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ANDREI CIONCA, CITR:

“Înmulþirea companiilor
mari în colaps, semnal de
alarmã pentru economie”

Faptul cã numãrul colapsuri-
lor financiare din rândul
companiilor mari creºte este

un semnal de alarmã pentru întrea-
ga economie de piaþã, considerã
Andrei Cionca, managing partner
la Casa de Insolvenþã Transilvania
(CITR).

Domnia sa estimeazã cã, în acest
an, piaþa insolvenþei va stagna la
nivelul anului trecut, cu mici fluc-
tuaþii de 4-5%, dupã care vom pu-
tea observa o scãdere în acest do-
meniu.

“Toate acestea se vor întâmpla,
însã, doar în scenariul unei economii
macro fãrã fluctuaþii semnificative
neaºteptate”, ne-a spus Andrei Cion-
ca, în cadrul unui interviu.

În opinia domniei sale, 2013 a
fost un an important pentru piaþa
insolvenþei: “Dacã prima jumãtate
a anului a fost marcatã de creºterea
exponenþialã a numãrului de com-
panii mari ºi mijlocii intrate în in-
solvenþã, a doua jumãtate a anului a

fost bulversatã de modificãrile le-
gislative incerte ºi chiar contradic-
torii pe alocuri: deºi actul normativ
al Codului Insolvenþei va avea cu
preponderenþã efecte pozitive în
acest sector de economie, existã,
totuºi, o serie de reglementãri nesã-
nãtoase, care saboteazã demersul
reorganizãrii judiciare”.

Potrivit domnului Cionca, insol-
venþa ar trebui sã fie un mijloc de re-
dresare a afacerii, prin care creditorii
îºi recupereazã datoriile, iar compa-
nia redevine un jucãtor sãnãtos în
economie.

Reprezentantul CITR ne-a preci-
zat: “Insolvenþa este o stare de fapt ºi
o procedurã reglementatã de lege, iar
intrarea în procedurã este decisã de
cãtre un judecãtor sindic, în baza
unei cereri formulate ori de creditori,
ori de cãtre debitor”.

EMILIA OLESCU

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
10 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor rambur-
sa, sãptãmâna aceasta, 10,075 mi-
liarde euro din împrumuturile con-
tractate de la Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) prin programul de ur-
genþã pe trei ani LTRO (Longer
Term Refinancing Operations), de-
rulat în 2011 ºi 2012, conform
anunþului BCE.

La finele sãp-
tãmânii trecute,
BCE a informat
cã 12 bãnci vor
rambursa 4,995
miliarde euro
din sumele
împrumutate în
prima rundã a

programului LTRO, iar ºapte institu-
þii de credit – 5,080 miliarde euro din
cea de-a doua rundã.

Draghi: “Viitoarele
decizii ale BCE ar
putea ajuta la
deprecierea euro”

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, dã asi-
gurãri cã viitoarele decizii ale insti-
tuþiei ar putea ajuta la deprecierea
euro ºi la scãderea ratelor dobânzi-
lor, atenuând riscul ca inflaþia sã nu
revinã la nivelul dorit de autoritãþi.

“Deciziile adoptate de BCE cre-
eazã, de fapt, posibilitatea relaxãrii
politicii monetare, deoarece ratele
reale ale dobânzilor ar urma sã scadã
în viitor. În acelaºi timp, diferenþa
dintre rata dobânzii în zona euro ºi
restul lumii va scãdea probabil,
punând presiune asupra cursului de
schimb”, a afirmat Mario Draghi.

V.R.

MOÞIUNEA PDL PE ENERGIE

Bode: “Listãrile trebuie sistate pânã
la aprobarea strategiei energetice”

PDL va susþine astãzi, în Par-
lament, o moþiune pe teme
energetice, în care cere ela-

borarea de urgenþã a unei strategii
energetice naþionale, dar ºi oprirea
listãrilor ºi a privatizãrilor din ener-
gie.

