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Miºu Negriþoiu vrea sã taie
cheltuielile ASF, ca sã poatã

reduce comisioanele
l “Nu am venit aici pentru bani”, spune preºedintele ASF, dar þine salariul la secret l “Sunt prea
mulþi ºefi în ASF” l “Piaþa RCA ºi piaþa CASCO au fost deformate” l “Ne propunem o dublare a
ponderii finanþãrii nebancare în economie”

R
educerea taxelor ºi comi-
sioanelor este un obiec-
tiv, ne-a declarat, vineri,
Miºu Negriþoiu, noul

preºedinte al Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã, la finalul unei con-
ferinþe în care a anunþat un program
de tãiere masivã a cheltuielilor ASF
ºi o reoganizare a instituþiei.

Pânã acum, ASF a preferat sã facã
„promoþii” pentru anumite taxe,
pentru perioade determinate de timp.
Dupã ce, la începutul anului, Duane
Butcher, însãrcinatul cu afaceri al
SUA în România, a spus cã piaþa
noastrã de capital este una dintre cele
mai scumpe din Europa Centralã ºi
de Est, din cauza comisioanelor per-
cepute atât de BVB, cât ºi de ASF,
Autoritatea a demarat un program
pilot de reducere a unor tarife, pentru
ºase luni.

Miºu Negriþoiu ne-a declarat cã
aceste promoþii vor fi reevaluate la
finalul perioadei de ºase luni. „Avem
un un program de reducere masivã a
cheltuielilor ASF care sã ne permitã
sã scãdem taxe de piaþã ºi comisioa-
ne”, ne-a spus domnia sa, adãugând:
„Comisioanele pieþei vin ºi din chel-

tuieli operaþionale ºi eu cred cã acolo
va trebui sã umblãm”.

Potrivit lui Miºu Negriþoiu, ASF
va intra într-un proces de realiniere
ºi ajustare, având ca obiective redu-
cerea substanþialã a cheltuielilor cu
personalul ºi îmbunãtãþirea perfor-
manþei angajaþilor.

“Acest proces presupune reface-
rea organigramei ºi redefinirea atri-
buþiilor direcþiilor ºi departamente-
lor pânã la redefinirea poziþiilor de
execuþie”, a spus Miºu Negriþoiu.

Potrivit preºedintelui ASF, re-
structurarea va privi în principal fun-
cþiile de conducere ºi în special pe

cele de middle management.
“Sunt prea mulþi ºefi în ASF”, a

spus Negriþoiu.
Domnia sa a precizat cã, la nivelul

Consiliului ASF, a fost operatã deja
o reducere substanþialã a salariilor:
“Am aliniat salariile Autoritãþii sub
cele din autoritãþile similare. Ne
încadrãm, legal, sub salariile din
BNR”.

Miºu Negriþoiu a precizat cã are
cea mai mare scãdere de salariu, fãrã
sã ofere cifre, însã ulterior a spus cã,
de fapt, nu ºtie ce salariu va avea.

“Eu am cea mai mare scãdere (a
salariului — n. r.), dar nu vã dau pro-
cente. Eu nu vreau sã intru în jocul
cifrelor”, a afirmat domnia sa,
adãugând: “ Nu am niciun salariu, nu
am discutat niciun salariu când mi
s-a fãcut propunerea, nu am discutat
niciun venit, nici nu ºtiu dacã am un
contract, am doar un mandat de la
Parlament. Am o misiune politicã,
nu am venit pentru bani. Am venit sã
fac un lucru pentru piaþã, pentru þarã,
dacã vreþi.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Referendum
cu violenþe
în Ucraina

Referendumul pentru inde-
pendenþa din sud-estul
Ucrainei - organizat ieri, în

regiunile Doneþk ºi Lugansk, s-a
desfãºurat pe fondul unor lupte vio-
lente între insurgenþi ºi forþele de se-
curitate locale. Referendumul a fost
criticat de SUA, UE ºi Ucraina.

