
GRAM AUR = 189,1168 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7136 RON EURO = 4,4595 RON DOLAR = 3,5484 RON

Luni, 3 septembrie 2012, nr. 167 (4775), anul XXII 16 pagini 2 lei

Franþa intervine
pentru a salva un
creditor ipotecar

Guvernul francez a acceptat sã
salveze Credit Immobilier de Fran-
ce (CIF), prin acordarea unei ga-
ranþii de stat, instituþia financiarã
specializatã în credite ipotecare
fiind puternic afectatã de lipsa de
lichiditate, potrivit Financial Ti-
mes.

Credit Immobilier de France a fost
scoasã la vânzare începând din mai,
în urma problemelor cauzate de dis-
pariþia finanþãrii ieftine de pe pieþele
de credit.

“Pentru a permite CIF sã-ºi re-
specte toate angajamentele, statul a
decis sã rãspundã favorabil cererii

pentru acor-
darea unei ga-
ranþii”, a de-
clarat, într-un
comunica t ,
ministrul de
Finanþe, Pier-
re Moscovici
(foto), citat de
Mediafax.

Salvarea CIF este ultima problemã
a noului preºedinte socialist, Francois
Hollande, al cãrui guvern are deja di-
ficultãþi în a minimiza concedierile
planificate la alte companii lovite de
crizã, printre care Peugeot ºi Carre-
four, precum ºi prãbuºirea grupului
franco-belgian Dexia.

Garanþia de stat pentru CIF, care
are o emisiune de obligaþiuni de 1,75
miliarde de euro scadentã în octom-
brie, trebuie sã primeascã aprobarea
Comisiei Europene, a spus Mosco-
vici.

(continuare în pagina 3)

Septembrie aduce scumpiri
la alimente ºi utilitãþi
l Comisia Europeanã: România, cea mai mare reducere
a producþiei de cereale în 2012 l Preþul energiei
electrice creºte 3% de la 1 septembrie, iar gazele se
scumpesc din 15 septembrie

Preþul energiei
e l e c t r i c e v a
creºte cu 2-3%

de la 1 septembrie
2012, pentru consuma-
torii non-casnici, în
urma dereglementãrii a
15% din piaþa electrici-
tãþii. Preþul gazelor na-
turale va creºte, din 15
septembrie, cu 5% pen-
tru consumatorii casnici
ºi cu 10% pentru cei industriali, ne-a
declarat preºedintele Autoritãþii Na-
þionale de Reglementare în Energie,
Niculae Havrileþ. Domnia sa a spus:
“De la 1 septembrie 2012, 15% din
piaþa energiei electrice va fi deregle-
mentatã, ceea ce înseamnã cã aceastã
cantitate va trece pe piaþa concuren-
þialã. Consumatorii non-casnici nu
vor mai cumpãra, deci, de pe piaþa
reglementatã cei 15%, ci de pe cea

concurenþialã, ceea ce
presupune o creºtere cu
2-3% a preþului energiei
electrice pentru consu-
matorul final. În ceea ce
priveºte preþul gazelor
naturale, acesta se va
majora de la 15 septem-
brie, cu 5% pentru con-
sumatorii casnici ºi cu
10% pentru cei indus-
triali. Aceastã majorare

are loc deoarece traderii nu ºi-au re-
cuperat costurile din anul 2009”.

La finalul ultimei misiuni a Fondu-
lui în România, ºeful delegaþiei, Erik
de Vrijer, a precizat cã preþul gazelor
naturale trebuie sã creascã pânã la ju-
mãtatea lunii septembrie 2012 cu 5%
pentru consumatorii casnici ºi cu 10%
pentruconsumatorii industriali. (F.A.)

(continuare în pagina 6)

CONTESTAT DE UN GRUP DE ACÞIONARI,

Cristian Sima mizeazã,
în continuare, pe susþinerea
majoritãþii acþionarilor Sibex

(Interviu cu preºedintele Sibex, Cristian Sima)

Reporter: Care este reacþia dum-
neavoastrã faþã de solicitarea acþio-
narilor sã revoce Consiliul de Admi-
nistraþie? De ce credeþi cã sunt ne-
mulþumiþi acþionarii?

