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PROIECT DE BUGET

Grecia va ieºi
din recesiune
în 2015

Economia Greciei va ieºi din rece-
siune în 2015, când va consemna o
creºtere de 2,9%, potrivit proiectului
bugetului de stat prezentat ieri de vi-
ceministrul finanþelor de la Atena,
Christos Staikouras.

Oficialul elen a afirmat cã econo-
mia Greciei ar putea avansa chiar din
acest an, cu 0,6%, dupã ºase ani de
recesiune.

“Þara noastrã intrã într-o lungã
perioadã cu creºteri economice
susþinute ºi excedente bugetare
primare care vor stimula angajãri-
le, reducând rata ºomajului ºi
îmbunãtãþind standardele de viaþã
pentru toþi cetãþenii”, a declarat
Staikouras.

Proiectul de buget trebuie avizat
de Comisia de Finanþe a Parlamentu-
lui elen, dupã ce a primit aprobarea
creditorilor externi ai statului elen -
Uniunea Europeanã, Banca Centralã
Europeanã ºi Fondul Monetar
Internaþional.

Guvernul de la Atena sperã cã re-
venirea economicã anticipatã pentru
anul viitor se va baza pe creºterea
consumului. Economia Greciei s-a
contractat cu 0,2% în trimestrul al
doilea din 2014, comparativ cu pe-
rioada similarã din 2013, acesta fiind
cel mai redus declin din ultimii ºase
ani.

V.R.

CRISTIAN ERBAªU:

“2015 va aduce Grupului
Erbaºu o cifrã mai mare

de afaceri”
l Am supravieþuit crizei pentru cã am investit prudent ºi nu am depins
doar de unul sau doi beneficiari” l „2015 va fi un an mai bun decât 2014
pentru constructori” l „Se prefigureazã un vid de lucrãri noi de construcþii
în 2016”

Grupul de construcþii Erbaºu,
care este printre primele din
þarã pe lucrãri edilitare, de

infrastructurã ºi hidrotehnice, va
avea, anul viitor, afaceri în creºtere,
estimeazã Cristian Erbaºu, director
general al holdingului, care are 24
de ani vechime pe piaþa noastrã.
2014 va lãsa multe proiecte în exe-
cuþie pentru 2015, a declarat domnia
sa într-un amplu interviu acordat re-
vistei BURSA Construcþiilor.

Domnul Erbaºu ne-a precizat:
„Nu suntem singurii de pe piaþã care
au rezistat. ªi pentru noi a fost foarte
greu. În 2013, am avut o scãdere de
60% a cifrei de afaceri a companiei

mamã, de la peste 100 milioane euro
în 2012 la 37 milioane euro în 2013.
Prin urmare ºi afacerile grupului
s-au diminuat de la 130 milioane
euro în 2012 la circa
52 milioane de euro
în 2013.

Pe de altã parte,
este adevãrat cã
2012 a fost un an
de excepþie pentru
grupul nostru, cu o
creºtere foarte
mare a cifrei de
afaceri. Dacã, însã,
raportãm 2013 la
2011 ºi 2010,
atunci se constatã
cã scãderea aface-
rilor a fost doar de
10-15%. În anii
2010-2011, am avut aface-
ri între 40 ºi 50 milioane de euro.
Aceasta este cifra de afaceri pentru
care este dimensionat grupul din
punct de vedere tehnic ºi financiar.”

Cunoscutul antreprenor ne-a mai
spus cã a supravieþuit crizei pentru
cã a fost prudent în investiþii ºi nu a
depins de puþini beneficiari de lucrãri
publice.

În opinia lui Cristian Erbaºu, par-
tea a doua din 2014 va salva un pic
sectorul construcþiilor: „Este bine,
însã, cã 2014 va lãsa multe proiecte
în execuþie pentru 2015. Situaþia rea

va veni în 2016 ºi 2017. 2015 va
fi, totuºi, un an mai bun pentru
constructori deoarece este ulti-
mul din perioada aplicãrii progra-

melor europene
2007-2013. Toþi
se grãbesc sã
termine lucrãrile
din aceste pro-
iecte finaþate cu
fonduri europe-
ne”.

