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FURIA UNUI ACÞIONAR SIF TRANSILVANIA ESCALADEAZÃ

Constantin Frãþilã a fãcut plângere
penalã împotriva lui Mircea Ursache
l Vicepreºedintele ASF: “Am aplicat legea întocmai, iar plângerea este nejustificatã”
lMihai Fercalã: “I-am fãcut ºi noi plângeri lui Frãþilã, la opt instituþii”

C
onstantin Frãþilã, acþio-
narul SIF Transilvania,
aflat în conflict cu condu-
cerea executivã, a anunþat

cã a depus plângere penalã la Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie împotriva
lui Mircea Ursache, vicepreºedinte
al Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã, pentru abuz în serviciu,
potrivit unui comunicat de presã.

Constantin Frãþilã este de pãrere
cã ASF a acordat sancþiuni prea
blânde conducerii SIF Transilvania,
în cazul amenzilor aplicate pentru
cã nu a fãcut publicã lista acþionari-
lor care au cerut revocarea lui Frãþi-
lã din funcþia de membru al Consi-
liului de Supraveghere ºi pentru uti-
lizarea unor formulare de procurã

neconforme pentru adunarea gene-
ralã.

În replicã, Mircea Ursache decla-
rã cã Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a aplicat legea întocmai,
iar plângerea lui Constantin Frãþilã
este nejustificatã.

“Este dreptul fiecãrui cetãþean sã
se adreseze instituþiilor statului ori
de câte ori se considerã nedreptãþit”,
ne-a spus vicepreºedintele ASF.

La rândul sãu, Mihai Fercalã a co-
mentat: “Este dreptul lui Constantin
Frãþilã sã facã plângeri. El le face
pentru cã ASF nu a luat niciodatã mã-
suri împotriva sa.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Scade deficitul
guvernamental în
Uniunea Europeanã

Deficitul guvernamental în Uniu-
nea Europeanã a scãzut la 2,9% din
Produsul Intern Brut (PIB) în pe-
rioada iulie-septembrie 2014, de la
3% în trimestrul al doilea, conform
datelor ajustate sezonier, publicate
ieri de Biroul european de statisticã
(Eurostat).

Aceleaºi cifre aratã cã deficitul
guvernamental al zonei euro a scãzut
la 2,3% din PIB în trimestrul al trei-
lea al anului trecut, de la 2,5% în tri-
mestrul precedent.

Reducerea deficitului în UE vine
ca urmare a diminuãrii cheltuielilor
guvernamentale la 48% din PIB în
perioada iulie-septembrie 2013, de
la 48,2% din PIB în intervalul apri-
lie-iunie. Dar, de menþionat cã ºi ve-
niturile guvernamentale din regiune
s-au redus la 45% din PIB, de la
45,2%.

În zona euro, veniturile guverna-
mentale au crescut la 46,6% din PIB
în trimestrul al treilea, de la 46,5% în
trimestrul al doilea, iar cheltuieile au
scãzut de la 49% din PIB la 48,9%.

FMI înrãutãþeºte
estimãrile de creºtere a
economiei mondiale

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a înrãutãþit, luni seara, esti-
mãrile de creºtere a economiei
mondiale pentru 2015 ºi 2016,
fãcând totodatã un apel la guvernele
ºi bãncile centrale din întreaga lume
sã aplice politici monetare “acomo-
dative” ºi reforme structurale, ca sã
susþinã expansiunea.

(Citiþi articolul integral în pag. 12)

PREMIERÃ ÎN SCANDALUL CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI

BNR ºi Piraeus au pierdut în instanþã,
în favoarea unui împrumutat în CHF
l Tribunalul Buzãu a decis ca plata unui credit în CHF sã fie fãcutã la
cursul de acordare l Acþiunea în justiþie a fost înaintatã atât împotriva
Piraeus Bank, cât ºi împotriva Bãncii Naþionale a României, sucursala
Buzãu l Piperea: “BNR ar putea fi obligatã sã plãteascã în solidar cu
Piraeus Bank sumele plãtite în plus de client”

Î
n furtuna creditelor în franci el-
veþieni (CHF), Tribunalul din
Buzãu a decis, zilele trecute, ca
unul dintre debitorii bãncii Pi-

raeus sã-ºi achite creditul la cursul
din momentul acordãrii.

