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Grecia estimeazã creºtere
economicã, pentru prima
datã din 2008

Autoritãþile elene estimeazã cã
economia þãrii va intra pe creºtere în
cel de-al treilea trimestru al acestui
an, pentru prima datã din 2008 ºi pre-
conizeazã un avans al produsul intern
brut de 0,6% la sfârºitul anului.

“Economia Greciei va înregistra
creºtere în cel de-al treilea trimestru,
pentru prima datã în ultimele 24 de
trimestre”, a declarat premierul elen
Antonis Samaras în deschiderea unui
târg comercial internaþional din nor-
dul þãrii, releateazã abc.net., potrivit
Mediafax. Samaras a anunþat ºi o se-
rie de tãieri de impozite care vor fi
aplicate de anul viitor, printre care o
scãdere cu 30% a taxei pe combusti-
bilul folosit pentru încãlzirea popula-
þiei. Noile mãsuri fiscale vor fi deta-
liate în octombrie, la prezentarea pro-
iectului de buget pentru anul 2015.

Grecia, þarã care se aflã în recesiu-
ne din 2008, a înregistrat o scãdere
economicã de 0,3% în cel de-al doi-
lea trimestru, dupã un declin de 1,1%
în primele trei luni ale anului, ºi este
în continuare cel mai îndatorat stat
din zona euro.

Potrivit estimãrilor, datoria Greciei
va depãºi 177% din PIB, în 2014.

Cu toate acestea, autoritãþile din
Atena au reuºit, în mare parte, sã rea-
ducã sistemul fiscal pe linia de pluti-
re, raportând la finele lui 2013 surplus
bugetar înainte de plata dobânzilor.

Grecia s-a reîntors pe pieþele finan-
ciare internaþionale, reuºind sã împru-
mute 4,5 miliarde de euro prin douã
emisiuni de obligaþiuni, anul acesta.

Cu toate acestea, economia elenã
este încã departe de a se putea susþi-
ne fãrã ajutor extern. n
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Scandal interminabil pe piaþa
taximetriei din Bucureºti-Ilfov

Piaþa taximetriei din zona Bu-
cureºti-Ilfov se aflã în mijlo-
cul unui scandal interminabil,

început cu ani în urmã, între entitãþi-
le care activeazã în acest sector, dar
ºi între acestea ºi autoritãþi.

Fiecare dintre asociaþiile ºi fede-
raþiile din domeniu aratã cu degetul
cãtre cealaltã ºi toate sunt nemulþu-
mite de prestaþia primãriilor din Ca-
pitalã ºi localitãþile ilfovene.

Concluzia, însã, este aceeaºi:
“Mafia din piaþa taximetriei îºi întin-
de tentaculele pânã la cele mai înalte
niveluri politice, interesele fiind
enorme”.

Împãrþirea pieþei ºi pirateria fac su-

biectele disputelor din sector, contro-
versele fiind la ordinea zilei. Pirateria
din acest sector înseamnã forþã de
muncã ºi case de marcat nefiscalizate,
încasãri nedeclarate, maºini neautori-
zate, înjumãtãþirea veniturilor pentru
operatorii care funcþioneazã legal.

Viorel Radu, ADTI:
“Taxiurile pirat activeazã
sub umbrela marilor
federaþii din transporturi”

Reprezentanþii Asociaþiei pentru
Drepturile Taximetriºtilor Indepen-
denþi (ADTI) susþin cã pirateria a
atins cote alarmante ºi cã cele mai

multe taxiuri care funcþioneazã
ilegal în Bucureºti sunt din Ilfov,
acestea operând chiar sub umbrela
unor federaþii importante din dome-
niul transporturilor, dispeceratele
având atât taximetre autorizate, cât ºi
neautorizate.

