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POªTA, MAI TRANSPARENTÃ DECÂT BVB

Ludwik Sobolewski nu are avere
mare, dar are datorii
Ludwik Sobolewski, directo-

rul general al Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB), are da-

torii de aproximativ 460.000 de
euro, scadente dupã 2030, potrivit
declaraþiei de avere pe care a trebuit
sã o depunã când a preluat funcþia
de preºedinte al Poºtei Române.

Deºi a refuzat sã îºi raporteze sala-
riul de la Bursã, atunci când i-au ce-
rut-o acþionarii, Ludwik Sobolewski
s-a vãzut nevoit sã îºi dezvãluie deþi-
nerile, atunci când a acceptat sã fie ºi
preºedintele Poºtei Române, compa-
nie deþinutã majoritar de statul
român.

Paradoxal, o companie de stat
este mai transparentã decât una li-
statã, care se laudã cã se ghideazã
dupã principiile guvernanþei cor-
porative.

Directorul BVB ºi-a trecut, în
declaraþia de avere, salariul de la
Bursã încasat, în 2013, respectiv
48.394 euro. Însã Sobolewski a

venit la BVB în septembrie, astfel
cã venitul se referã numai la perio-
ada lucratã, ºi nu cuprinde nici bo-
nusul de performanþã de 150.000
de euro, aferent 2013, dar încasat
în acest an.

În declaraþia de interese, Ludwik
Sobolewski precizeazã cã salariul de
director general la BVB este de
14.000 de euro lunar.

Sobolewski a semnat cu BVB un
contract pe patru ani, pentru un venit
brut lunar de 16.667 euro, la care se
adaugã, în anumite condiþii, un bo-
nus de performanþã între 80 ºi 150%
din salariul brut anual (între 160.000
de euro ºi 300.000 de euro) ºi un bo-
nus suplimentar egal cu venitul din
anul precedent (salariu plus bonus de
performanþã, adicã între 360.000 de
euro ºi 500.000 de euro), potrivit
draftului de contract, publicat de zia-
rul “BURSA”, în luna iulie.

Sobolewski deþine, în Polonia, un
teren de 1.800 de metri pãtraþi, achi-

ziþionat în 2011, ºi un apartament de
88 de metri pãtraþi. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

CURTEA DE CONTURI A DESCOPERIT
DEFICIENÞE SEVERE ÎN ACTIVITATEA
MINISTERULUI FINANÞELOR

Nu este prea târziu
sã oprim spirala datoriei
publice a României

C
urtea de Conturi a
României a publicat zile-
le trecute raportul cu pri-
vire la “vulnerabilitãþile

ºi sustenabilitatea datoriei publice”.
Misiunea de audit s-a desfãºurat
între aprilie 2013 ºi ianuarie 2014,
urmãrind evoluþia datoriei publice în
perioada 2010 – 2012.

Concluziile Curþii de Conturi sunt
deosebit de îngrijorãtoare pentru
evoluþia datoriei publice, dacã nu sunt
luate mãsuri drastice de stopare a ac-
tualei tendinþe, mai ales pe fondul
accentuãrii crizei financiare
ºi economice din Europa.
Încã nu este prea târziu pentru
a opri spirala datoriei publice,
având în vedere cã ne situãm
semnificativ sub limita de
îndatorare prevãzutã în trata-
tele europene, iar þãrile din
flancul sudic al zonei euro ne-au de-
monstrat cât de rapid pot ieºi lucruri-
le de sub control.

Ce a descoperit Curtea de Contu-
ri? Cã “ritmul de creºtere al datoriei
publice guvernamentale a devansat
ritmul de creºtere al economiei”, iar
aceasta implicã o “creºtere a riscu-
lui de solvabilitate”. O comparaþie
între creºterea anualã a Produsului
Intern Brut, în termeni nominali, ºi
cea a datoriei publice aratã adevãra-
ta dimensiune a problemei (vezi
graficul 1).

Astfel, în timp ce PIB-ul nominal
a înregistrat o creºtere anualã medie

de 5,4% în perioada 2010-2012, da-
toria a crescut cu o ratã anualã medie
de 23,7%. Inclusiv în 2013, datoria a
crescut mai rapid decât economia.
Între 2008 ºi 2013, datoria publicã a
crescut cu 250%, pânã la 241,44 mi-
liarde de lei, în timp ce Produsul
Intern Brut a crescut cu 22% în ter-
meni nominali, pânã la 628,6 miliar-
de.