Cristian Sima: Sunt nemulþumiþi
doi-trei acþionari care au împreunã
5% ºi care s-au asociat cu SIF-urile.

Reporter: Aceºti acþionari v-au sus-
þinut când a fost revocat domnul Teo-
dor Ancuþa (n.r. fostul preºedinte).

Cristian Sima: Unii dintre ei.
Reporter: ªi SIF-urile.
Cristian Sima: SIF-urile m-au susþi-

nutdenevoie.Seaºteptaucãvoifiales.
Reporter: Acum de ce nu vã mai

susþin?
Cristian Sima: Interesul real nu

este de a dezvolta Bursa, ci de a obþi-
ne cât mai mulþi bani din dividende.

Reporter: Ce vedeþi rãu în asta?
Cristian Sima: Este nevoie de

timp pentru asta. Trebuie sã ºi aºtepþi
ca sã încasezi profit. Nu poþi sã
câºtigi de la o zi la alta. Nu poþi sã
faci speculã cu acþiunile Bursei, în
ºase luni. Nu este nimic rãu în asta,
dar ce s-ar fi întâmplat dacã toatã lu-

mea ar fi cerut bani de la Steve Jobs
în primii cinci ani?

Reporter: Aveþi ceva sã vã re-
proºaþi?

Cristian Sima: Îmi reproºez mul-
te. Nu sunt dintre cei care nu au ni-
mic sã-ºi reproºeze.

Reporter: Ce aveaþi în plan sã fa-
ceþi ºi nu s-a concretizat încã?

Cristian Sima: Aº fi vrut sã aduc
ºi alþi market makeri, din strãinãtate.
Eram foarte aproape, sunt ºi acum...
Pe 15 septembrie, urmeazã sã mã
întâlnesc cu London Stock Exchan-

ge pentru lansarea indicelui “Foot-
sie” la Sibiu (n.r. FTSE 100). ªi sã
aduc ºi market maker de acolo.

Dar nu ºtiu dacã acest lucru se va
mai întâmpla, nu pentru cã nu voi fi
eu acolo, ci pentru simplul fapt cã ei
doresc sã discute cu cineva care are
putere de decizie. Am ºi în ziua de
azi putere de decizie. ªi contez în
continuare pe susþinerea majoritãþii
acþionarilor.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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Absurd: Sima încearcã
sã mã ºantajeze

Î
n cursul interviului realizat de
colega mea Adina Ardeleanu,
Cristian Sima s-a simþit, pro-
babil, ameninþat, pentru cã zia-

rista BURSA i-a pus întrebãri
ilustrând cunoaºterea pieþei dinco-
lo de pragul pe care îºi închipuia el
cã îl poate deþine un jurnalist.

Reacþia sa a fost inexplicabilã,
iniþiind ceva ce s-ar fi vrut a fi un
ºantaj la adresa mea (deºi, în final,
dupã ameninþãri, a precizat oare-
cum contradictoriu “Dar nu vreau
sã-l ameninþ. Vreau sã-i spun eu”).

Câteva lãmuriri: în 2009, la insis-
tenþele lui Cristian Sima, i-am
încredinþat societãþii WBS Hol-
ding Ltd. o sumã de bani, sã o ad-
ministreze discreþionar (fãrã sã fiu
nici informat în care anume instru-
ment investeºte, nici în vreun alt fel
implicat în deciziile de investiþii),
prin operaþiuni financiare pe pieþe
internaþionale (nu pe piaþa autohto-
nã), prin arbitraj pe diferenþe de
preþ.

Subiectul acestui contract nu are
nici un fel de legãturã cu subiectul
interviului.

Totuºi, încercând sã o punã în
dificultate pe ziarista BURSA,
Sima a încãlcat cofidenþialitatea
contractului, pomenindu-i despre el
(ziarista noastrã, evident, ignora
complet existenþa lui).

Admirabilã profesional, indife-
rentã la eventualele consecinþe
asupra mea (despre care nu avea de
unde sã ºtie cã, de fapt, nu existã),
ziarista BURSA s-a comportat ab-

solut independent, respectând fap-
tul cã venise acolo pentru un inter-
viu cu preºedintele Sibex, iar nu
drept mijlocitor al sãu cu mine.

