
GRAM AUR = 137,2915 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6349 RON EURO = 4,4250 RON DOLAR = 3,3046 RON

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 93250

n Mirela Bamiopol: “ªantierele navale din
Europa - clienþii combinatului Laminorul
Brãila” Madrid

PAGINA 4

n Electrica - listarea dualã ºi suveranitatea
acþionarilor

PAGINA 5

n Ioan Ghiºe:
“Fuziunea PNL-PDL –
o minciunã”

PAGINA 3

n Simona Miloº:
“Nedeclararea insolvenþei
atrage rãspunderea penalã”

PAGINA 15

2 lei Miercuri, 6 august 2014, nr. 146 (5239), anul XXIV 16 pagini

VIZITÃ ÎN PATRU ÞÃRI AFRICANE LA FINALUL LUNII IUNIE

Frank Timiº:
“Afacerile vor continua
în ciuda ameninþãrilor

virusului Ebola”
l Companiile sale au peste 20.000 de salariaþi în întreaga Africã de Vest

A
facerile lui Frank Timiº
în Africa se vor derula
normal, în ciuda ame-
ninþãrilor virusului Ebo-

la, potrivit propriilor sale declaraþii
fãcute la finalul lunii iunie, în cadrul
unui turneu în patru þãri africane.

În timp ce alte companii au anun-
þat retragerea salariaþilor din zonele
afectate de Ebola, Frank Timiº a vi-
zitat cele patru þãri africane unde are
afaceri ca sã-ºi încurajeze angajaþii.

Omul de afaceri a poposit chiar în
Sierra Leone, unde Ebola face cele
mai multe victime, ºi ºi-a liniºtit sa-
lariaþii, anunþând cã funcþionarea
companiei decurge normal ºi cã au
fost luate toate mãsurile necesare de
precauþie împotriva virusului, pentru
protejarea angajaþilor ºi a populaþiei
din zonã. Companiile sale au peste
20.000 de salariaþi în întreaga Africã
de Vest.

African Minerals, care aparþine lui

Frank Timiº, are investiþii în Sierra
Leone de 3 miliarde de dolari.

Într-un interviu acordat în exclusi-
vitate pentru NewstineAfrica, Frank
Timiº a declarat, referitor la Ebola, cã
el, din postura de “cãpitan al navei”,
va fi ultimul care va sãri de la bord.

IOANA POPA

(continuare în pagina 2)

Evoluþie sub
estimãri pentru
industria
serviciilor din
zona euro

Industria serviciilor din zona euro
a crescut sub aºteptãri luna trecutã,
evoluþie care alimenteazã temerile
legate de perspectivele de redresare
economicã a regiunii.

Indicele Purchasing Managers
(PMI), mãsurat de Markit Econo-
mics, a urcat la 54,2 puncte în iulie,
de la 52,8 în iunie, în timp ce estima-
rea iniþalã, publicatã de compania
britanicã în 24 iulie, era de 54,4
puncte. Indicele compozit care mã-
soarã dinamica sectorului serviciilor
ºi a producþiei industriale din uniu-
nea monetarã a urcat la 53,8 puncte,
de la 52,8 în iunie. ªi în acest caz, ni-
velul este sub cel estimat anterior: 54
de puncte.

“Rezul ta te le sugereazã cã
PIB-ul zonei euro a avut o creºtere
trimestrialã de 0,4%, însã existã te-
meri cã aceastã evoluþie va genera
doar un numãr modest de locuri de
muncã”, susþine Chris Williamson,
economist-ºef la Markit din Lon-
dra.

Markit aratã cã indicii privind
evoluþia serviciilor au crescut în
Germania, Franþa ºi Spania, în luna
iulie. În Italia, însã, indicele a scãzut
la 52,8 puncte, de la 53,9 în iunie,
când atingea cel mai ridicat nivel din
2010.

V.R.

EXECUTAREA SILITÃ AR PUTEA FI
LIMITATÃ DOAR LA IMOBILUL GAJAT

Dochia: “Unele mãsuri
electorale pot destabiliza
sistemul bancar”

O mãsurã care încurajeazã
indisciplina financiarã po-
ate destabiliza sistemul

bancar, “ºi aºa fragil”, este de pãre-
re analistul Aurelian Dochia. Afir-
maþia domniei sale vine în contex-
tul în care, potrivit unui proiect le-
gislativ, bãncile ar putea fi obligate
sã se limiteze la executarea imobi-
lului cu care a fost garantat un
împrumut, chiar dacã acesta valo-
reazã mai puþin decât suma rãmasã
de platã, în cazul debitorilor cu ve-
nituri egale cu salariul minim pe
economie al cãror domiciliu este
imobilul vizat.

Dacã va fi aprobatã aceastã iniþia-

tivã, vor fi multe alte persoane care
vor dori sã beneficieze ºi ele de scu-
tirile vizate de proiectul de lege, opi-
neazã domnul Dochia, subliniind:
“Situaþia din sistemul bancar este
destul de grea, creditele neperfor-
mante cresc în mod continuu, iar o
astfel de mãsurã va destabiliza piaþa”.