“Este un câºtig mai mare decât
cel de la Galaþi (n.r. unde un client al
Volksbank a obþinut definitiv, anul
trecut, conversia în lei a împrumu-
tului sãu, contractat în CHF, la
cursul istoric plus 10%). În baza
acestei decizii, clientul poate cere
sã i se returneze toþi banii plãtiþi în

plus din momentul în care a înche-
iat contractul de împrumut ºi pânã
acum”, ne-a explicat avocatul
Gheorghe Piperea.

Una dintre noutãþile acestui caz
este faptul cã reclamantul din Bu-
zãu a chemat în judecatã atât banca
de la care s-a împrumutat, respectiv
Piraeus Bank, cât ºi sucursala din
acelaºi judeþ a Bãncii Naþionale a
României.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Francul creºte din nou
l Pimco: “Eliminarea plafonului franc/euro ar
putea duce la scãderea câºtigurilor bãncilor
elveþiene cu 10-15%”

Francul s-a apreciat ieri, pe
pieþele externe, raportat la
euro, pe fondul temerilor le-

gate de consecinþele eliminãrii, de
cãtre Banca Naþionalã a Elveþiei
(SNB), a plafonului minim impus
cursului de schimb.

În 15 ianuarie, SNB a decis, în mod
surprinzãtor, sã renunþe la acest pla-
fon impus în 2011, care
era de 1,20 franci/euro.

Francul a urcat cu
0,9% la ora 10.31, pe piaþa din New
York, la 1,0118 unitãþi/euro. În ziua
precedentã, francul pierduse 2,7 pro-
cente raportat la moneda unicã euro-
peanã. Moneda elveþianã a consem-
nat un curs record de 85,17 centi-
me/euro la data de 15 ianuarie, când
SNB a hotãrât sã elimine plafonul
mai sus amintit.

Decizia SNB ar putea duce la scã-

derea câºtigurilor bãncilor elveþiene
cu 10-15%, dar cele mai afectate ar
putea fi instituþiile financiare din Eu-
ropa Centralã ºi de Est, estimeazã
Philippe Bodereau, director în ca-
drul Pimco, cel mai mare fond de in-
vestiþii în obligaþiuni din lume.

Acesta a declarat, citat de CNBC:
“Cred cã aspectul cel mai important

în povestea cu francul el-
veþian este efectul asupra
bãncilor poloneze ºi

austriece. Cred cã, în cazul bãncilor
elveþiene, impactul este clar: din ca-
uza deprecierii euro ºi a dolarului,
câºtigurile acestora ar putea scãdea
cu 10-15%. Dar, impactul asupra ca-
pitalului lor este destul de limitat,
creditorii vor depãºi acest moment”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

VALUTE

DAN MANOLESCU:

“Impozitarea profiturilor în
locul actualelor redevenþe,
variantã analizatã de autoritãþi”

Ministerul Finanþelor ia în
calcul înlocuirea actuale-
lor redevenþe petroliere

cu un nou sistem de impozitare a
profiturilor realizate de companiile
care exploateazã hidrocarburile în
þara noastrã, ne-a declarat, ieri, se-
cretarul de stat Dan Manolescu. În
prezent, autoritãþile analizeazã mai
multe variante privind noul sistem
de redevenþe pe care vor sã-l institu-
ie de anul viitor, ne-a precizat dom-
nia sa, fãrã a ne oferi ºi alte detalii.

Proiectul privind viitorul sistem
de redevenþe va fi înaintat Parlamen-
tului în luna februarie, dar va fi apli-
cat doar de la începutul anului 2016,
a declarat, recent, premierul Victor
Ponta, precizând cã este necesar ca
în Parlament sã fie cãutatã o soluþie

pentru un consens între putere ºi
opoziþie asupra politicilor fiscale, in-
clusiv cele din domeniul petrolier.

A.T.

(continuare în pagina 10)

Ursache, ASF: “Pragul la SIF-uri reprezintã una dintre
barierele care trebuie eliminate”
l “Legislaþia privind piaþa de capital, corespunzãtoare pieþelor europene”l15 companii din Ministerul
Economiei, în vederea ASF, pentru listare

Una dintre barierele care trebuie
eliminate este pragul la SIF-uri, iar
acesta va face obiectul unei legi care
sã reglementeze acest aspect, a spus,
ieri, Mircea Ursache, vicepreºedin-
tele ASF pentru piaþa de capital.