Iatã trans-
criptul acestei
încercãri de
ºantaj, extras
din înregistra-
rea interviului:

“[…]

R e p o r t e r :

Aici nu este

vorba de a fi câºtigãtor sau nu...

Sima: Pentru cã... îþi jur pe ce

am mai sfânt cã dacã tu faci mãgã-

rie cu toþi clienþii ºi arunci WBS-ul

în aer, eu tot pe surse la Hotnews ,

aºa pe surse, pe surse la Hotnews,

cã eu nu mai sunt la Hotnews ºi nici

la WBS, îþi dau toate tranzacþiile

lui Make.

Toate.

Sunt mii.

Reporter: ªi?!

Sima: Nu, “ºi”!

ªi o sã se vadã cum câºtigã toatã

lumea.

Dar la fel au câºtigat.

Cinstit a câºtigat ºi Make ºi ei...
[…]

Reporter: O sã-i transmit, dar

nu ºtiu despre ce vorbiþi.

Sima: I-am fãcut tranzacþii.

Nu ilegale.

Nu i-am fãcut nimãnui, nimic

ilegal.
[…]

(continuare în pagina 13)

TVA la încasare - o pãcãlealã oficialã
l Liviu Voinea: “Compensarea TVA pentru firmele care au achitat aceastã taxã
fãrã sã încaseze contravaloarea facturii ar fi destul de scumpã ºi greu de administrat”

Ordonanþa de Guvern care
prevede plata TVA la înca-
sare a fost publicatã sãp-

tãmâna trecutã în Monitorul
Oficial. Doar cã reglementarea
care va modifica textul Codului
Fiscal nu conþine ceea ce oa-
menii de afaceri aºteptau.

Pe scurt, potrivit noii Ordo-
nanþe, Taxa pe Valoarea Adãu-
gatã devine exigibilã în mo-
mentul încasãrii facturii, dar nu
mai târziu de 90 de zile de la
data emiterii ei, dupã cum ne-a
precizat Liviu Voinea, secretar
de stat în Ministerul Finanþelor
Publice (MFP).

Cu alte cuvinte, termenul
maxim pânã la care o firmã poa-
te plãti TVAcãtre stat a fost doar pre-
lungit, nu amânat pânã la încasare, în
cazul în care contravaloarea facturii
nu este încasatã o perioadã mai lungã
de timp.

Mai mult decât atât, dupã ce Liviu
Voinea afirma, în urmã cu circa douã
sãptãmâni, cã, dacã în alte 30 de zile

dupã cele 90 de la facturare firma
plãtitoare de TVA nu ºi-a încasat ba-
nii, contravaloarea Taxei pe Valoa-

rea Adãugatã plãtitã la stat în cea
de-a 90-a zi poate fi compensatã cu
alte obligaþii de platã cãtre buget,
textul noii reglementãri nu mai pre-
vede acest lucru.

Oficialul MFP ne-a declarat cã
termenul de 30 de zile în care TVAar
fi trebuit compensatã a fost scos din

textul de lege întrucât ar fi fost “des-
tul de greu de administrat”.

Domnia sa ne-a precizat: Ne-am
dat seama cã acest lucru ar
implica niºte costuri administra-
tive foarte mari ºi ar fi ºi greu de
verificat. În orice caz, legea poa-
te suferi modificãri pe parcurs.
Vom emite luna viitoare ºi nor-
mele de fundamentare… Urmea-
zã sã mai merg în Polonia, unde
acest sistem funcþioneazã, având
un regim de 90 de zile cu 90 de
zile (n.r. TVA devine exigibilã
dupã 90 de zile ºi în alte 90 de
zile poate fi compensatã, dacã
nu se încaseazã factura)”.

Oamenii de afaceri, care au
cerut de ani de zile achitarea

TVA la încasarea facturii ºi care s-au
arãtat neîncrezãtori încã de când aceas-
tã mãsurã era în faza de proiect, sunt
nemulþumiþi de forma în care regle-
mentarea a fost gânditã.