Domnia sa considerã cã iniþiativa
este una electoralã ºi susþine cã ne
putem aºtepta ca astfel de proiecte sã
mai aparã.

Lucian Croitoru, consilierul gu-
vernatorului BNR Mugur Isãrescu,
ne-a spus cã, în principiu, “când o
terþã parte intervine pentru slãbirea
disciplinei financiare, pe termen
lung nu este bine pentru economie”.
Domnia sa este de pãrere cã, într-un
contract cum sunt cele de credit,
banca ºi persoana împrumutatã tre-

buie lãsate sã negocieze singure
într-o situaþie limitã.

“Într-adevãr, este o problemã în
momentul în care oamenii ajung în
aceastã situaþie, dar ei trebuie sã-ºi
respecte obligaþiile contractuale pe
care ºi le-au asumat în momentul în
care au semnat respectivele con-
tracte”, ne-a mai spus domnul Croi-
toru.

Aurelian Dochia susþine cã o ban-
cã nu poate executa ºi un alt bun
decât cel cu care a fost garantat cre-
ditul: “Banca încearcã sã mai obþinã
bani de la debitor în cazul în care, din
valorificarea imobilului, nu se aco-
perã întreaga sumã de platã, dar nu
are bazã legalã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Ce pericole ascund
emisiunile de obligaþiuni
dedicate populaþiei?
M

inisterul de Finanþe a
anunþat recent cã
pregãteºte o emisiu-
ne de obligaþiuni a

cãrei þintã este investitorul retail,
adicã orice cetãþean care dispune
mãcar de 1.000 de lei, valoarea no-

minalã unitarã a unui
astfel de titlu.

Obligaþiunile se vor
vinde prin intermediul
BVB, iar Lucian
Anghel, preºedintele
Bursei, a declarat cã
“vrem sã dezvoltãm

piaþa titlurilor de stat ca o alternativã
viabilã de economisire la depozitele
bancare”, dupã cum scrie presa fi-
nanciarã.

Într-un comentariu pe marginea
unui articol dedicat acestei emisiuni
de obligaþiuni, cititorul unui site fi-
nanciar apreciazã cã “titlurile sunt
foarte lichide ºi stabile, deci prac-
tic se comportã ca un depozit la ve-
dere”.

Din pãcate, plasarea banilor în
obligaþiuni de stat este cu totul altce-
va decât economisirea prin interme-
diul depozitelor bancare. Investito-
rul va primi valoarea nominalã doar
la scadenþã, care este mult mai înde-
pãrtatã decât a unui depozit obiºnuit,
dar pânã atunci preþul de pe piaþã
poate înregistra fluctuaþii majore, în
funcþie de evoluþia dobânzilor.

În cazul titlurilor cu venit fix, cum
sunt ºi obligaþiunile guvernamenta-
le, valoarea lor de piaþã este invers

proporþionalã cu evoluþia dobânzi-
lor. Adicã preþul obligaþiunilor scade
când dobânzile cresc ºi invers.

De exemplu, la emisiunea unor
noi obligaþiuni investitorul aflã o se-
rie de informaþii de bazã, cum sunt
rata cuponului (n.a. dobânda anualã
plãtitã, care este, de obicei, fixã pânã
la maturitate), valoarea nominalã ºi
maturitatea.

Sã presupunem cã valoarea nomi-
nalã este de 1.000 de lei, iar rata cu-
ponului de 6%. Dacã preþul de pe
piaþã ajunge la 800 de lei, atunci ran-
damentul obligaþiunii va creºte pânã
la 7,5%, deoarece investitorul va ob-
þine un cupon anual de 60 de lei pe un
titlu financiar pentru care a plãtit 800
de lei. Dacã preþul va creºte pânã la
1.200 de lei, atunci randamentul sca-
de pânã la 5%. Oare ce fel de depozit
la vedere poate sã valoreze într-o zi

1.000 de lei, iar în ziua urmãtoare
doar 800?

Indiferent cât plãteºte investitorul
pentru o obligaþiune de stat cu o va-
loare nominalã de 1.000 de lei, pã-
strarea acesteia pânã la maturitate îi
garanteazã returnarea principalului,
alãturi de sumele aferente cupoane-
lor. Dar nimeni nu garanteazã ºi pu-
terea de cumpãrare a principalului la
maturitate.

Acesta este unul dintre motivele
pentru care obligaþiunile guverna-
mentale sunt cunoscute, de mai mul-
te decenii, drept “certificate de con-
fiscare garantatã”. Un alt mod în
care funcþioneazã confiscarea este
reprezentat de creºterea taxelor în
viitor pentru acoperirea noilor da-
torii.

