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SCUMPIRI PE LINIE

Ponta adoptã mãsuri
nepopulare în an electoral
l Traian Bãsescu: “Populaþia, singura categorie discriminatã de acciza la carburanþi”

C

reºterea accizei la benzinã ºi motorinã va afecta
cele 5 milioane de deþinãtori de autoturisme, majoarea accizei la tutun – tot în jur de 5
milioane de fumãtori, iar scumpirea
cu 2% a gazelor naturale va arde la
buzunar cele aproximativ 7 milioane
de gospodãrii (dacã ignorãm cã unii
se încãlzesc ºi cu altceva decât gaze),
cuprinzând ºi membrii familiilor.
E greu sã spui cã toate cele 5 milioane de fumãtori sunt PDL-iºti ºi
PNL-iºti. Prin urmare, Ponta a adop-

Inflaþia din zona euro,
la cel mai redus nivel
din 2009
Inflaþia anualã din zona euro a
încetinit în luna martie la 0,5% (nivelul minim din 2009 pânã în prezent), de la 0,7% în februarie, potrivit Eurostat. Astfel, inflaþia din uniunea monetarã este cu mult sub þinta
asumatã de Banca Centralã Europeanã (BCE), de aproape 2%, ºi se
menþine sub pragul de 1% de ºase
luni consecutive.
Analiºtii estimau o inflaþie de
0,6%.
BCE anticipeazã pentru acest an o
inflaþie de 1%, iar pentru 2015 - de
1,3%.

ABI: “Bãncile italiene
nu vor solicita fonduri
de la stat”
Bãncile italiene nu vor solicita
fonduri de la stat în urma testelor de
stres derulate de Banca Centralã
Europeanã anul acesta, susþine directorul general al Asociaþiei Bancare Italiene (ABI), Giovanni Sabatini, citat de publicaþia germanã
Handelsblatt.
“Nu ne aºteptãm la nicio surprizã
majorã din partea bãncilor italiene
la verificarea calitãþii activelor ºi la
testele de stres”, a afirmat Giovanni
Sabatini, adãugând: “Chiar dacã
vreuna din bãncile italiene va înregistra deficit de capital, va putea rezolva problema fãrã ajutor extern
(…) Bãncile nu vor solicita ajutorul
statului”.
V.R.
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tat în perioada pre-electoralã mãsuri nepopulare,
contrare intereselor sale
politice.
În mod normal, astfel
de mãsuri adopþi când eºti
strâns cu uºa ºi nu-þi ajung
banii. Dar exact acest lucru îl spusese “sãraca”
(dupã cum s-a exprimat
premierul când a afirmat
cã a fost greºit înþeleasã de
presã) Ioana Petrescu,
proaspãtul ministru de finanþe, anunþând cã neîncasarea accizei ar putea
pune în pericol plata pensiilor ºi a salariilor pentru
bugetari.
Ioana Petrescu a declarat la Adevãrul Live cã
din introducerea accizei
suplimentare de 7 eurocenþi pe fiecare litru de carburant se vor colecta,
pânã la finele anului, douã miliarde
de lei, iar neîncasarea acestei sume
ar putea crea probleme la plata cheltuielilor curente, punând în pericol
plata pensiilor ºi a salariilor pentru
bugetari.
Despre aceastã declaraþie, Traian
Bãsescu a spus ieri: “Cred cã
doamna ministru Ioana Petrescu a
fost într-un moment de slãbiciune,
dar v-a tradus-o Victor Ponta. Nu
existã niciun pericol sã nu poatã fi

plãtite salariile, pensiile”.