Mai mult, creºterea datoriei a
depãºit nevoia de finanþare a defici-
tului bugetar, pe fondul “deprecierii
monedei naþionale ºi consolidarea

rezervelor de lichiditate ale
Trezoreriei Statului”.

Deprecierea monedei naþio-
nale, în condiþiile deteriorãrii
condiþiilor financiare din Euro-
pa, continuã sã reprezinte un
factor major de risc pentru da-
toria publicã, în condiþiile în

care ultimele date de la Ministerul
Finanþelor, din iulie 2014, aratã cã
datoria rezultatã în urma emisiunilor
pe pieþele externe în euro ºi dolari a
fost de 8,75 miliarde de euro, respec-
tiv 5,75 miliarde de dolari.

Raportul Curþii de Conturi aratã
costuri foarte ridicate ale finanþãrilor
atrase de pe pieþele externe în perioa-
da 2010-2012, rata cuponului fiind
de peste 5%, cu excepþia unei emi-
siuni de obligaþiuni în euro cu matu-
ritatea în noiembrie 2019, unde cu-
ponul este de 4,875%.

(continuare în pagina 6)

MARIAN PETRE MILUÞ:

“Piaþa noastrã de capital
este un dezastru pentru
companiile listate”

Piaþa de capital din þara noastrã
este un dezastru pentru com-
paniile listate, este de pãrere

Marian Petre Miluþ, preºedintele
Consiliului de Administraþie din ca-
drul Prefab, societate din domeniul
materialelor de construcþii listatã la
Bursa de Valori Bucureºti.

Domnia sa
susþine cã, pe
piaþa de capital,
birocraþia este excesivã, repre-
zentând un obstacol în calea dez-
voltãrii companiilor de pe Bursã ºi
cã promovarea societãþilor autoh-
tone lipseºte cu desãvârºire, mana-
gementul BVB neavând cunoºtinþe
despre activitatea acestora.

Marian Petre Miluþ ne-a spus cã,
în aceste condiþii, existã ºi posibilita-
tea delistãrii companiei Prefab.

Domnia sa ne-a precizat: “În
condiþiile în care noi simþim cã bur-

sa nu ne ajutã, ci, dimpotrivã, ne
împiedicã ºi din momentul în care
am avut sentimentul cã lucrurile se
blocheazã complet în aceastã piaþã,
evident cã luãm în seamã orice va-
riantã. La preþul la care este Prefab
cotatã în piaþã, ar trebui sã nu fa-
cem faþã ofertelor care ar fi normal

sã ne batã zilnic
la uºã sã ne
cumpere, sã in-

vesteascã, dar nu se întâmplã acest
lucru”.

Marian Petre Miluþ s-a arãtat ne-
mulþumit, în cadrul unui interviu, ºi
de fiscalitatea excesivã din þara
noastrã, dar ºi de dificultãþile întâlni-
te în procesul de accesare a fonduri-
lor europene.

EMILIA OLESCU

(Citiþi întregul interviu în pagina 5)

PIATA DE CAPITAL

În declaraþia de interese,
Ludwik Sobolewski precizeazã
cã salariul de director general
la BVB este de 14.000 de euro
lunar.

IOANA PETRESCU ÎN SUA:

“Platformele off-shore din Marea Neagrã,
scutite de impozitul pe construcþii”
l Pârvan, AOAR: „Ce pãcat cã nu suntem toþi americani”

Ioana Petrescu, ministrul finanþe-
lor publice, a anunþat companii-
le petroliere americane prezente

la o conferinþã în Houston cã a gãsit
o soluþie sã excepteze de la impozi-
tare construcþiile situate pe platfor-
mele off-shore de exploatare a re-
surselor româneºti de petrol ºi gaze
din Marea Neagrã.

Cu aceastã ocazie, doamna Pe-
trescu le-a transmis companiilor
americane cã prioritatea mandatului
sãu este crearea unui cadru fiscal sti-

mulativ, propice dezvoltãrii afaceri-
lor ºi a creºterii numãrului de inve-
stitori în România.