“Eliminarea pragului la SIF-uri este o

problemãcare,dinmotivepecarenicio-
datãnule-amînþeles, intrã însferapoliti-
cului”, a spus domnia sa, adãugând:
“Am vãzut însã cã existã în momentul
de faþã un punct de vedere unitar la ni-
velul politicului pe acest subiect”.

În opinia vicepreºedintelui ASF,

decizia de eliminarea a pragului pen-
tru SIF-uri nu trebuie sã fie o decizie
politicã, ci una pe care piaþa de capi-
tal ºi ASF trebuie s-o adopte.

În context, domnia sa a dat drept
exemplu faptul cã, prin modificãrile
legislative, statul s-a retras “cu toate

bagajele” de la Fondul Proprietatea,
dând posibilitatea acþionarilor sã îºi
stabileascã administratorul ºi sã îl re-
munereze cum doresc.

A.A.

(continuare în pagina 6)

DUPA FRANC, POTOPUL

TENSIUNI LA GRANIÞA RUSIEI CU UCRAINA

Moscova respinge acuzaþiile
Kievului privind intrarea a 700 de
militari în estul Ucrainei
l Germania gãzduieºte astãzi discuþii pe tema
situaþiei din Ucraina

Miniºtrii de Externe din
Germania, Franþa, Ucrai-
na ºi Rusia se întâlnesc

astãzi în Germania ca sã discute de-
spre situaþia din Ucraina, a anunþat
un purtãtor de cuvânt al Guvernului
de la Berlin, citat de Reuters.

Rusia a dezminþit ieri acuzaþiile
formulate cu o zi înainte de cãtre au-

toritãþile de Kiev, potrivit cãrora
aproape 700 de militari ruºi au intrat
pe teritoriul din estul Ucrainei cu
scopul sã-i ajute pe rebelii proruºi,
catalogându-le drept o “absurditate
totalã”.

C.I.

(continuare în pagina 5)

Claudiu Cercel, BRD: “FP - instrument
de schimbare din temelii a conceptului
de guvernanþã corporativã”

Intrarea la cota Bursei a Fondului
Proprietatea – un vehicul de investi-
þii cu totul special - a fost nu doar un
generator de lichiditate suplimenta-
rã, ci mai ales un instrument de
schimbare din temelii a conceptului
de guvernanþã corporativã în aceastã
þarã, considerã Claudiu Cercel, Di-
rector General adjunct al BRD.

Domnia sa ne-a spus: “Prin pre-
zenþa în acþionariatul unor societãþi
strategice, dintre care unele relativ
închise ºi închistate din perspectiva
actului de management performant
ºi transparent, Fondul Proprietatea
în formula listatã, deci ºi mai decisiv

responsabil faþã de propriii acþionari,
a stimulat modernizarea acestora
fãcându-le în primul rând lor ºi ac-
þionarilor lor un bine. ªi asta în pofi-
da unei rezistenþe la schimbare care
nu a fost trivialã. Apoi, protocoalele
de promovare ºi informare regulate,
aduse la nivelul pieþelor internaþio-
nale dezvoltate, au pus România vi-
zibil pe harta pieþelor de capital de
frontierã”.

Toate acestea sunt acumulãri care
vor facilita intrarea pieþei de capital
locale în liga pieþelor emergente pro-
babil în urmãtorii doi ani, considerã
domnul Cercel, care adaugã:

“Fondul Proprietatea este un actor al
acestei recunoaºteri ºi se va consacra
ca o piatrã angularã a istoriei econo-
mice a României”.

Directorul general adjunct al
BRD aminteºte cã, în urmã cu patru
ani, cu ocazia listãrii Fondului Pro-
prietatea la Bursa de Valori Bucu-
reºti, declara cã acel eveniment pu-
tea fi considerat un «Plan Marshall
pentru piaþa de capital localã ºi pen-
tru imaginea economico-financiarã
a României». n

Citiþi mai multe informaþii în suplimentul

“Fondul Proprietatea”, distribuit

gratuit, împreunã cu ziarul “BURSA”.