Forþele de auto-apãrare localã au
întãrit securitatea în regiune, cu oca-
zia referendumului, temându-se cã
auoritãþile de la Kiev vor boicota
scrutinul, conform Russia Today.

Trupele guvernamentale bombardau
baricadele apãrate de separatiºtii pro-ruºi,
la periferia oraºului Doneþk, aflat în
stare de rãzboi în ultima perioadã.

La ora 12:30 (ora Moscovei) pre-
zenþa la vot la referendumul privind
statutul regiunii Doneþk a depãºit
30%, conform preºedintelui Comi-
siei Electorale Centrale a Republicii
Populare Doneþk, Roman Liaghin.

În Lugansk, 22% dintre votanþi
s-au prezentat la urne la douã ore
dupã deschiderea secþiilor de votare.
Conform presei internaþionale, mai
multe persoane au încercat sã fure
buletinele de vot dintr-o secþie din
Lugansk. Reprezentantul rebelilor
din regiune, Vasili Nikitin, a afirmat
cã a fost vorba despre o încercare de
provocare, însã persoanele în cauzã
au fost oprite la timp.

Totodatã, în Slaviansk au fost re-
luate violenþele, dupã ce, chiar înain-
te de începerea referendumului a fost
atacat un punct de control al separa-
tiºtilor. În oraº s-au auzit numeroase
explozii ºi focuri de armã.

Referendumul a fost organizat de
separatiºtii proruºi în pofida împotri-
virii guvernului de la Kiev, a comuni-
tãþii internaþionale ºi chiar a preºedin-
telui rus Vladimir Putin. (V.R.)

GHEORGHE PIPEREA:

“Unele bãnci îºi ºantajeazã clienþii”
l “Acestea interzic consumatorilor sã-ºi angajeze anumiþi avocaþi”
l “Libertatea economicã a celui puternic eºueazã în terorism contractual”

Existã bãnci pe piaþa noastrã
care-ºi ºantajeazã clienþii im-
punându-le sã nu colaboreze

cu anumiþi avocaþi, potrivit profeso-
rului universitar Gheorghe Piperea,
doctor în drept.

Domnia sa ne-a declarat: “Sunt
bãnci în piaþã care spun clientului ur-
mãtorul lucru: «Dacã vrei sã nu ai un
coºmar timp de 20 de ani (n.r. durata
creditului pentru care cele douã pãrþi
au o relaþie contractualã) cu mine ca
bancã, ºi eu sunt puternicã, atunci nu
vii cu X avocat sã te asiste, nu lucrezi
cu el»”.

Gheorghe Piperea a spus, în ca-
drul celei de-a zecea ediþii a Confe-
rinþei “Dreptul Afacerilor”, cã existã
foarte multe contracte încheiate pe
25-30 de ani în care sunt introduse
clauze atât de dure încât se vorbeºte
despre un tip special de ºantaj, incri-
minat de lege. Avocatul Piperea a fã-
cut referire, în special, la restructurã-

rile din sistemul bancar, subliniind:
“În realitatea acestor ani, libertatea
economicã a celui puternic eºueazã
în terorism contractual. Când existã
o persoanã care dominã ºi una care
se lasã dominatã avem de-a face cu
violenþã economicã. (…) Putem vor-
bi ºi despre un tip special de ºantaj,

mai soft, cum ar fi acordarea posibi-
litãþii clientului de a nu-ºi plãti credi-
tul timp de doi ani, însã, dupã aceea,
toate clauzele abuzive vor fi cimen-
tate, dobânda va fi majoratã, penali-
tãþile vor fi foarte mari, garanþiile -
crescute etc.”.

Contractele despre care vorbeºte
domnul Piperea sunt încheiate, în
general, pe termen lung ºi prevãd
clauze penale excesive faþã de po-
tenþialul prejudiciu pe care partea
puternicã l-ar putea avea în urma
executãrii contractului.