Cristian Pârvan, secretarul general
alAsociaþieiOamenilordeAfaceridin
România (AOAR), a declarat, pentru
ziarul BURSA: „Pãcat cã nu suntem
toþi investitori americani în România.
Desigur, orice scutire de impozite ºi
taxe încurajeazã investiþiile.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

LA RECTIFICAREA BUGETARÃ,

Ministerele cu investiþii pierd
bani în favoarea Internelor,
Apãrãrii, Muncii ºi primãriilor
n Veniturile ºi cheltuielile
bugetare scad

Proiectul celei de-a doua recti-
ficãri bugetare din acest an,
cu venituri ºi cheltuieli în scã-

dere, a fost postat sâmbãtã pe site-ul
ministerului de resort în timp ce mi-
nistrul Finanþelor, Ioana Petrescu, îi
încuraja pe investitorii americani sã
vinã în România. Probabil domnia
sa s-a gândit cã este suficient timp
de dezbatere pânã la ºedinþa de Gu-
vern din aceastã sãptãmânã.

Conform notei de fundamentare a
proiectului, veniturile bugetului ge-
neral consolidat se diminueazã, pe
sold, cu suma de 1.400,0 milioane
lei, iar cheltuielile bugetare - cu
suma de 1.448 milioane lei. Deficitul
bugetului general consolidat scade
cu 48 milioane lei de la 14.760 mi-
lioane lei la 14.712 milioane lei,
menþinându-se ca pondere în PIB la
2,2%, mai aratã ministerul.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Conversia creditelor
din franci elveþieni, în lei -
funie în casa spînzuratului

A
mbiguitatea iniþiativei
legislative a de-
putatului PSD
Ana Birchall,

pentru trecerea, din valutã, în
lei, a creditelor acordate de
bãnci, îi permite, dupã cum
vrea, sã fie de acord, ori sã se
contrazicã cu oricine ridicã
obiecþii, astfel cã ajunge, chiar, sã se
ºi autocontrazicã, deºi subiectul este

echivalent cu funia din casa spînzu-
ratului, cãci sistemul nostru
bancar tocmai a suportat o co-
recþie severã, în vara aceastã,
cînd Banca Naþionalã a
României a obligat bãncile,
sã-ºi scoatã creditele neper-
formante din bilanþuri, ca sã
nu-ºi plãteascã dividende

adevãrate, pe profituri false.
Ambiguitatea Anei Birchall se

manifestã într-un context confuz,
cînd iniþiativa ei legislativã se
desfãºoarã în paralel cu altele douã
din Parlament (mai întîrziate, în
procesul legislativ) - una, de-
clanºatã de UDMR, care prevede
cã împrumuturile în franci elveþieni
ar putea fi refinanþate în lei, la cur-
sul valutar de la momentul istoric
al contractului (sau ar putea fi ram-
bursate anticipat) ºi alta care vizea-
zã amânarea cu trei ani a procedurii
de executare silitã a persoanelor fi-
zice cu împrumuturi în franci elve-
þieni; însã, în aceeaºi problemã,
mai existã ºi o Directivã europeanã
care prevede posibilitatea conver-
siei creditelor dintr-o valutã, în
moneda naþionalã, la cursul din
ziua conversiei.

Concomitent, o instanþã din Galaþi
a dispus, la începutul lunii septem-
brie, transformarea în lei, a unui cre-
dit acordat în franci, de Volksbank,
la cursul din 2007 (plus 10%), cînd a
fost acordat creditul (cursul era la ju-
mãtate faþã de cel de acum); iar avo-
catul Gheorghe Piperea ne anunþã cã
Raiffeisen Bank a acceptat transfor-
marea creditelor din CHF, în lei, la
cursul din momentul acordãrii lor, în
250 de dosare aflate pe rolul instan-
þei de judecatã.

Subiectul concentreazã interesul
bancherilor ºi al celor care s-au
împrumutat (ºi care nu-s puþini,
aproximînd o masã de 50 de mii de

cazuri, atît persoane fizice, cît ºi so-
cietãþi comerciale), dar pentru cã
ambele pãrþi implicate în contractele
de credit gîfîe din cauza contextului
sever al crizei, deloc favorabil bãnci-
lor ºi societãþilor comerciale, proce-
dura conversiei creditelor a devenit
preocupantã ºi pentru Banca Naþio-
nalã, deºi Guvernul PSD, focalizat
pe apropiata campanie pentru alege-
rile prezidenþiale, pare sã nu-i fi sesi-
zat decît latura electoralã a proble-
mei, dar nu ºi aspectul sãu exploziv,
de dinamitã aºezatã la baza stîlpilor
care ne susþin economia (aºa bleagã
cum e ea).