EMILIA OLESCU
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MAKE
Acþionarii Sibex vor decide, pe 22 septembrie, dacã

revocã actualul Consiliu de Administraþie, condus de

Cristian Sima, dupã cum a solicitat un grup de trei ac-

þionari ai bursei, respectiv Delta Valori Mobiliare, Su-

per Gold Invest ºi Interfinbrok, care deþin, împreunã,

5,6375% din acþiunile bursei de la Sibiu.

Sibex a încheiat prima jumãtate a anului cu pierderi

de 149.054 lei, dupã un un

profit de numai 1.795 lei, în

primul trimestru. Anul tre-

cut, compania a înregis-

trat pierderi de aproape

600.000 lei.

Acest lucru pare sã fi generat o nemulþumire pu-

ternicã în rândul acþionarilor, care l-ar viza în spe-

cial pe preºedintele CA, ajuns în fruntea Sibex

dupã o adunare generalã cu scandal, în aprilie

2011, în care a fost debarcat fostul preºedinte -

Teodor Ancuþa - contestatã în instanþã, la vremea

respectivã.

Extrem de optimist, Cristian Sima spune cã mizeazã, în

continuare, pe susþinerea majoritãþii acþionarilor Sibex,

dupã cum ne-a declarat într-un interviu acordat sãp-

tãmâna trecutã. Domnul Sima ne-a vorbit despre pla-

nurile sale pentru dezvoltarea bursei sibiene ºi a rãs-

puns acuzelor pe care i le aduc opozanþii sãi.

Viviane Reding: Nu aº fi surprinsã
de o amânare a aderãrii României la Schengen
lMAE, surprins de declaraþiile lui Reding

Comisia Europeanã urmãreºte în conti-
nuare foarte atent situaþia politicã din
România, dupã “un fel de puci parla-

mentar”, afirmã vicepreºedintele CE, Viviane
Reding, precizând cã nu ar fi surprinsã dacã
integrarea României în Schengen ar fi amâna-
tã, conform unui interviu acordat Le Monde.

“Menþinem o supraveghere atentã (a situa-
þiei din România) dupã lupta politicã teribilã

din iulie ºi august. Am putut cere oprirea unui
fel de puci parlamentar. Am putut evita rãul cel
mai mare graþie acþiunilor determinate a nume-
roºi actori, între care Comisia Europeanã, Par-
lamentul European, state europene, dar ºi FMI.
Derivele cele mai grave au putut fi limitate da-
toritã Mecanismului de control ºi verificare pe
care l-am creat. Sperãm cã toþi actorii politici
de la Bucureºti vor putea depãºi disensiunile
pentru a pregãti campania electoralã din oc-
tombrie. Tinerele democraþii din Est trebuie sã
realizeze în scurt timp ceea ce vechile demo-
craþii au îndeplinit în câteva decenii”, declarã
Viviane Reding, citatã de Mediafax.

Întrebatã dacã este de pãrere cã aderarea

României la Schengen este de actualitate, vice-
preºedintele CE a declarat: “Este o decizie care
va aparþine statelor membre UE, în unanimita-
te, dacã îºi vor deschide frontierele, pe baza
unei analize politice. Întrebarea esenþialã este
de a ºti dacã statul de drept român ne poate ofe-
ri încredere. Spaþiul Schengen nu se referã
doar la funcþionarea tehnicã a frontierelor, aºa
cum evalueazã Comisia Europeanã. Implicã ºi
o bunã funcþionare a justiþiei ºi garanþii în acest
sens. Din punctul meu de vedere, nu aº fi sur-
prinsã dacã statele vor decide sã nu integreze
imediat România (n.r.- în Schengen)”.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat cã a
luat notã cu surprindere de declaraþiile vice-

preºedintelui CE Viviane Reding, cu privire la
aderarea României la spaþiul Schengen, MAE
susþinând cã astfel de abordãri creeazã premi-
sele unui tratament discriminatoriu.

Ministerul de Externe precizeazã cã adera-
rea României la spaþiul Schengen reprezintã
un obiectiv strategic, asumat prin Tratatul de
aderare a þãrii noastre la UE, iar în iunie 2011,
în cadrul reuniunii miniºtrilor de interne ai
Statelor Membre UE, a fost recunoscut în
mod formal faptul cã România a îndeplinit
toate criteriile tehnice, conform acquis-ului
Schengen. (C.P.)
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