“Deºi, teoretic, contractul înseam-
nã libertate, reprezentând un acord
de voinþã liberã între douã pãrþi, în
prezent, existã o mulþime de contrac-
te în care intervine terorismul con-
tractual, partea slabã depinzând de
partea puternicã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

SE PREGÃTEªTE “UNIREA” CU PATRIA
CREDIT?

Nextebank vrea sã cumpere
alte instituþii financiare
l Nicolae Surdu, fost CEO al Bãncii Carpatica,
propus în Consiliul de Administraþie al bãncii

Noul acþionar majoritar al Nexte-
bank, Emerging Europe Accession
Fund (EEAF), vrea sã mandateze
conducerea bãncii sã analizeze
eventuale achiziþii de linii de afaceri
bancare, precum ºi cumpãrãri de sau
fuziuni cu alte instituþii financiare,
potrivit unui convocator de Adunare
Generalã Extraordinarã
a Acþionarilor (AGEA).

EEAF, care a anunþat,
sãptãmâna trecutã, cã a finalizat pre-
luarea Nextebank la sfârºitul lunii
aprilie, dupã ce a primit aprobarea
din partea Bãncii Naþionale a
României (BNR), a solicitat comple-
tarea ordinii de zi a respectivei adu-
nãri generale cu un punct care preve-
de mandatarea Consiliului de Admi-
nistraþie ºi a Comitetului Executiv al
instituþiei de credit sã evalueze piaþa

financiar – bancarã din þara noastrã
“din perspectiva oportunitãþilor de
achiziþionare a unor active ºi/sau
operaþiuni complementare celor ale
bãncii, precum potenþiale achiziþii
de portofolii performante de credite
IMM sau persoane fizice, achiziþii
ale unor linii de afaceri bancare sau

achiziþii de instituþii fi-
nanciare sau fuziuni cu
instituþii financiare”.

Conducerea Nextebank ar urma sã
fie împuternicitã ca, în cazul în care
identificã astfel de oportunitãþi, sã de-
sfãºoare toate acþiunile necesare, care
includ, printre altele, contractarea de
consultanþi independenþi, semnarea
de scrisori de intenþie ºi acorduri de
confidenþialitate, potrivit convocato-
rului. (ALEXANDRU SÂRBU)

(continuare în pagina 14)

Federal Reserve
împiedicã restructurarea
pieþei muncii din SUA

Pieþele au fost luate prin sur-
prindere de ultimele cifre ofi-
ciale din Statele Unite privind

evoluþia numãrului angajaþilor
ºi cel al ºomerilor. Rata ºoma-
jului a scãzut peste aºteptãri în
aprilie 2014, pânã la 6,3%
(vezi grafic 1), dupã ce s-a
menþinut la circa 6,7% în ulti-
mele patru luni, în condiþiile
în care numãrul locurilor de
muncã nou create a fost de
288 de mii.

Imaginea optimistã a pieþei mun-
cii din SUAi-a determinat pe doi jur-
naliºti Bloomberg, Simon Kennedy
ºi Ilan Kolet, sã scrie despre stabili-
zarea economiei mondiale ºi trece-
rea ei în ceea ce autorii numesc “Ma-
rea Moderaþie 2.0".

Impresionat, probabil, de aceastã
prognozã, un alt jurnalist Bloom-
berg, C. Thompson, ne îndeamnã sã
ne amintim acest moment, când “am
aflat pentru prima datã cã ne îndrep-
tãm cãtre o perioadã de prosperitate
ºi liniºte”.

Dar chiar au depãºit Statele Unite

criza declanºatã cu peste cinci ani în
urmã? Pentru rãspuns trebuie sã tre-
cem dincolo de titlurile optimiste din

presã ºi mai adânc în bazele de
date de la BLS (n.a. Bureau of
Labor Statistics, institutul ofi-
cial de statisticã al SUA).

