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ÎN LIPSA TRADUCERII SENTINÞEI CURÞII DE LA WASHINGTON,

Statul acumuleazã penalitãþi de milioane
de dolari, dupã procesul cu fraþii Micula
l Ioan Micula: “Dacã statul nu plãteºte despãgubirile, îl vom executa”

Statul român, care a pierdut un
proces la Washington în faþa
fraþilor Micula, întârzie plata

daunelor impuse de Curtea de Arbi-
traj, pe motiv cã decizia, care are
câteva sute de pagini, nu a fost tra-
dusã încã.

Între timp, la suma de 250 de mi-
lioane de dolari cu care Ministerul
Finanþelor Publice urmeazã sã-i
despãgubeascã pe Ioan ºi Viorel Mi-
cula, proprietarii Grupului European
Food, se acumuleazã, în fiecare zi,
penalitãþi de câteva zeci de mii de
dolari.

Se pare cã cel mai apropiat termen
pânã la care ar putea fi tradusã deci-
zia Curþii de la Washington ar fi ju-
mãtatea lunii februarie, întrucât
MFP nu a gãsit niciun traducãtor
dispus sã lucreze mai rapid, potrivit
unor surse.

Acest lucru presupune acumula-

rea unor penalitãþi în valoare de circa
3 milioane de dolari, având în vedere
cã decizia a fost adoptatã în prima
parte a lunii decembrie ºi cã aceasta
se aplicã imediat.

Referitor la procedura legalã, în
astfel de cazuri, avocatul Marius Col-
tuc ne-a precizat: “În mod normal, o
decizie a unui tribunal din altã þarã cu

referire la un caz din România trebuie
recunoscutã ºi la noi. În cazul de faþã,
însã, având în vedere cã este vorba
despre o curte de arbitraj, orice ho-
tãrâre care obligã la plata unei sume
se pune imediat în aplicare”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

PROVOCARE ÎN ANUL LISTÃRII

Provizionarea creanþelor
atârnã greu în rezultatele
Complexului Oltenia

Producãtorul de energie pe
bazã de cãrbune Complexul
Energetic Oltenia are de re-

cuperat creanþe de circa 770 milioa-
ne de lei de la CET-urile cãrora le-a
furnizat cãrbunele în anii trecuþi, a
declarat, ieri, directorul general al
societãþii, Laurenþiu Ciurel.

Domnia sa a explicat: “Trebuie sã
constituim provizioane
pentru o parte importan-
tã din aceste creanþe,
care vor afecta rezultatele financiare
pe 2013. Estimãm cã vom încheia
anul 2013 cu un profit de circa 300
milioane de lei, dar va trebui sã con-
stituim provizioane de circa 200 mi-
lioane de lei”.

Pe primele 11 luni, compania a re-
alizat o cifrã de afaceri de 2,37 mi-
liarde de lei ºi un profit net de 210,7
milioane de lei. Potrivit domnului
Ciurel, o parte importantã din acest
profit este fictivã: “Am avut profit

din activitatea financiarã de 130 mi-
lioane lei pe primele 11 luni pe fon-
dul aprecierii leului faþã de yen. Pro-
fitul din activitatea de exploatare a
fost, în perioada analizatã, de 130,7
milioane lei. Practic, societatea este
nevoitã sã plãteascã dividende din
bani pe care nu-i are pentru cã existã
un ordin al Ministerului Finanþelor

care obligã companiile sã
înregistreze devaloriza-
rea ca venit pe care plãtim

impozite. Complexul Oltenia are un
credit foarte avantajos în yeni care
este încã în perioada de graþie”.

ªeful Complexului Oltenia a pre-
cizat cã, pentru 2014, va propune un
buget prudent, bazat pe o producþie
de energie de 15 TWh, cu venituri
totale de circa 5 miliarde de lei ºi un
profit brut de 37 milioane de lei.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)
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EXCLUSIVITATE

Renunþarea la activitãþile
societãþilor din portofoliu,
primul pas al SIF Imobiliare
l Compania ia în calcul delistarea de pe Rasdaq a celor opt emitenþi

(Interviu cu domnul Alexandru Ion, reprezentantul SIF Imobiliare)

Reporter: Care este destinaþia bani-
lorde lamajorareadecapital (10milioa-
ne de euro, de la SIF Banat Criºana)?