Lupta dintre Palatele
Victoria ºi Cotroceni
Lupta crâncenã dintre cele douã
palate - Guvernul ºi Preºedinþia - pe
tema suplimentãrii accizei la carburanþi a ajuns, ieri, la apogeu, dupã ce
premierul Victor Ponta a anunþat cã
transportatorilor li se va returna mai
mult de jumãtate din valoarea noii
taxe, iar ministrul agriculturii a spus
cã statul va subvenþiona motorina în
sectorul pe care-l pãstoreºte.
Ieri, ºeful statului a subliniat cã

“acciza pe care premierul se cramponeazã sã o introducã este o suferinþã inutilã pentru economie ºi populaþie”, subliniind cã “populaþia va
fi singura categorie dezavantajatã,
discriminatã” de noua taxã.
Acciza la carburanþi este mãrul
discordiei dintre premier ºi preºedinte încã din luna noiembrie 2013,
când ºeful Executivului a anunþat cã,
de la 1 ianuarie 2014, carburanþii vor
fi accizaþi suplimentar cu 7 eurocenþi
pe litru.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

ªOVA, DECLARAÞII CONTRADICTORII CU PONTA

“Nu ºtiu dacã s-a stabilit
cât se ramburseazã transportatorilor”
Ministrul Transporturilor, Dan ªova, a uimit ieri, din nou, audienþa, declarând cã nu ºtie dacã s-a stabilit exact cât se
ramburseazã transportatorilor, în condiþiile în care premierul
a precizat, în declaraþii repetate fãcute jurnaliºtilor, cã rambursarea acordatã transportatorilor va fi de 4 cenþi ºi proiectul care prevede acest lucru este postat de ieri pe site-ul Ministerului Finanþelor.
ªova a spus: “Nu existã niciun criteriu. Nu ºtiu dacã s-a stabilit exact în acest moment
suma cât se ramburseazã, dar asta va stabili Ministerul de Finanþe, cu doamna ministru
Petrescu”.
El a arãtat cã modelul este cel al rambursãrii de TVA redus la pâine. “Deci cine se prezintã cu facturile, trimestrial, i se ramburseazã o parte din taxã", a spus ªova, citat de
Mediafax.
El a arãtat cã rambursarea se va aplica transportatorilor rutieri, inclusiv celor de
cãlãtori.
“Din ce am înþeles, da (se va aplica ºi transportatorilor de cãlãtori - n.r.), dar nu pot
spune cu siguranþã, pentru cã nu sunt implicat”, a spus ªova, în condiþiile în care Ponta a declarat cã banii din accizã vor fi destinaþi construirii de autostrãzi.
(continuare în pagina 2)
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Vânzarea creditelor
neperformante - o afacere
de 10 miliarde de euro

B

ãncile ºi-au vândut, în ultimii ani, portofolii importante de credite neperformante
cãtre firmele de recuperare a creanþelor, în vederea eliberãrii de provizioane, care atârnã greu asupra rezultatelor financiare ale acestora.
Luna trecutã, Volksbank a anunþat
cã intenþioneazã sã vândã împrumuturi cu probleme în valoare de 490
milioane euro, iar, în decembrie,
Radu Graþian Gheþea, preºedintele
CEC Bank, declara Comisiei de buget-finanþe din Senat, în cadrul audierilor privind creditul acordat Ioanei Bãsescu, cã, în þara noastrã, la nivelul sistemului bancar, au avut loc
vânzãri de portofolii de credite neperformante de peste 10,3 miliarde
de lei.
Rãmâne de vãzut cine va plãti
pentru acoperirea pierderilor pe
care bãncile ºi le marcheazã astfel,
având în vedere cã achiziþiile de
împrumuturi cu probleme se fac,
conform surselor din piaþã, la preþuri reprezentând, în general, mai puþin de 10% din valoarea contabilã a
acestora.
Împrumuturile vândute au fost,
pânã acum, destinate consumului ºi
negarantate, bãncile preferând sã administreze intern creditele ipotecare
ºi cele pentru companii.
Se pare, totuºi, cã interesul instituþiilor de credit pentru înstrãinarea
creanþelor ipotecare faþã de clienþi
aflaþi în dificultate este în creºtere,
potrivit directorului general al
KRUK România, Tomasz Ignaczak.