Acolo gãsim rezultatele
celor douã sondaje pe baza
cãrora se determinã numãrul
locurilor de muncã nou cre-
ate (sondajul la nivelul com-

paniilor) ºi rata ºomajului (sonda-
jul la nivelul gospodãriilor popu-
laþiei).

Conform datelor din sondajul la
nivelul gospodãriilor, numãrul per-
soanelor care au ieºit din forþa de
muncã în aprilie 2014 a fost de
aproape un milion (988 de mii), iar
totalul a depãºit 92 de milioane (vezi
grafic 2). Rata de participare a popu-
laþiei civile neinstituþionalizate în
cadrul forþei de muncã a scãzut pânã
la 62,8%, cel mai redus nivel din
martie 1978.

(continuare în pagina 14)
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“Gefco îºi continuã expansiunea în Rusia ºi Orientul Mijlociu”
l “Tranzitãm Ucraina fãrã probleme, cu 40-50 de camioane pe sãptãmânã” l “Clienþii Gefco nu mai investesc în Ucraina”

(Interviu cu Tolga Oran,
director comercial Gefco pentru Europa Centralã, Þãrile Balcanice, Turcia ºi Orientul Mijlociu)

Reporter: Anul trecut, conduce-
rea Gefco anunþa cã România este
rampa de dezvoltare a afacerilor
companiei în Rusia ºi Orientul Mij-
lociu. Vã menþineþi strategia în con-
textul situaþiei din Ucraina?

Tolga Oran: România are o po-
ziþie geograficã foarte bunã. Este
aproape de Rusia, Turcia ºi Orientul
Mijlociu, zone în care noi vrem sã ne
extindem activitatea. România are
forþã de muncã mai ieftinã decât alte
þãri din regiune ºi mai bine pregãtitã.
Noi, în continuare, vrem sã ne extin-
dem în est ºi nu renunþãm la aceste

planuri. Din punct de vedere opera-
þional nu avem probleme. Sigur cã
situaþia din Ucraina afecteazã me-
diul investiþional. Clienþii Gefco nu
mai investesc în Ucraina. Nu ºtim cât
va mai dura conflictul, dar noi conti-
nuãm sã tranzitãm Ucraina cu marfã
care trebuie sã ajungã în Rusia, cu
40-50 de camioane pe sãptãmânã.
Deocamdatã graniþele nu s-au
închis.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA
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Situaþia din Ucrai-

na nu-i determinã

pe reprezentanþii

Grupului Gefco sã

renunþe la planuri-

le de extindere în

zona de est, dupã

cum ne-a spus

Tolga Oran, direc-

tor comercial Gefco pentru Europa Centralã, Þãrile Bal-

canice, Turcia ºi Orientul Mijlociu.

Potrivit domniei sale, din punct de vedere operaþional,

compania nu are probleme în regiunea respectivã.

“Sigur cã situaþia din Ucraina afecteazã mediul investi-

þional. Clienþii Gefco nu mai investesc în Ucraina. Nu

ºtim cât va mai dura conflictul, dar noi continuãm sã

tranzitãm Ucraina cu marfã care trebuie sã ajungã în Ru-

sia, cu 40-50 de camioane pe sãptãmânã. Deocamdatã

graniþele nu s-au închis. (…) Nu ºtiu cum se va termina

situaþia cu Ucraina, dar Rusia ºi UE au strânse relaþii co-

merciale. Sunt douã pieþe mari care au nevoie unele de

altele, iar companiile europene au afaceri serioase în Ru-

sia. Sigur cã afacerile au de suferit din cauza situaþiei cu

Ucraina, dar nu estimez cã situaþia se va agrava. Rusia

este foarte orientatã cãtre afaceri ºi au companii mari,

serioase în Europa. Noi ne continuãm afacerile ºi strate-

gia de extindere”, ne-a precizat Tolga Oran, în cadrul

unui interviu.