Aceºtia susþin cã tot ceea ce se
întâmplã în sector are legãturã cu
politicul: “Bani existã în aceastã
piaþã, dar nu sunt colectaþi ºi nici
mãcar nu se doreºte îndreptarea si-
tuaþiei. În schimb, cresc taxele pen-
tru cei corecþi”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Andreea Paul: “Suntem prea mici
sã visãm la o piaþã de capital fãrã
oferte ale statului”
l “Domnul Negriþoiu sã se raporteze la atribuþiile sale ºi la fiºa postului”

Reporter: Anul trecut, ASF a
adus în Comisia de Buget-Finanþe
din Camera Deputaþilor o lungã serie
de amendamente la OUG32/2012,
privind piaþa de capital. De atunci, a
mai avansat în vreun fel Parlamentul
spre avizarea sau respingerea acelor
propuneri?

Andreea Paul: Nu. La sfârºitul
lunii iunie a avut loc o ºedinþã le-
gatã de aceastã ordonanþã, respec-
tiv pe propunerile de amendamen-

te ale ASF. Amendamentele au
creat discuþii între membrii comi-
siei ºi au fost propuneri de respin-
gere pentru o parte dintre ele.
ªedinþa s-a întrerupt ºi a rãmas ca
ASF sã reanalizeze amendamente-
le, sã facã alte propuneri ºi într-o
ºedinþã viitoare sã se reia dezbate-
rile.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Contre între
Konieczny ºi Lulache
l Greg Konieczny: “Fondul Proprietatea a cerut
informaþii suplimentare privind majorarea
capitalului Nuclearelectrica” l Daniela Lulache:
“Fondul Proprietatea nu ne-a cerut nicio informaþie”

Fondul Proprietatea (FP) ana-
lizeazã anunþul fãcut de Nucle-
arelectrica (SNN), privind in-

tenþia de majorarea a capitalului social
cu 241,5 milioane lei, ºi a cerut com-
paniei informaþii suplimentare, potri-
vit lui Greg Konieczny, vicepreºedin-
tele executiv al Franklin Templeton.

În schimb, Daniela Lulache, directo-
rul general al Nuclearelectrica, a spus
cã nu a primit nicio cerere de la FP.

Domnia sa ne-a spus: “Nu îmi dau
seama ce ar putea avea FP împotriva
majorãrii, pentru cã în prospectul de
la listare era specificatã absolut ex-
plicit. Este vorba de aporturi fãcute
de statul român cu mulþi ani în urmã (
2006-2009), doar cã nu s-a operat
majorarea. Nu s-a fãcut odatã cu lista-
rea pentru cã ar fi durat foarte mult
procesul. Nu este nimic nou, este
doar o materializare a unei decizii
luate cu mult timp în urmã. Pânã la
aceasta orã (n.r. vineri seara), Fondul
Proprietatea nu ne-a cerut nicio in-
formaþie suplimentarã cu privire la
majorare”.

Din exterior, problema pe care ar
putea-o avea FP ar fi cã va fi nevoit
sã vinã cu bani la majorare, dacã
vrea sã îºi menþinã deþinerea.

Acþionarii “Nuclearelectrica” au
fost convocaþi, pe 6 octombrie, sã
aprobe majorarea capitalului cu 241,5
milioane lei, prin emiterea a unui nu-
mar de 24.149.991 acþiuni noi, potrivit
unui raport remis, ieri, Bursei de Valori
Bucureºti. Astfel, capitalul social al
SNN ar ajunge de la 2,818 miliarde
lei, la 3,059 miliarde lei.

Din total, 1,89 milioane lei sunt
reprezentate de aportul unui teren de
cãtre statul român, 194,38 milioane
de lei reprezintã aportul în numerar
al statului, prin Ministerul Econo-
miei, respectiv valoarea alocaþiilor
bugetare aferente perioadei
2006-2009, pentru realizarea Unitã-
þii 2, de la CNE Cernavodã, restul de
acþiuni fiind oferite celorlalþi acþio-
nari.

G.M.