Vânzarea unor astfel de portofolii
poate sã genereze, însã, pe lângã probleme pentru debitori, ºi riscuri pentru bãnci, potrivit unui scenariu analizat de ziarul BURSA.
O persoanã care a fãcut un împru-

mut pentru cumpãrarea unei locuinþe
poate decide sã nu mai plãteascã ratele, deºi nu se aflã în dificultate din
punct de vedere financiar. Acest lucru ar transforma respectivul credit
într-unul neperformant, dupã trei
luni de zile.
Banca se hotãrãºte sã vândã
împrumutul unei firme de recuperãri
creanþe, la un discount de aproximativ 90%.
ALEXANDRU SÂRBU
(continuare în pagina 15)
Citiþi, în pagina 15,
Tomasz Ignaczak, KRUK:
“În 2014, am putea vedea primele
vânzãri de credite ipotecare”.

Transelectrica vrea sã emitã Pe cine vâneazã Iaciu la SIF Oltenia:
obligaþiuni ºi pentru retail
pe Pogonaru sau pe Ciurezu?
Transportatorul naþional de ener- subliniat oficialul societãþii naþionagie – Transelectrica SA – va analiza, le de transport al energiei.
în cursul acestui an, posibilitatea
Transelectrica ºi-a propus investilansãrii unei noi emisiuni de obliga- þii de 2,5 miliarde de lei în perioada
þiuni. ªtefan Bucãtaru, directorul ge- 2014 - 2017, conducerea companiei
neral al Transelectrica, a declarat, apreciind cã genul de finanþare de
ieri, într-o conferinþã: „Vrem sã ne care are nevoie Transelectrica pentru
împrumutãm mai ieftin ºi pe o investiþii ce se realizeazã în mai mulþi
perioadã mai lungã de timp, de peste ani ºi care au o duratã de viaþã de 25 cinci ani. Vom analiza oportunitatea 30 de ani nu sunt cele pe care le oferã
lansãrii unor emisiuni de obligaþiuni bãncile comerciale (împrumuturi pe
dedicate retailului, dar ºi în valute. Anul termen scurt garantate cu creanþe).
trecut, ne-am împrumutat
De aceea, acþionarii
în lei, pe cinci ani, la o ratã
ENERGIE companiei au aprobat un
a dobânzii de 6,1%”.
plan de emisiuni de obliÎntrebat dacã au fost fãcute refi- gaþiuni de pânã la 900 milioane de lei
nanþãri din fondurile obþinute din pentru finanþarea investiþiilor pânã
emisiunea de obligaþiuni realizatã la în 2017.
finele anului trecut, domnul BucãtaPotrivit lui ªtefan Bucãtaru, în þara
ru a explicat cã Transelectrica anali- noastrã existã foarte puþine companii
zeazã permanent aceastã oportunita- ce se calificã la finanþãri acordate pente ºi a menþionat cã, în prezent, leul tru mai mult de 10 ani, de la instituþii
trece printr-o depreciere în compara- financiare internaþionale, credite care
þie cu principalele valute. „Banii din sã fie negarantate ºi la costuri reduse.
obligaþiuni au intrat în conturile
ALINA TOMA VEREHA
companiei, iar Transelectrica face
zilnic cheltuieli cu investiþiile”, a
(continuare în pagina 13)

l Oamenii lui Pogonaru au demisionat din conducerea SIF Oltenia
l Gheorghe Iaciu intrã în scenã ºi cere dividende mai mari

T

rei administratori ai SIF5
Oltenia, despre care în piaþã
se vorbeºte cã sunt apropiaþi
ai omului de afaceri Florin Pogonaru, au demisionat, vineri, din conducerea societãþii, în timp ce un grup
de acþionari, format din Gheorghe
Iaciu ºi fonduri ING, a cerut dividende mai mari.
Miºcãrile par sã facã parte din
conflictul deschis dintre Pogonaru ºi
preºedintele SIF5 Oltenia Tudor
Ciurezu, declanºat la finalul lunii februarie.
Vineri searã, Daniela Toader,
Ana-Barbara Bobircã ºi Petre Ghibu
ºi-au înaintat demisiile din Consiliul
de Administraþie SIF5, potrivit unui
comunicat al SIF Otenia.
“Demisia este actul de voinþã al
administratorilor, îmi revine doar
sarcina de a lua act de aceste decizii”, ne-a spus Tudor Ciurezu. Dom-