Alexandru Ion: Destinaþia bani-
lor este una precisã, respectiv creºte-
rea portofoliului de active perfor-
mante, cu ratã mare de ocupare sau
plasate în zone cu potenþial comer-
cial sporit, în vederea eficientizãrii ºi
optimizãrii business-ului ºi extinde-
rii reþelei, profitând, pe cât posibil, ºi
de anumite condiþii, încã favorabile,
existente în piaþã în acest moment
(proprietãþi vândute la “discount”,
lipsa lichiditãþii în piaþa imobiliarã,

variaþii de preþuri mici cu maxim
douã cifre la nivelul unui an, costuri
avantajoase de construcþie, etc).

În contextul noilor majorãri de taxe
permise primãriilor (cu mai mult de
20% peste rata inflaþiei), dar ºi a im-
pozitului pe clãdiri speciale introdus
începând cu ianuarie 2014, trebuie
acþionat cu celeritate în sfera produc-
tivitãþii ºi a rentabilizãrii portofoliului
de active, eliminând în acest fel o par-
te din pierderea generatã de introdu-
cerea unor astfel de mãsuri.

Reporter: Intenþionaþi sã faceþi
achiziþii pe piaþa imobiliarã?

Alexandru Ion: Da. Achiziþiile
vor face obiectul principal al unei po-
litici de reîmprospãtare a activelor.
Atâta doar cã aceastã politicã va fi
trecutã prin nenumãrate filtre, creând
un întreg exerciþiu pentru identifica-
rea riscurilor majore, în ideea de a
preveni cele mai rele scenarii înainte
de performa noi tranzacþii sau investi-
þii. Dar existã în continuare acel me-
diu favorabil unde se pot face alegeri
bune, spre foarte bune.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Proiectul “SIF Imobiliare”, care grupeazã
deþinerile SIF1 Banat-Criºana în companii
cu activitate în domeniul imobiliar, a
stârnit controverse în piaþã, dupã ce a
fost înfiinþat în Cipru, în vara anului tre-
cut. Scopul declarat a fost reducerea co-
sturilor de operare ºi creºterea veniturilor,
însã mulþi au criticat miºcarea SIF1,
temându-se cã va scãdea transparenþa în
gestionarea noului vehicul.
Reprezentanþii SIF1 au susþinut cã îngrijo-
rãrile nu îºi au rostul ºi au rãspuns prin li-
starea SIF Imobiliare pe sistemul alterna-
tiv al Bursei de Valori Bucureºti, în luna
decembrie.
Alexandru Ion, reprezentantul SIF Imobi-
liare, ne-a acordat, în exclusivitate, un interviu despre þinte-
le companiei ºi despre modalitãþile de atingere a acestora.
Potrivit domniei sale, primul pas spre eficientizare a fost de-
sfiinþarea activitãþilor proprii de comerþ ºi producþie la socie-

tãþile din portofoliu ºi concentrarea exclu-
siv pe închirierea spaþiilor aflate în proprie-
tate.
SIF Banat-Criºana (SIF1) a transferat la
SIF Imobiliare (SIFI) participaþii de 100,4
milioane lei (22,5 milioane euro) deþinute
la 18 societãþi cu activitãþi în domeniul
imobiliar. În prezent, SIF Banat-Criºana
deþine 99.99% din acþiunile SIFI.
În septembrie, SIFI a fost transformatã în
“Public Limited Company” (PLC). Capita-
lul social iniþial al Companiei a fost de
1.000.000 euro (capital subscris ºi vãr-
sat), divizat în 1.000.000 acþiuni ordinare.
Pe 28 august 2013, acþionarii au decis
majorarea capitalului social prin emiterea

de 500.000 acþiuni ordinare cu o valoare nominalã de 1
euro/acþiune (capital suplimentar autorizat).
SIF1 Banat-Criºana a participat cu 10 milioane de euro la
majorarea capitalului SIF Imobiliare PLC.

Fugind de “bail-in”,
dãm de mã-sa

G
uvernatorul Bãncii Na-
þionale Mugur Isãrescu
explicã, în felul urmãtor,
care sunt consecinþele

legiferãrii operaþiunii de “bail-in” în
Uniunea Europeanã:

“Dupã mine, vom avea în Europa
un sistem bancar în care masa depo-
nenþilor va fi încurajatã sã rãmânã

pânã la limita garan-
tatã. Aºa se va forma
lichiditatea pro-
priu-zisã.