(continuare în pagina 5)

DAVID HAY, CEO AFI EUROPE ROMÂNIA:

“A crescut apetitul bãncilor
pentru finanþarea proiectelor
imobiliare”

Bãncile au acum o mai mare
disponibilitate sã ofere fi-
nanþare în con-

diþii mai bune decât în
urmã cu un an, ne-a de-
clarat David Hay, CEO
(director general) AFI
Europe România. Insti-
tuþiile financiare au un
apetit mai mare pentru
proiectele imobiliare,
inclusiv pentru cele re-
zidenþiale, ceea ce ara-
tã, în opinia domnului
Hay, cã instituþiile fi-
nanciare au încredere
cã piaþa noastrã imobi-
liarã va creºte în viitor. Oficialul
AFI Europe România este optimist
ºi sperã ca evoluþia economiei þãrii
noastre din trimestrul al doilea (care
a marcat intrarea în recesiune tehni-
cã) sã fie temporarã ºi sã nu repre-
zinte un trend. David Hay considerã

cã piaþa noastrã imobiliarã a intrat
pe un trend de creºtere, inclusiv pe

segmentul rezidenþial.
În Bucureºti, AFI are

douã proiecte majore pe
care intenþioneazã sã le
dezvolte. AFI Business
Park, situat în zona
Progresului, este în
faza de planificare ºi
obþinere a permiselor
de construcþie, iar exe-
cuþia mall-ului din Bu-
cureºtii Noi va fi sin-
cronizatã cu finaliza-
rea lucrãrilor de me-
trou din zonã. Potrivit

domnului Hay, compania mai are în
curs de închiriere clãdirile de birouri
AFI Park 4 ºi AFI Park 5.

ALINA TOMA VEREHA

CONFUZIE INDUSÃ DELIBERAT

Bãncile promit “dobânzi”
mai mari, dar nu la depozite,
ci la unitãþi de fond negarantate
l ASF: “Este o problemã dacã oamenilor li se promite obþinerea unei «dobânzi» ºi nu li se explicã
faptul cã nu e vorba de o dobândã fixã” l Alin Iacob: “Promovarea investiþiilor în fonduri de cãtre
funcþionarii bancari este legalã, însã nu ºi moralã”

“Citiþi cu atenþie prospectul” este un
îndemn valabil nu doar pentru medi-
camente, ci ºi pentru produsele finan-
ciare. O practicã semnalatã de unii
cititori, dar ºi de analistul Valentin
Cismaru, este promovarea de cãtre
bãnci a investiþiilor în fonduri,
printr-un discurs dezechilibrat, care
pune accent pe “randamentul superior”
ºi pe similitudinea cu depozitele banca-
re, îndetrimentul riscurilor ºi al faptului
cã investiþiile nu sunt garantate.

Printr-o astfel de situaþie a trecut ºi
unul dintre cititorii noºtri, care a se-

sizat redacþiei faptul cã, mergând sã
facã un depozit la o bancã, funcþio-
narul de la ghiºeu i-a propus sã cum-
pere unitãþi de fond, pentru cã “oferã
o dobândã mult mai mare decât de-
pozitele”, banii vor fi administraþi de
societatea de investiþii a respectivei
bãnci ºi vor fi plasaþi, în cea mai
mare parte, tot în depozite.

Ceea ce a “uitat” sã menþioneze
funcþionarul este faptul cã investiþia
în unitãþi de fond nu este garantatã,
precum depozitul bancar, lãsând sã
se înþeleagã cã aceste unitãþi de fond

se supun aceluiaºi regim juridic ca ºi
depozitele bancare.

Vânzarea de unitãþi de fond prin
bãnci nu este ilegalã, însã este supu-
sã unor reglementãri stricte ºi stufoa-
se. În practicã, tehnicile de vânzãri
folosite pot sã distragã atenþia clien-
þilor de la toate aceste reguli.

Importanþa riscurilor poate fi dimi-
nuatã într-atât încât clientul rãmâne
cu ideea cã ºi-a depus banii la bancã.

În mediul online, transmiterea
unei oferte nesolicitate este ilegalã.
Însã ce se întâmplã când te duci la

bancã sã faci un depozit ºi þi se pro-
pune sã investeºti într-un fond?

