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AVOCATUL PIPEREA:

“Explozia francului -
catastrofã pentru
împrumutaþii la bãnci”
l Pichet în faþa Bãncii Naþionale l Asociaþia Utilizatorilor Români de
Servicii Financiare solicitã autoritãþilor mãsuri urgente

S
candalul creditelor în franci
elveþieni (CHF) a ajuns la
apogeu ºi a scos oamenii în
stradã, dupã ce francul a

crescut, ieri, cu aproape 16% faþã de
leu ºi cu 30% faþã de euro, în urma
deciziei neanunþate a Bãncii Centra-
le a Elveþiei, care a ridicat pragul de
1,20 euro/CHF, impus în 2011.

O parte din oamenii care s-au
împrumutat în franci elveþieni au pi-
chetat, asearã, sediul Bãncii Naþio-
nale a României.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Michel Sapin:
“Franþa ºi-a redus
cheltuielile
publice pentru
prima datã în
ultimii ani”

Franþa a reuºit sã-ºi diminueze
cheltuielile publice anul trecut, pen-
tru prima datã în ultimii ani, ceea ce
înseamnã cã este posibil ca þinta de
deficit a þãrii pentru 2014 sã fi fost
atinsã, conform declaraþiilor mini-
strului de Finanþe de la Paris, Michel
Sapin.

Cifrele preliminare publicate ieri
de Ministerul de Finanþe al þãrii aratã
cã Franþa a încheiat anul 2014 cu un
deficit bugetar de 85,6 miliarde de
euro, cu 3,4 miliarde de euro mai mic
decât nivelul preconizat anterior.
Cheltuielile totale ale statului s-au
situat la 364,8 miliarde de euro, cu
patru miliarde de euro mai puþin
decât în 2013, iar veniturile au
depãºit aºteptãrile, ajungând la
274,3 miliarde de euro, cu douã mi-
liarde de euro mai mult decât erau
estimãrile.

“Este pentru prima datã când con-
trolul ºi reducerea cheltuielilor pu-
blice au fost puse în practicã. În acest
moment, situaþia bugetarã confirmã
previziunile noastre, referitoare la
un deficit de 4,4% din PIB în 2014”,
a afirmat Michel Sapin.

Cifrele finale privind cheltuielile
ºi veniturile publice ale Franþei vor fi
publicate în luna martie.

Guvernul de la Paris sperã cã defi-
citul general va fi redus la 4,1% din
PIB în 2015.

V.R.

REZULTATELE PE 2014

SIF Moldova, cel mai mare
profit dintre SIF-uri
SIF2 Moldova a înregistrat,

anul trecut, un profit de
230,058 milioane lei, în

2014, cea mai bunã performanþã
dinctre cele cinci societãþi de investi-
þii financiare, care au raportat, ieri,
rezultatele privind activitatea de
anul trecut.

Rezultatul SIF2 este de 2,53 ori
mai mare decât cel raportat la 31 de-
cembrie 2013 (90,905 milioane lei).

SIF1 Banat-Criºana a obþinut,
anul trecut, un profit de peste 142,24
milioane lei, cu 77,31% mai mare
decât cel consemnat la 31 decembrie
2013 (peste 80,22 milioane lei), în
timp ce SIF3 Transilvania a raportat
un profit de 55,12 milioane lei, de
peste 3,51 ori mai mic decât cel ra-
portat la 31 decembrie 2013 (193,85
milioane lei).

SIF4 Muntenia a anunþat cã a ter-
minat 2014 cu un câºtig de 164,72

milioane de lei, cu 25% peste cel din
anul anterior.

SIF5 Oltenia a înregistrat, în
2014, un profit de 94,92 milioane lei,
cu 26,99% mai mic decât cel con-
semnat la 31 decembrie 2013
(130,02 milioane lei).

Activul net raportat la 31 decem-
brie 2014 de SIF1 a fost de 1,604 mi-
liarde lei, în urcare cu 0,75%, valoa-
rea unitarã a activului net fiind de
2,9225 lei, la 31 decembrie 2014.

Tot anul trecut, datoriile totale ale
SIF1 depãºeau 15,78 milioane lei, în
scãdere cu 59,52% de la nivelul
anunþat la finele anului anterior (cir-
ca 38,99 milioane lei).