Totodatã, se va
dezvolta piaþa de ca-
pital, unde investito-
rul îºi asumã riscuri-

le. Din acest motiv, putem spune cã
spre deosebire de SUA, piaþa de ca-
pital din Europa este subdimensio-
natã, deci în ultimã instanþã aceastã
situaþie va duce la dezvoltarea pieþei
de capital. Pe scurt, este vorba de
gestionarea riscurilor, care presupu-
ne responsabilitate ºi diversificare.”

Explicaþia a intervenit în cursul
unui interviu pe care Mugur Isãrescu
l-a acordat agenþiei Mediafax; repor-
terul a înghiþit gãluºca ºi a trecut la
alt subiect.

Expresia “masa deponenþilor” fo-
lositã de Guvernator poate sã inducã
o confuzie, anume, cã operaþiunea
de “bail-in” s-ar exersa doar asupra
deponenþilor care sunt “persoane fi-
zice” (desigur, existã, în Europa, o
masã de “persoane fizice”).

În realitate, “bail-in”-ul este o oalã
în care vor fierbe la grãmadã, atât
“persoanele fizice” cât ºi cele juridi-

ce, iar Europa este un continent înde-
ajuns de întins ºi de activ cât sã
prezinte ºi o masã de deponenþi “per-
soane juridice”.

Ei bine, aº fi tare curios sã vãd
cum îºi împarte Carrefour veniturile
de 94 de miliarde de euro, din anul
2012, în depozite bancare de câte
100 de mii de euro, în aºa fel încât ele
sã se încadreze în pragul garantat.

Ar avea nevoie de 94 de mii de
bãnci.

Trebuie sã-l informãm pe Guver-
nator cã Europa deþine un numãr de
aproximativ 30 de mii de bãnci.

Mie, unuia, obiºnuit cu literatura
de ficþiune, nu mi s-ar pãrea imposi-
bil ca Europa sã-ºi multiplice de trei
ori numãrul bãncilor, ca sã poatã re-

þine veniturile Carrefour, în sistemul
bancar continental ºi sã nu migreze
pe alte meleaguri.

Dar, ce ne facem cã Royal Dutch
Shell are nevoie de 376 de mii de
bãnci?!

Un pic de realism nu ne-ar strica,
zice lumea cã suntem într-o ure-
che…”Golum, Golum”…

În mod evident, primele companii
care vor pãrãsi sistemul bancar euro-
pean vor fi multinaþionalele enorme,
(cred cã au ºi fãcut-o), urmate, în or-
dine de cele foarte mari, de cele mari
ºi de cele mai mari pe plan naþional;
probabil cã, pe la mijlocul anului
acestuia, va veni rândul companiilor
mijlocii.

Nu prea înþeleg cum o mãsurã ca
“bail-in”-ul, care îi pune pe fugã pe
marii clienþi ai sistemului bancar, pe
cei mijlocii ºi pe cei mãrunþi, are da-
rul sã salveze sistemul bancar.

Îmi închipuiam cã o afacere este
consolidatã de numãrul în creºtere al
clienþilor sãi, iar nu de fuga lor.

Mãrog,scuze,poatecãnumãpricep.
Dupã cum nu pricep nici cum

“bail-in”-ul conduce la dezvoltarea
pieþei de capital europene; sã zicem
cã nu ne mai ocupãm de soarta com-
paniilor, ci doar de aºa-zisele “per-
soane fizice” (oribila expresie; oare
“persoanele spirituale” nu deþin con-
turi în bãnci?!); sã zicem cã “persoa-
nele fizice” îºi mutã tot ce depãºeºte
pragul de 100 de mii de euro, din
bãnci, în piaþa de capital.

(continuare în pagina 6)
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Dacã insolvenþa Hypo Alpe-Adria
nu intrã în discuþie, intrã cea a Austriei?

Anul 2014 nu a început deloc
bine pentru Austria, deºi
autoritãþile europene tot

mai încearcã sã ne convingã
cã asistãm la sfârºitul crizei
în Europa.

Dupã un proces îndelun-
gat de formare a noului gu-
vern, Michael Spindelegger,
noul ministru de finanþe, se
confruntã deja cu perspecti-
vele unei explozii a datoriei
publice, pe fondul deteriorãrii severe
a situaþiei bãncii Hypo Alpe-Adria.

Aceasta a fost naþionalizatã în de-
cembrie 2009, dar de atunci s-au luat
prea puþine mãsuri pentru rezolvarea

definitivã a unui caz care ameninþã,
tot mai mult, sistemul bancar din
Austria.