Deputatul PDL Lucian Bode ne-a
declarat: „Noi susþinem listãrile
companiilor energetice, pentru cã
asigurã transparenþã ºi eficienþã, dar
este nevoie de o strategie energeti-
cã. În viziunea noastrã, trebuie sã
avem mai întâi strategia ºi apoi li-
stãrile. Altfel, listezi de dragul listã-
rii, fãrã o analizã de impact. În mo-

þiune,PDLcereGuvernuluisãopreascã
orice demersuri pentru listarea sau
privatizarea companiilor din siste-
mul energetic, în primul rând pentru

cã procedurile actuale sunt strâmbe
ºi aduc grave prejudicii sistemului
energetic naþional, iar în al doilea
rând pentru cã România trebuie sã
clarifice, prin noua strategie ener-
geticã, care sunt sectoarele energe-
tice pe care pune accent. Vrem ca
PSD sã elimine clientelismul politic
din conducerea companiilor ener-
getice ºi sã sesizeze autoritãþile asu-
pra oricãror suspiciuni de corupþie,
pentru cã altfel nu am putea crede
decât cã este complice”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Sebastian Vlãdescu:
“Aº institui perceptorii
ºi mâine”
l “Ar trebui sã fie mai activ sistemul privind
taxarea averii vizibile”

(Interviu cu Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)

Reporter: Ce pãrere aveþi despre
creºterea spectaculoasã a PIB-ului
de anul trecut?

Sebastian Vlãdescu: Este o ºtire
foarte bunã. În opinia mea, 2013 a
fost cel mai bun an economic din
istoria românilor, din punct de vede-
re al exportului, al producþiei indu-
striale, al consumului. Indicatorii
prezentaþi aºa aratã.

Reporter: Doar pe hârtie vreþi sã
spuneþi.

Sebastian Vlãdescu: Ce înseam-
nã pe hârtie? Eu, spre deosebire de
alþii, nu cred cã România minte la ci-
fre statistice, pentru cã m-am luptat
sã nu se întâmple asta.

Reporter: Ar trebui sã fie o core-
laþie între creºterea PIB ºi bunãstarea
populaþiei.

Sebastian Vlãdescu: Este o core-
laþie care se ajusteazã, populaþia sim-

te la nivelul consumului, din punct de
vedere al veniturilor ºi cheltuielilor,
dar nu mult. Consumul a crescut, iar
veniturile sunt pe o pantã uºor ascen-
dentã, dar nu semnificativã.

În Germania, de exemplu, panta
aceasta uºor ascendentã înseamnã
normalitate. În România, însã, dupã
demenþa creºterii veniturilor ºi a
consumului (inclusiv anticipat, pe
bazã de credit) din anii 2007-2008, o
pantã uºor ascendentã înseamnã, de
fapt, depresie. Iar datele statistice nu
þin cont de depresia unei populaþii
amãgite.

2-3% creºtere economicã nu per-
cepe nimeni, mai ales cã aceste cifre
vin pe fondul unui mental depresiv
din cauza dispariþiei optimismului
generat de creºterea anterioarã exce-
sivã a consumului.

Consumul efectiv în acest mo-

ment este afectat ºi de consumul an-
ticipat bazat pe credite (care acum
trebuie rambursate).

Acesta este procesul prin care trec
poporul român ºi o parte din compa-
nii, care au fãcut cheltuieli anticipa-
te, majore, pe o speranþã, pe un opti-
mism total nejustificat.

Reporter: Toatã lumea a fãcut
asta în perioada de boom.

Sebastian Vlãdescu: ªi acum
toatã lumea este în depresie. Dacã
vorbeºti cu francezii sau cu englezii
sunt la fel de depresivi, nu suntem
noi singurii.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)
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SIF Banat Criºana vrea creditele
neperformante ale unor companii
cu potenþial
l Investiþiile în proiecte imobiliare, obiectiv strategic l Douã variante pentru holdingul hotelier
l Achiziþiile de alte SIF-uri, prioritare

P
reluarea unor companii ne-
performante, dar cu poten-
þial de revenire, este nouta-
tea cu care vine conducerea

SIF1 Banat Criºana, în 2014, potrivit
programului de activitate prezentat
acþionarilor, înainte de Adunarea
Generalã de bilanþ.

Proiectele imobiliare, constitu-
irea unui holding hotelier, dar ºi
investiþiile în alte SIF-uri se nu-
mãrã, de asemenea, printre obiec-

tivele punctate de SIF Banat
Criºana.

Raportul SIF1 aratã cã societatea
ar putea prelua companii cu proble-
me, fie direct, fie prin preluarea cre-
ditelor bancare neperformante -
prin intermediul unor vehicule spe-
cializate care sã fie deþinute majori-
tar de SIF Banat-Criºana sau în par-
teneriat.