SIF Moldova a raportat un activ
net de 1,353 miliarde lei, la finalul
anului trecut, în urcare cu 6,2% de la
valoarea atinsã la 31 decembrie 2013
(1,274 miliarde lei). Datoriile totale
ale SIF2 erau de 59,13 milioane lei,
la 31 decembrie, mai mici cu 7,59%
decât cele raportate la 31 decembrie
2013 (63,99 milioane lei), se mai
aratã în documentul citat.

V.B.

(continuare în pagina 6)

Trafic cu informaþii
secrete din dosarele
DNA ºi de la MAI

Procurorii DNAau început ieri ur-
mãrirea penalã faþã de Ingrid Moca-
nu, consilier al ministrului Afaceri-
lor Interne Gabriel Oprea, ºi faþã de
Mihai ªova, secretar general ad-
junct, în cadrul aceluiaºi minister,
pentru cã au fotocopiat documente
cu informaþii nepublice ca sã obþinã
foloase ºi au luat informaþii din
documente ale DNA care priveau
douã dosare.

Cei doi sunt acuzaþi
de procurori pentru
sãvârºirea infracþiunii de folosire, în
orice mod, direct sau indirect de in-
formaþii ce nu sunt destinate publici-
tãþii ori permiterea accesului unor
persoane neautorizate la aceste in-
formaþii în scopul obþinerii pentru
sine sau pentru altul de foloase
necuvenite, în formã continuatã.

Potrivit DNA, în anumite zile de
la finalul anului trecut ºi începutul
acestui an, Ingrid Mocanu i-a permis

accesul lui Mihai ªova la documente
care conþineau informaþii nedestina-
te publicitãþii ºi la care acesta nu
avea acces, conform atribuþiilor de
serviciu, pe care cei doi, ulterior,
le-au fotocopiat în scopul obþinerii
unor foloase necuvenite.

De asemenea, urmãrind acelaºi
scop, în data de 14 ianuarie 2015,
Ingrid Mocanu i-a facilitat accesul

lui Mihai ªova la docu-
mente confidenþiale,
emise de cãtre Direcþia

Naþionalã Anticorupþie, care priveau
douã dosare penale aflate în curs de
instrumentare.

Ingrid Mocanu Popa ºi Mihai
ªova au fost duºi miercuri la DNA,
în urma unor percheziþii în birourile
lor din Ministerul Afacerilor Interne
ºi la locuinþele acestora.

C.I.

(continuare în pagina 3)

ANCHETA

Chinezii bat în retragere din cursa preluãrii
activelor ENEL România

Autoritãþile noastre ar fi
reuºit, prin semnalele date,
sã îi descurajeze complet

pe chinezi, care au intrat în cursa
preluãrii activelor Enel România,
alãturi de Electrica, Nuclearelectri-
ca, RCS&RDS, GDF Suez ºi E.ON,
susþin surse din piaþã.

Negocierile au trecut în etapa
ofertelor neangajante la finele anului
trecut, iar câºtigãtorul sau câºtigãto-
rii ar urma sã fie anunþaþi în februa-
rie.

Sursele noastre ne-au explicat: „În
piaþã se ºtie cã Enel a bãtut palma cu
chinezii încã din martie, ca sã vândã

la pachet activele din România.
Ulterior, când statul român a intrat în
cursã, chinezii au primit mesaje dure
din România. Li s-a transmis cã nu
au cum sã preia o treime din distribu-
þie ºi sã facã experimente cu echipa-
mente chinezeºti în distribuþia ºi fur-
nizarea de electricitate mai ales în
zona Capitalei, unde necesarul inve-
stiþional este, încã, ridicat”.

Chinezii ar fi oferit un preþ atractiv
pentru achiziþia în bloc a distribuþii-
lor de electricitate controlate de Enel
în România, în care era inclusã ºi o
primã pentru preluarea „la pachet”.
Ulterior, aceºtia au aflat cã statul

nu-ºi doreºte ca o companie strãinã
sã preia Enel Distribuþie Dobrogea,
pe care o considerã ca fiind strategi-
cã în actualul context regional, dar ºi
cã Electrica are drept de preempþiu-
ne la Enel Muntenia Sud.