Însã, atrage
atenþia domnul
Erbaºu, din cauza
aplicãrii cu
întârziere a proiec-
telor pentru noua
p r o g r a m a r e
2014-2020, pânã
când constructorii
vor pune în operã
aceste proiecte vor

trece cel puþin doi ani. „Deci 2016 ºi
2017 vor fi ani în care brusc, firmele
de construcþii nu vor mai avea de lu-
cru, dupã un an 2015 ceva mai bun”,
a conchis domnia sa.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi

gãsi în al ºaptelea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

PENTRU PRIMA OARÃ ÎN ULTIMII CINCI ANI,

Temerile privind cererea duc preþul
platinei sub 1.200 de dolari uncia
l 2014 ar putea fi primul an cu scãdere dupã
1997 pentru acest metal preþios

Cotaþia platinei a scãzut ieri, pe
piaþa din Londra, sub pragul de
1.200 de dolari uncia, investitorii
temându-se cã cererea de profil înce-
tineºte din Europa pânã în Asia, dat
fiind cã metalul preþios va deveni
mai puþin atractiv.

Preþul platinei cu livrare imediatã
a ajuns la 1.190,25 dolari/uncie în
prima parte a zilei de ieri, pe piaþa
din Londra – cel mai redus nivel din
iulie 2009 pânã la momentul actual.
Mai târziu, în jurul orei locale 13:10,
cotaþia era de 1.228,75 dolari uncia,
mai mare cu 0,3% faþã de ultima zi a
sãptãmânii trecute. Preþul platinei,
care, în luna iulie atingea nivelul
maxim al ultimelor zece luni, a pier-
dut 10% de la începutul anului cu-
rent. Dacã la finele lui 2014, cotaþia

va fi în scãdere, atunci anul curent va
fi primul cu declin din 1997 pentru
acest metal preþios.

La New York, preþul platinei era
de 1.239,75 dolari uncia ieri, la ora
10:45, cu 1,2% mai mare decât la fi-
nele sãptãmânii trecute.

Potrivit Comisiei americane pen-
tru Tranzacþii Futures cu Materii Pri-
me, în sãptãmâna încheiatã în 30
septembrie, fondurile de hedging ºi
alþi speculatori ºi-au diminuat cu
26% poziþiile lungi nete pentru con-
tractele futures ºi options pe platinã
de la New York, reducerea fiind cea
mai importantã din mai 2012 pânã
acum.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)

PONTA, PENTRU PRIMA DATÃ LA BVB

Limba englezã
româneascã ºi
polonezã

Unul din doi minte: Victor
Ponta si Ludwik Sobolew-
ski (directorul general al

BVB) nu s-au înþeles, la întâlnirea
lor, de ieri, prilejuitã de vizita pre-
mierului la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), unde a deschis ºedinþa
de tranzacþionare (coincidenþã sau
nu, ieri, a fost a doua zi de campanie
electoralã pentru Presedinþie, în care
este înscris ºi premierul Ponta).

Victor Ponta a declarat, în ocazie:
“Domnul Sobolewski, care dincolo
de a fi un bun manager, are ºi un pic
de diplomaþie în a discuta cu oamenii
politici, mi-a adresat o provocare.

A zis cã dacã tot mai rãmân doar
puþin timp prim ministru, mãcar sã
finalizez ceea ce am început, ºi anu-

me reforma structuralã a pieþei de ca-
pital. A funcþionat provocarea. Am
discutat cu Ministerul de Finanþe,
astfel încât, în termenul cel mai
scurt, sã avem adoptatã legislaþia
doritã de piaþa de capital”.

Declaraþia este îndeajuns de uimi-
toare, pentru cã, în mod normal,
mandatul de premier al lui Victor
Ponta mai are încã doi ani pânã sã
expire, astfel cã, dacã Ludwik Sobo-
lewski îi va fi spus aºa ceva, atunci
subînþelesul ar fi cã mizeazã pe vic-
toria premierului în alegerile prezi-
denþiale, care se vor þine luna
viitoare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

IONUÞ DRAGOMIRESCU, FOST DIRECTOR DE SUCURSALÃ BANCARÃ:

“Bãncile nu au informat
niciodatã debitorii cu credite

în CHF asupra riscului valutar”
l Fostul bancher afirmã cã unele instituþii bancare au introdus CDS-uri în dobânzi, în special pentru
creditele luate în CHF, ceea ce înseamnã cã bãncile au fost perfect conºtiente de riscurile valutare, pe
care le-au transferat în totalitate clienþilor l Avocatul Piperea anunþã un nou proces colectiv pentru
eliminarea clauzelor abuzive din toate contractele de credit

C
onducerea Asociaþiei
Parakletos, formatã din
clienþi ai bãncilor, va
formula o acþiune în ju-

stiþie tip „class action” (n.r. proces
colectiv cu efecte pentru toatã lu-
mea) prin care doreºte sã elimine
clauzele abuzive din toate con-
tractele de credit ale unei bãnci, a
anunþat, ieri, avocatul Gheorghe
Piperea, care este membru fonda-
tor al acestei organizaþii. Clauzele
vizate de asociaþie sunt cele pri-
vind comisionul de risc aferent
creditelor în franci elveþieni
(CHF).

Domnia sa a explicat, într-o con-
ferinþã, cã acþiunea în instanþã va
fi realizatã pânã la finele acestei
luni ºi a subliniat: „Acum, dacã un
client al bãncii constatã cã are o
astfel de clauzã abuzivã, trebuie sã
dea banca în judecatã – mãsurã
care consumã mult timp ºi bani.
Acest tip de acþiune «class action»
este o soluþie ca oamenii sã nu mai
fie puºi pe drumuri pentru a scãpa
de clauzele abuzive. Ei nu vor tre-
bui sã mai meargã la bancã ºi la
avocaþi ºi sã cheltuie bani. Dacã
instanþa se va pronunþa definitiv în

favoarea asociaþiei, atunci con-
tractele de credit se vor modifica
automat, banca fiind nevoitã sã
scoatã clauzele abuzive din toate
contractele de credit”.

Avocatul Piperea considerã cã
iniþiativele legislative privind
conversia creditelor care sunt
acum pe masa parlamentarilor i se
par suspecte, întrucât sunt dezbã-
tute în perioada campaniei electo-
rale. Domnia sa a precizat cã nu
cunoaºte decât iniþiativa unor par-
lamentari unguri privind conver-
sia creditelor în franci la cursul
din momentul acordãrii lor: „Pro-
iectul este incomplet, pentru cã
aceastã conversie la cursul din
momentul acordãrii este valabilã
doar dacã achiþi total sau parþial
împrumutul respectiv. Eu, perso-
nal, cred cã soluþia justã este cea
adoptatã recent de Tribunalul Ga-
laþi: faci conversia la cursul din
momentul contractãrii creditului
în CHF plus 10% ºi rãmâne costul
din momentul la care ai încheiat
acest împrumut”.

A.T.

(continuare în pagina 14)

Conducerea ASF vede diferit
piaþa de capital
lMiºu Negriþoiu: ”Piaþa de capital din România
este eficientã, aºezatã ºi competitivã”
lMircea Ursache: ”Piaþa noastrã de capital
rãmâne încã sãlbaticã”

Preºedintele Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã, Miºu Negriþoiu,
ºi vicepreºedintele pentru piaþa de
capital, Mircea Ursache, deºi privesc
piaþa de capital din aceeaºi direcþie, o
vãd complet diferit.

Miºu Negriþoiu apreciazã cã avem
una dintre cele mai atractive pieþe de
capital, din zonã. ”Piaþa de capital
din România este eficientã, aºezatã
ºi competitivã”, a spus domnia sa,
ieri, în cadrul unei conferinþe,
adãugând cã bursa româneascã nu

mai este una localã, ci una interna-
þionalã, aproape de marile pieþe.

În schimb, Mircea Ursache a de-
clarat cã piaþa noastrã de capital
rãmâne sãlbaticã, însã nu se con-
fruntã cu probleme, ci mai degrabã
cu provocãri. Potrivit domniei sale,
se apropie timpul când legislaþia
noastrã primarã se va alinia celei
europene.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 13)

Lucian Anghel, preºedintele BVB, ºi Ludwik Sobolewski,

directorul general al Bursei, l-au întâmpinat pe premierul

Victor Ponta.