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, care supravegheazã piaþa
de capital, se ascunde în spatele tean-
cului de reguli ºi îºi imagineazã cã
dacã funcþionarul îi ºopteºte clientul
cã are niºte riscuri, în timp ce îi “stri-
gã” avantajele, totul este în regulã.

Valentin Cismaru nota, la sfârºitul
lunii iulie: ”Existã o practicã în
rândul bãncilor noastre de a vinde
fonduri de investiþii cãtre deponenþi
sub pretextul cã le oferã instrumente
cu randamente mai mari decât depo-
zitele, care deþin tot depozite banca-
re ºi încã «ceva»”.

Domnia sa mai spunea: ”Foarte
mulþi investitori (mai puþin informaþi)
în fonduri deschise de investiþii ad-
ministrate de cãtre societãþile de ad-
ministrare deþinute de cãtre banci au
credinþa cã au plasat banii în «depo-
zite bancare care deþin obligaþiuni»
sau cã deþin «depozite bancare»,
printr-un alt tip de contract, care le
oferã dobânzi mai mari”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 2)

Deputatul PDL Andreea Paul este de pãrere cã statul ar
trebui sã facã toate privatizãrile prin bursã, sã nu mai
punã limite maxime la preþurile pe acþiune, iar Guvernul
României sã încurajeze piaþa de capital din România,
având în vedere lupta pentru supravieþuire a capitalului
românesc privat.
Andreea Paul, care face parte din Comisia pentru buget,
finanþe ºi bãnci, din Camera Deputaþilor, unde ajung ºi
propunerile legislative care privesc piaþa de capital, con-

siderã cã nu avem nevoie de o nouã lege pentru acest
domeniu, aºa cum a susþinut, recent, Miºu Negriþoiu,
preºedintele Autoritãþii de Supraveghere Financiarã.
“ASF nu are drept de iniþiativã legislativã. Domnul Negri-
þoiu sã se raporteze la atribuþiile sale ºi la fiºa postului”,
ne-a spus doamna Paul, în cadrul unui interviu.
În schimb, deputatul îl felicitã pe preºedintele ASF pen-
tru cã “a scãpat de unele rude ale politicienilor” care erau
angajate în instituþie.

Citiþi, în pagina 2,
interviul cu domnul David Hay.

David Hay este optimist

ºi sperã ca evoluþia economiei

þãrii noastre din trimestrul

al doilea (care a marcat intrarea

în recesiune tehnicã)

sã fie temporarã.

CÂND SITUAÞIA DEVINE APROAPE
IMPOSIBILÃ, CEI SUFICIENT DE
INTELIGENÞI SE RETRAG

Ave Draghi?
În timpul unei recente ºedinþe de

partid, un parlamentar din Venezue-
la, þarã aflatã în plin proces de
prãbuºire economicã, a lansat
“Rugãciunea delegatului” la o
ºedinþã de pregãtire ideologi-
cã. “Al nostru Chavez care
eºti în ceruri, pe pãmânt, în
mare ºi în spiritul nostru de re-
prezentanþi, sfinþeascã-se nu-
mele tãu”, începe rugãciunea mode-
latã dupã “Tatãl Nostru”.

“ªi nu ne duce pe noi în ispita ca-
pitalismului, ºi ne mântuieºte pe noi
de relele oligarhiei”, continuã “rugã-

ciunea”, dupã cum scrie agenþia de
ºtiri United Press International.

Într-o Europã unde “binefa-
cerile” socialismului nu sunt
încã la fel de evidente ca în Ve-
nezuela, premierii, comisarii ºi
alte persoane cu funcþii de
conducere ºi-au îndreptat rugi-
le cãtre alt “far cãlãuzitor”:
Mario Draghi. Iar acesta le-a

rãspuns prin anunþarea unei relaxãri
pe scarã ºi mai largã a politicii mone-
tare.

(continuare în pagina 6)
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