Enel ar fi solicitat 1,2 miliarde de
euro pentru companiile vizate de sta-
tul român (Enel Muntenia Sud ºi
Enel Dobrogea), sumã care nu ar fi
accesibilã Nuclearelectrica ºi Elec-
trica, potrivit unor voci din piaþã,
care afirmã cã strategia autoritãþilor
noastre a avut ca scop scãderea pre-
þului solicitat ºi descurajarea chine-
zilor de a prelua o treime din piaþa de

distribuþie a electricitãþii din þara
noastrã.

Existã, însã, ºi voci care susþin cã
pãrþile implicate în tranzacþia cu ac-
tivele Enel din þara noastrã îºi joacã
ultimele cãrþi înainte de depunerea
ofertelor angajante. Astfel, chinezii
ar simula dezinteresul pentru a da
mai puþini bani pe activele Enel.

Enel sperã sã obþinã 4,4 miliarde
de euro, pentru a-ºi reduce datoria,
prin vânzarea activelor din România
ºi Slovacia.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

Este jocul cu focul
noua strategie monetarã

a Bãncii Elveþiei?
ªtie ceva Banca Elveþiei (SNB) re-

feritor la decizia de politicã monetarã
a BCE de sãptãmâna viitoare? Se
pare cã da, iar “bomba” de ieri indicã
lansare iminentã a programului de re-
laxarea cantitativã în zona euro.

Renunþarea neaºteptatã la pragul
minim de 1,2
CHF/EUR a avut un
efect “seismic” pe pie-
þele internaþionale,
conform unor declara-
þii ale analiºtilor ban-
cari pentru Bloom-
berg.

Thomas Jordan, preºedintele
SNB, a declarat cã elementul suprizã
a fost necesar în cazul acestei decizii,
însã cuvintele sale s-ar putea sã nu
fie suficiente pentru a menþine repu-
taþia de “pilon de încredere” a bãncii.

Într-un comunicat de pe site-ul

Bãncii Elveþiei se anunþã cã instituþia
renunþã la pragul minim, de 1,20
CHF/EUR, stabilit în urmã cu trei
ani pentru “stãvilirea” fluxurilor fi-
nanciare speculative ºi protejarea
economiei naþionale.

În acelaºi timp, SNB a redus ºi
“dobânda” pentru depozitele la vedere
de valori mari, constituite la banca
centralã,pânã la -0,75%,de la -0,25%.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

Francul creºte puternic dupã ce Elveþia
eliminã plafonul impus cursului
l “Swatch Group”: “Decizia SNB este un tsunami” l Indicele Bursei
elveþiene a coborât cu 10% lMonedele din Europa de Est se depreciazã

Francul elveþian s-a apreciat puternic ieri, pe pieþele
externe, faþã de euro ºi dolar, dupã ce Banca Naþionalã a
Elveþiei (SNB) a decis, în mod surprinzãtor, sã abando-
neze plafonul de 1,20 franci/euro, impus cursului de
schimb în urmã cu trei ani.

În luna septembrie 2011, SNB a stabilit un curs minim
de schimb de 1,20 franci pentru un euro, ca sã lupte împo-
triva aprecierii monedei naþionale, respectiv sã contraca-
reze ameninþãrile de recesiune ºi deflaþie. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

BVB, influenþatã parþial de decizia Bãncii Elveþiei
l Simion Tihon: “Acþiunile Bãncii Transilvania ºi Erste Bank au
reacþionat destul de zdravãn la aprecierea francului elveþian”

Bursa de Valori Bucureºti a
fost parþial influenþatã, în
ºedinþa de ieri, de volatilita-

tea înregis t ra tã pe perechea
EURO/CHF, dupã ce Banca Naþio-
nalã a Elveþiei a surprins pieþele

globale cu decizia de a renunþa,
dupã aproape trei ani, la strategia
de susþinere a paritãþii EURO-franc
elveþian.

“Pieþele de acþiuni au evoluat azi
(n.r. ieri) sub impactul deciziei Bãn-

cii Elveþiei de eliminare a pragului la
care a fost þinut cursul de schimb
(EUR/CHF) în ultimii trei ani.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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