile
companiei PSA “Peugeot Citroen”,
ridicând documente ca parte a inves-
tigaþiei privind depãºirea emisiilor
de dioxid de carbon ºi oxizi de azot.

Acþiunile “Peugeot” SA, cel mai
mare constructor auto din Franþa,
s-au depreciat cu 1,7% vineri, la
Bursa din Paris, atingând 13,86
euro, iar cele ale rivalului mai mic
“Renault” SA – cu 0,4%, la 87,34
euro.

Titlurile “General Motors” Co.,
compania americanã care deþine
marca Opel, au înregistrat un declin
de 1,5% la Bursa din New York,
afiºând un preþ de 32,18 dolari.

Acþiunile “Porsche Automobil
Holding” SE din Germania au scãzut
cu 1,7% pe piaþa din SUA, la 5,38
dolari.

V.R.

(continuare în pagina 3)

UE vrea
mãsuri mai
dure împotriva
evaziunii
fiscale

Uniunea Europeanã vrea un nou
set de mãsuri pentru descurajarea
evaziunii fiscale, în condiþiile în care
mai multe partide populiste susþin cã
guvernele închid ochii la inegalitãþi-
le din economia mondialã ºi se folo-
sesc de scandalul Panama ca sã-ºi
demonstreze teoria, scrie Bloom-
berg.

Impulsionaþi de “revoltele” po-
pulare de peste tot din Europa în
urma informaþiilor fãcute publice în
scandalul Panama, miniºtrii euro-
peni au arãtat un front comun în lup-
ta împotriva evaziunii fiscale ºi vor
o nouã lege pentru paradisurile fi-
scale ºi pentru transparenþa fiscalã,
conform Mediafax.

“Riscul ascensiunii populismului
este extrem de ridicat, mai ales dacã
nu acþionãm destul de decisiv sau
destul de rapid pentru a face o schim-
bare”, a spus Michel Sapin, ministrul
francez de finanþe.

Scandalul de luna aceasta, prin
care milioane de documente pãs-
trate secrete au fost expuse,
arãtând unde îºi þin averile zeci de
oameni de afaceri ºi politicieni, a
reprezentat ocazia perfectã pentru
grupurile populiste sã câºtige po-
pularitate.

V.R.

Subiecte fierbinþi la SIF-uri
ºi BVB, în Sãptãmâna Patimilor
l Luptã pe dividende, la SIF Banat-Criºana l Consolidarea acþiunilor, din nou pe tapet la SIF Moldova l Alegeri la SIF
Transilvania l BVB discutã urgentarea fuziunii cu Sibex

A
cþionarii SIF-urilor ºi cei
ai Bursei de Valori se
vor întruni, în aceastã
sãptãmânã, în Adunãrile

Generale, având pe ordinea de zi su-
biecte importante.

Înainte de Paºte, la SIF1 Banat-
Criºana se va da o luptã pentru distri-
buirea profitului, cãci grupul “Erste
Bank” a solicitat dividende mai
mari, la SIF Moldova se va discuta,
din nou, consolidarea valorii nomi-
nale a acþiunilor, dupã ce operaþiu-
nea a fost blocatã prin acþiunea în in-
stanþã a Asociaþiei Investitorilor pe

Piaþa de Capital, iar la SIF Transilva-
nia se vor þine alegeri, la cererea unor
acþionari, dupã intervenþia
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF).

Totodatã, acþionarii BVB vor dis-
cuta fuziunea cu Sibex.

SIF1 ºi SIF2 deschid ºirul
Adunãrilor Generale

Pare cã SIF Banat-Criºana ºi SIF
Moldova au vrut sã aibã Sãrbãtori
liniºtite, aºa cã ºi-au programat
AGA, luni.

Conducerea SIF1 Banat - Criºana
a propus acþionarilor repartizarea
profitului net de anul trecut, în sumã
de 75.324.568 lei, la rezultatul re-
portat ºi folosirea banilor pentru un
program de rãscumpãrare de acþiuni.

Bogdan Drãgoi, preºedintele SIF1
Banat - Criºana, ne-a declarat, re-
cent, cã propunerea pe care a fãcut-o
este mai avantajoasã pentru acþionari
decât distribuirea de dividende.

Însã fondul “Business Capital for
Romania Opportunity Fund”, deþi-
nut de Erste Bank ºi Florin Pogona-
ru, ºi fondul de pensii NN au venit cu

o variantã total opusã.
Aceºtia vor dividende, în cuantum

de 80% din profitul pe anul trecut,
adicã 0,1098 lei/acþiune.

În joc a intrat ºi Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã, care, sãp-
tãmâna trecutã, a limitat drepturile
de vot pentru grupul “Erste”, dar ºi
pentru grupul despre care procurorii
au susþinut cã este concertat cu fostul
preºedinte SIF1, Dragoº Bîlteanu.

Potrivit ASF, Erste Bank, fondul
“Business Capital for Romania
Opportunity Fund”, “Romanian
Equity Partners Cooperatif”, Fondul

de Pensii Administrat Privat BCR,
Fondul de Pensii Facultative BCR
Plus, FDI Erste Balanced RON ºi
FDI Erste Equity Romania acþionea-
zã concertat, având împreunã o deþi-
nere cumulatã de 6,3%. Astfel, Au-
toritatea a impus reducerea la 5% a
drepturilor de vot pentru aceºtia, în
cadrul AGA programatã pentru luni
ºi i-a obligat sã revinã sub pragul
legal de deþinere în termen de trei
luni.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Aºteptându-l pe Godot la Frankfurt

A
tacurile politicienilor
germani la adresa politi-
cilor promovate de Ban-
ca Centralã Europeanã,

ale cãror efecte negative încep sã fie
conºtientizate în termenii costului
electoral, singurul pe care nu doresc
sã-l plãteascã politicienii de oriunde,
l-au întristat pe Mario
Draghi.