(continuare în pagina 14)

Unii angajaþi ai Oltchim acuzã conducerea
ºi administratorii de acte de corupþie
l Avocatul Gheorghe Piperea: “Acuzaþiile sunt o
glumã proastã”

Un grup de angajaþi ai Oltchim a
acuzat conducerea ºi administratorii
combinatului chimic de la Râmnicu
Vâlcea de fapte de corupþie, în pe-
rioada de insolvenþã 24 ianuarie 2013
ºi pânã în prezent, potrivit unui docu-
ment oficial sosit pe adresa redacþiei.
Angajaþii susþin cã, în intervalul men-
þionat, au fost comise o serie de acte
de corupþie, respectiv subminarea
economiei societãþii ºi implicit a eco-
nomiei naþionale, de cãtre conduce-
rea Oltchim, cu ºtiinþa administratori-
lor judiciari Gheorghe Piperea
(ROMINSOLV SPRL) ºi Niculae

Bãlan (BDO Business Restructuring
SPRL) ºi cu aprobarea administrato-
rului special Bogdan Stãnescu.

Contactat de ziarul BURSA, avo-
catul Gheorghe Piperea a declarat
cã, dacã grupul de angajaþi este cel
din jurul domnului Corneliu Cernev
(n.r. liderul sindicatului Victoria din
Oltchim care a fost concediat pentru
abateri disciplinare), acuzaþia nu
este doar falsã, artificialã ºi necon-
formã realitãþii, dar ºi necredibilã.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 13)

CÃLIN

RECHEA

PENTRU CÃ AR FI MAJORAT ILEGAL
TAXELE ªI COMISIOANELE APLICATE
CLIENÞILOR

Banca Centralã a Ungariei
a amendat 58 de bãnci,
din 62

Banca Centralã a Ungariei (NBH)
a amendat 58 de instituþii regionale
de creditare cu suma totalã de 386,5
milioane de forinþi (1,23 milioane de
euro), din cauza unor practici inco-
recte, transmite site-ul portfolio.hu,
citat de Agerpres.

NBH a investigat 62 de bãnci ºi
instituþii de credi-
tare ºi a descope-
rit cã majoritatea
au majorat ilegal costurile bancare ºi
taxele percepute clienþilor.

Banca Ungariei a verificat dacã
instituþiile au acþionat în conformita-
te cu reglementãrile de protecþie a
consumatorilor când au majorat uni-
lateral taxele, comisioanele ºi costu-
rile, în perioada 1 ianuarie 2012-30
aprilie 2014.

Deoarece bãncile au încãlcat re-

glementãrile, NBH a anunþat cã a
impus amenzi unui grup de 58 de
bãnci ºi a cerut compensarea clienþi-
lor pentru prejudiciile suferite.

Cele mai semnificative amenzi au
fost acordate Duna Savings Bank
(25 milioane de forinþi), Buda Regio-
nal Bank (22,5 milioane de forinþi) ºi

Dunakanyar Sa-
vings Co-operative
(18 milioane de fo-

rinþi).
În iulie, Banca Centralã a Unga-

riei a amendat zece instituþii de cre-
ditare cu suma totalã de 71,8 milioa-
ne de forinþi (232.000 euro), pentru
cã ar fi majorat ilegal taxele ºi comi-
sioanele aplicate clienþilor.

A.G.

(continuare în pagina 14)

INTERNATIONAL

Cazul Voiculescu -
lungul drum al pledoariei
cãtre sentinþã

Procesul lui Dan Voiculescu ajun-
ge sã semene cu serialul “Tânãr ºi
neliniºtit”: deja la un episod cãruia
telespectatorii i-au pierdut numãrul
de ordine, scenariºtii ºi regizorii se
încãpãþâneazã sã îl þinã în viaþã la
aparate, repetând aceleaºi ºi aceleaºi
replici. La fel a fost situaþia ieri, la
Curtea de Apel Bucureºti (CAB),
când avocaþii celor 13 inculpaþi au
reluat ideile exprimate de nenumãra-
te ori pânã acum, în concluziile pe
care au fost obligaþi sã le formuleze.

Principala idee a fost cã Institutul

de Cercetãri Alimentare (ICA) nu a
suferit un prejudiciu în urma privati-
zãrii; dimpotrivã: funcþioneazã,
pânã astãzi, la standarde ridicate, iar
privatizarea i-a adus nu pagube, ci
investiþii de milioane de euro.

Al doilea filon din pledoariile-ma-
raton de ieri l-au reprezentat cererile
de reîncadrare a faptelor: în cazul lui
Voiculescu, din “spãlare de bani” în
“tãinuire” (care, dacã s-ar dovedi
adevãratã, nu i-ar aduce închisoare
magnatului, pentru cã s-a prescris),
iar în cazul lui Corneliu Popa (fostul

ºef al ADS), eliminarea menþiunii
“în formã continuatã” din acuzaþia
ce îi este adusã (de “stabilire, cu in-
tenþie, a unei valori diminuate faþã de
valoarea comercialã realã a bunuri-
lor aparþinând agenþilor economici la
care statul este acþionar, comisã în
cadrul acþiunii de privatizare, în sco-
pul obþinerii pentru sine sau pentru
altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite, în formã continuatã”).

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 6)

Citiþi, în pagina 2,
detalii despre virusul Ebola.