Opt bãnci majore, anchetate în
Elveþia pentru manipularea cursului
l Printre bãncile investigate se numãrã UBS, “Credit Suisse”,
“JPMorgan”, “Citigroup” ºi RBS

C

omisia pentru concurenþã
din Elveþia (Weko) investigheazã dacã primele douã
mari bãnci din þarã, UBS AG ºi
“Credit Suisse Group” AG, dar ºi
alte ºase instituþii de credit au manipulat cursul de schimb valutar.
“Examinãm dacã au existat complicitãþi nepermise între diverse bãnci,
pentru fixarea mai multor cursuri de
schimb pe piaþa valutarã”, a anunþat
ieri autoritatea de reglementare din
Berna, subliniind: “Existã indicii cã
aceste bãnci au recurs la înþelegeri ca

sã manipuleze cursul valutar”. Autoritatea a menþionat cã urmãreºte sã
afle dacã bãncile anchetate au fãcut
schimb de informaþii confidenþiale, ºi-au coordonat
acþiunile pentru
executarea de tranzacþii la un preþ
convenit ºi au
încercat sã influenþeze indicele de
referinþã WM/Reuters.
În afarã de UBS ºi “Credit Suisse”,
bãncile vizate de anchetã sunt “Zuer-

cher Kantonalbank”, “Julius Baer
Group” Ltd., “JPMorgan Chase &
Co.” , “Citigroup” Inc., “Barclays”
Plc ºi “Royal
Bank of Scotland
Group” Plc (RBS).
Weko a menþionat
cã ºi alte bãnci ºi
societãþi de brokeraj ar putea fi implicate în aceste înþelegeri.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 14)

nia sa ne-a explicat cã, la Adunarea
Generalã, acþionarii vor mai vota un
administrator, pe locul rãmas vacant
în urma alegerilor de anul trecut.
Societatea a anunþat cã a fost înregistratã o singurã candidaturã,
respectiv cea a lui Victor Cãpitanu,
partener la casa de investiþii Capital
Partners. În piaþã se vorbeºte, însã,

cã ºi Florin Pogonaru îºi pregãtise
candidatura, dar cã ºi-ar fi retras-o pe
ultima sutã de metri.
Potrivit preºedintelui SIF5, Consiliul va mai coopta încã trei membri,
pânã la urmãtoarea Adunare Generalã, în locul demisionarilor.
Ana Bobircã este economist conferenþiar universitar la Academia de
Studii Economice ºi fusese propusã
pentru alegerile SIF5 de fondul de
investiþii Business Capital for Romania Opportunity Fund, controlat
de “Erste” ºi Florin Pogonaru. Daniela Toader de la Axxess Capital fusese propusã de producãtorul de materiale plastice Prodplast, în timp ce
Petre Ghibu este partener ºi director
la Central European Financial Services, fondat de Florin Pogonaru.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

Miºu Negriþoiu a avut
comisie “uºoarã” la
examenul pentru ºefia ASF
Miºu Negriþoiu nu a avut nici o
problemã sã treacã de examenul Comisiilor economice ºi de buget finanþe din Senat ºi Camera Deputaþilor, dupã audierile de ieri pentru
funcþia de preºedinte al Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã.
Ca de fiecare datã la astfel de audieri, parlamentarii par cã îndeplinesc doar o formalitate ºi nu se implicã, la modul serios, în evaluarea
candidaþilor. Astfel, Miºu Negriþoiu
a primit întrebãri mai dificile doar
din partea deputatului Andreea Paul,
cunoscutã pentru luãrile de poziþie
pe subiectul ASF.

În întrebãrile trase de la Andreea
Paul, bancherul a primit subiectele
“posibila colaborare cu Securitatea”,
dar ºi “afacerea” Iran.
Domnul Negriþoiu a spus: “În
ceea ce priveºte colaborarea cu Securitatea, mi-aduc aminte de acum
20 de ani, când eram în Parlament
(...) Azi este aºa de uºor sã verifici
aceste lucruri. Eu n-am fost, dacã
vreþi sã vã mai spun încã o datã. Pot
sã vã mai dau niºte interviuri pe care
le-am dat acum 20 de ani".
ADRIAN DRÃGHICI
(continuare în pagina 6)