Dar, în acelaºi
timp, i-au întãrit ºi
hotãrârea de a conti-
nua cu politica de re-
laxare cantitativã ºi
dobânzi zero sau
negative.

“Ne supunem legii, nu politicie-
nilor, deoarece suntem indepen-

denþi, dupã cum scrie în lege”, le-a
declarat Mario Draghi jurnaliºti-
lor prezenþi la conferinþa de presã
care a urmat ºedinþei de politicã
monetarã de sãptãmâna trecutã,
iar ulterior a subliniat cã “politici-
le noastre funcþioneazã ºi sunt efi-
ciente”.

Din pãcate, preºedintele BCE nu a
precizat ºi etalonul folosit în evalua-
rea succesului politicii monetare a
BCE, însã a cerut rãbdare: “lãsaþi-le
suficient timp (n.a. mãsurilor de po-
liticã monetarã) pentru a-ºi arãta
efectele”.

Declaraþiile belicoase din Germa-
nia, inclusiv din partea ministrului
de finanþe Wolfgang Schäuble, au
reprezentat subiect ºi pentru întrebã-

rile jurnaliºtilor la ultima conferinþã
de presã a BCE.

Draghi a precizat cã s-a întâlnit cu
Schäuble la Washington, cu ocazia
reuniunii periodice la nivel înalt de
la FMI, iar “discuþiile au fost poziti-
ve ºi fructuoase”. Ministrul german
de finanþe chiar ºi-a rãstãlmãcit cu-
vintele, dupã cum a declarat Mario
Draghi, “spunând cã nu asta a vrut sã
spunã sau cã nu a spus ce a vrut sã
spunã”.

Este greu de crezut cã “înceta-
rea focului” poate fi altfel decât
temporarã, mai ales cã preºedinte-
le BCE a pus din nou accentul pe
necesitatea reformelor structura-
le.

(continuare în pagina 7)

ADRIAN VASILESCU:

“Noua generaþie preia
discursul populist

împotriva bãncilor”
l “Bãncile sunt arogante, oamenii din bãnci sunt
aroganþi, dar cum sunt cei din asigurãri sau de la
orice ghiºeu din þara noastrã?” l “Greºeala
bãncilor este cã nu angajeazã psihologi, filozofi,
sociologi”

Când vorbim de educaþie fi-
nanciarã, vorbim de educa-
þia financiarã a bancherilor,

a consilierilor de clientelã din bãnci,
care nu ºtiu sã discute întotdeauna
cu oamenii, explicã Adrian Vasile-
scu, consultant de strategie în cadrul
Bãncii Naþionale a României
(BNR).

Domnia sa ne-a spus, vineri, cã,
potrivit unor sondaje realizate de in-
stituþiile europene, România este

ultima þarã din UE în ceea ce pri-
veºte educaþia financiarã, cu 22 de
puncte procentuale, Bulgaria de-
þinând penultimul loc în acest clasa-
ment, cu 32 de puncte procentuale.
O analizã la nivel mondial aratã cã
suntem pe locul 144 din 147 de þãri,
în acest domeniu, subliniazã dom-
nul Vasilescu.

Acesta ne-a menþionat: “De câte
ori se aduce vorba în dezbaterile pu-
blice de educaþia financiarã ºi se face

aluzie la locul nostru care nu ne
onoreazã, oamenii spun cã se simt
jigniþi. Eu spun cã nu trebuie sã se
simtã jigniþi. Când vorbim de educa-
þie financiarã, vorbim de educaþia fi-
nanciarã a bancherilor, a consilieri-
lor de clientelã din bãnci, care nu ºtiu
sã discute întotdeauna cu oamenii.
Bãncile lucreazã cu tehnicieni.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA A

PÃRÃSIT UNPIR

Piperea: “Breasla practicienilor
în insolvenþã - þinta unei acþiuni
de destructurare”
l Demisia de la conducerea Uniunii este
“rezultatul unor manevre oculte ºi ilegale”, spune
Gheorghe Piperea

Avocatul Gheorghe Piperea a pã-
rãsit Uniunea Naþionalã a Practicie-
nilor în Insolvenþã din România
(UNPIR), demisionând atât din func-
þia de prim-vicepreºedinte, cât ºi din
cea de preºedinte interimar pe care le
ocupa în cadrul Uniunii.

Piperea a spus, vineri, cã renunþa-
rea la conducerea UNPIR nu a fost
un capriciu, ci “rezultatul unor ma-
nevre oculte ºi ilegale”, care l-au
“forþat” sã iasã din cursa pentru
preºedinþia UNPIR.

Avocatul spune cã nu intenþionea-
zã sã candideze, la congresul Uniu-
nii din septembrie, la nicio funcþie în

cadrul acestei Uniuni.
Domnia sa a precizat: “Probabil

cã 12 ani în aceastã poziþie erau, ori-
cum, prea mulþi. E adevãrat cã am
învãþat multe, am învãþat pe mulþi,
am scris cãrþi în aceastã perioadã de
12 ani, dar am ratat multe alte cãrþi
pe care le-aº fi putut scrie cu un pic
mai mult timp la dispoziþie, plus cã
am rãpit familiei mele multe
week-end-uri, pentru a merge la se-
minarii ºi conferinþe pe tema insol-
venþei, în þarã ºi prin toatã Europa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pag.4, articolul

“Producãtorii germani se confruntã

cu o rechemare în masã a

automobilelor”.

n Liviu Dragnea rãmâne în
fruntea PSD, dupã
condamnarea în dosarul
“Referendumul”
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