De altfel, Guvernul a avizat fa-
vorabil proiectul Anei Birchall, în
forma sa vagã, în care deputatul
prevede conversia creditelor în va-
lutã, la cerere, în altã valutã, “fãrã
costuri suplimentare”, la cursul din
data conversiei, ceea ce a provocat,
firesc, reacþia bancherilor, care
i-au cerut sã precizeze sintagma
“fãrã costuri suplimentare”, pentru
cã s-ar putea înþelege cã, la credite-
le convertite în lei, ar cere sã se
aplice dobînzile stabilite pentru va-
lute (unele diferenþe ale ratelor de
rambursare ar coborî la jumãtate),
ceea ce ar pune sistemul nostru
bancar în pericol de colaps, ri-
dicînd nivelul creditelor neperfor-
mante, prin lege.

(continuare în pagina 14)

Piperea: “Raiffeisen acceptã conversia
unor credite în franci elveþieni
la cursul din momentul acordãrii”
Raiffeisen Bank este de acord cu

conversia în lei a creditelor luate în

franci elveþieni (CHF), în cazul celor

250 de dosare aflate pe rolul Instan-

þei, în care clienþii au acþionat banca

în judecatã, ne-a spus avocatul Ghe-

orghe Piperea, care-i reprezintã pe

împrumutaþi.

Potrivit domniei sale, Raiffeisen

Bank a acceptat ca transformarea

creditelor din CHF, în lei, sã se facã

la cursul din momentul acordãrii lor,

la dobânda actualã a bãncii. Aceastã

ar putea fi negociatã, susþine dom-

nul Piperea.

Avocatul reprezintã aproape 2.500

de clienþi ai bãncilor, cu credite în

franci elveþieni, care ºi-au dat bãncile

în judecatã, solicitând conversia în lei

a împrumuturilor acordate în CHF.

Printre bãncile acþionate în judecatã

se numãrã Raiffeisen Bank,

Volksbank, Bancpost, Credit Europe

Bank, Piraeus Bank, Millennium

Bank, dar totalul lor se ridicã la un-

sprezece. (E.O.)

Coeuré, BCE:
“Cererea bãncilor
pentru credite ieftine
ar trebui sã se
îmbunãtãþeascã”

Banca Centralã Europeanã
(BCE) aºteaptã o cerere mai mare
din partea bãncilor pentru progra-
mul sãu TLTRO (targeted lon-
ger-term refinancing operations) de
creditare pe patru ani, evoluþie care
ar trebui sã se observe începând cu
tranºa ce va fi lansatã în decembrie,
potrivit afirmaþiilor fãcute de Beno-
it Coeuré, membru în board-ul exe-
cutiv al BCE. Oficialul BCE a afir-
mat vineri: “Aºteptãm solicitãri mai
mari din partea bãncilor, la opera-
þiunea din decembrie ºi la urmãtoa-
rele ºase acþiuni, care vor fi lansate
pânã în 2016”.

În u rmã cu aproape douã
sãptãmâni, 255 de bãnci europene au
accesat credite ieftine acordate de
BCE în valoare totalã de 82,6 miliar-
de euro, în prima dintre cele opt lici-
taþii pe care le organizeazã instituþia
ca mãsurã pentru stimularea econo-
miei din zona euro. Nivelul a fost
sub aºteptãrile analiºtilor, care anti-
cipau o cerere de 100-300 de miliar-
de de euro.

BCE le acordã bãncilor din zona
euro împrumuturi pe patru ani, cu o
ratã anualã a dobânzii de 0,15%, ca
sã încurajeze creditarea cãtre com-
panii. În cadrul celor douã operaþiuni
din acest an, BCE pune la dispoziþia
creditorilor din zona euro 400 de
miliarde de euro, iar suma pe care o
poate împrumuta o bancã depinde de
volumul creditelor pe care aceasta le
acordã companiilor. (V.R.)
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