În primele zile ale anului,
Klaus Liebscher, preºedintele
Consiliului de Supraveghere
de la Hypo Alpe-Adria, a de-
clarat, într-un interviu acordat
cotidianului Die Presse, cã fa-
limentul bãncii nu a fost pus
niciodatã în discuþie.

Când reporterul de la Die
Presse i-a amintit lui Liebscher cã fa-
limentul Hypo este cea mai bunã so-
luþie, conform evaluãrilor realizate
de compania Oliver Wyman la cere-
rea guvernului, acesta a rãspuns cã

“scenariul este dãunãtor pentru re-
putaþia pieþei financiare din Austria
ºi va conduce, de asemenea, la pier-
deri colaterale semnificative”.

În bilanþul Hypo se gãsesc datele
care indicã dimensiunea potenþialã a
pierderilor colaterale, dar numai
pentru un prim val al contagiunii. La
sfârºitul primului semestru din 2013,
peste jumãtate din pasivele bãncii
erau constituite din datorii cãtre alte
instituþii financiare, în valoare de 4,6
miliarde de euro, ºi din obligaþiuni
emise, în valoare de 12,4 miliarde de
euro.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

Congresul SUA, la un acord
pentru cheltuieli publice
de un trilion de dolari
l Parlamentarii americani nu au aprobat majorarea
capitalului FMIlDolarul se depreciazã

Congresul Statelor Unite a ajuns
la un acord, luni seara, pentru prima
oarã dupã 2009, în privinþa modului
în care va fi cheltuit bugetul în valoa-
re de 1.012 miliarde dolari, însã a re-
fuzat sã aprobe majorarea capitalului
FMI, aºa cum este prevãzutã într-o
reformã convenitã în 2010.

Acordul reprezintã actualizarea
prioritãþilor cheltuielilor publice ale
SUAºi previne o nouã blocare a acti-
vitãþilor guvernamentale (n.r. - în oc-
tombrie 2013, activitatea administra-

þiei SUA a fost paralizatã timp de
douã sãptãmâni, din lipsa finanþãrii).
Înþelegerea din Congres stabileºte fi-
nanþarea activitãþilor guvernului
american pânã în luna septembrie.

Conform acordului, veniturile per-
sonalului militar vor fi majorate cu
1%, dar cheltuielile pentru cercetare ºi
dezvoltare în domeniul apãrãrii au fost
reduse cu 6,9 miliarde dolari faþã de
2013, la 63 de miliarde dolari. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

CONFERINÞA
EUROMONEY:

Liviu Voinea:
“Voi face o
excepþie ºi vã voi
spune adevãrul”

Consolidarea fiscalã a þãrii
noastre a redus deficitul bu-
getar la o treime pe parcur-

sul a trei ani, dar acum a venit mo-
mentul sã trecem de la ajustarea
cantitativã la cea calitativã, a decla-
rat, ieri, Liviu Voinea, ministrul de-
legat pentru Buget, în cadrul confe-
rinþei “The Central & Eastern Euro-
pean Forum 2014”, organizatã de
“Euromoney”, la Viena.

“Sunt sfãtuit sã spun ceea ce
doreºte auditoriul sã audã dar, de
data aceasta, voi face o excepþie ºi
voi spune adevãrul”, a afirmat dom-
nia sa, moment în care cei prezenþi în
salã au început sã aplaude.

Reducerile de cheltuieli publice
care nu sunt însoþite de alte mãsuri
nu reprezintã o politicã pe termen
lung, din cauzã cã “nu duc la nimic”,
subliniazã Liviu Voinea. Ministrul a
continuat: “Desigur dupã pãrerea
unora, cel mai bun nivel al cheltuie-
lilor guvernamentale ar fi zero, pro-
babil. Dar aºa ceva nu ar funcþiona.
În România, cheltuielile publice sunt
35% din PIB. Dupã standardele
Uniunii Europene (UE), este foarte
puþin. Dar de ce este atât? Pentru cã
noi colectãm doar 33% din PIB, deci
cu un deficit de 2% asta se obþine.
Mai important decât procentul este
cum cheltui banii, ce faci cu ei. Sã re-
ducem creºterea influenþei guver-
namentale? Da, prin prioritizarea in-
vestiþiilor publice”.

ANCUÞA STANCIU,
Corespondenþã de la Viena

(continuare în pagina 6)