Totodatã, SIF1 are în vedere
proiecte investiþionale în sectoare
cu potenþial de creºtere ºi compa-
nii cu potenþial de dezvoltare pe
termen mediu, grad mare de ino-
vare ºi care sã ofere un raport risc /
reward cât mai mic: “O atenþie
sporitã este acordatã oportunitãþi-
lor oferite în domeniul energiei,
proiectele urmãrite vizând atât o
diversificare sectorialã a portofo-
liului cât ºi a instrumentelor inves-
tiþionale / claselor de active ges-
tionate”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

MIRCEA URSACHE, VICEPREªEDINTE ASF:

“DIICOT a fost sesizat
în toate cazurile suspecte
de manipulare a pieþei”
l “Nu este treaba mea cum va fi organizatã ASF”
l “La SIF Oltenia, existã o rupturã clarã între
preºedinte ºi doi membri ai Consiliului de
Administraþie, pe de o parte, ºi restul membrilor
Consiliului de Administraþie”

Reporter: Aþi dat amenzi la Swiss
Capital, pentru tranzacþiile cu acþiuni
SIF Banat Criºana, efectuate în sep-
tembrie 2013, pentru cã brokerii nu
ar fi raportat cãtre ASF unele schim-
buri suspecte. De ce nu aþi sancþionat
ºi clientul?

Mircea Ursache: Tranzacþiile
respective au fãcut obiectul unei
analize a noului serviciu de abuz de
piaþã.

Trebuie neapãrat sã vã spun cã,
pânã la 1 august anul trecut, în cadrul
sectorului investiþiilor ºi instrumen-
telor financiare, a funcþionat un sin-

gur serviciu de supraveghere elec-
tronicã, în care erau prinse ºi atribu-
þiile cercetãrii manipulãrii ºi abuzu-
lui de piaþã. Începând cu 1 august, la
trei luni dupã ce am preluat sectorul,
am despãrþit cele douã atribuþii,
le-am mãrit considerabil numeric.
De la trei oameni cât avea vechiul
serviciu, am dezvoltat douã servicii -
serviciul de supraveghere are ºapte
membri ºi serviciul de abuz de piaþã
cinci membri.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Citiþi întregul interviu în pagina 2.

Mircea Ursache, vicepreºedintele Autoritãþii de Supra-

veghere Financiarã (ASF), ne-a vorbit, în cadrul unui

scurt interviu, despre scandalul de la SIF Oltenia, des-

pre amenzile date Swiss Capital, în cazul tranzacþiilor

cu titluri SIF1 Banat – Criºana, în septembrie 2013, dar

ºi despre perspectiva desfiinþãrii ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) a acor-

dat amenzi în sumã de 70 mii lei la Swiss Capital, pen-

tru neraportarea unor tranzacþii suspecte.

Cotaþia SIF1 a urcat spectaculos în ultimele momente

ale ºedinþei de vineri, 13 septembrie 2013, pentru ca,

luni, 16 septembrie 2013, un pachet de 6,27% sã fie

transferat la un preþ în urcare cu 14%.

SCÃDERE MASIVÃ A VALORII
OBLIGAÞIUNILOR GUVERNAMENTALE
AFLATE ÎN CUSTODIA FEDERAL RESERVE

Avertisment al Rusiei împotriva
sancþiunilor economice?

ConfruntareadintreRusia ºi Vest, cu
privire la controlul asupra Ucrainei, a

dat naºtere ameninþãri-
lor cu impunerea unor
sancþiuni economice
dure împotriva Rusiei.

Deocamdatã, nu s-a
întâmplat nimic, pe fon-
dul dezacordului expri-
mat mai ales de Germa-

nia ºi Marea Britanie, însã Rusia ºi-a ac-
celerat pregãtirile pentru un astfel de sce-
nariu, existând speculaþii referitoare la
executarea unor “lovituri” preemptive.

Sãptãmâna trecutã s-a înregistrat
cel mai mare declin al valorii obliga-
þiunilor guvernamentale americane
deþinute în custodie de Federal
Reserve pentru investitorii oficiali
strãini (n.a.majoritateasuntbãncicen-
trale care au achiziþionat obligaþiuni
americane pentru rezervele valutare).

Conform datelor oficiale de la
banca centralã a Statelor Unite, scã-
derea a fost de 104,5 miliarde de do-
lari în sãptãmâna încheiatã la 12
martie 2014 (vezi grafic).

(continuare în pagina 6)
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