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NICOLAE CINTEZÃ, BNR:

“Banca Transilvania, obligatã
sã converteascã împrumuturile în
CHF ale Volksbank, cu discount”
l În timp ce Adrian Vasilescu spune cã problema creditelor în franci elveþieni nu
destabilizeazã sistemul, Nicolae Cintezã apreciazã cã denominarea ar falimenta
unele bãnci l Alin Iacob, preºedinte AUSRF: “Consumatorii au fost «îmbiaþi» de bãnci sã ia aceste credite”
l “Pierderile sistemului bancar au depãºit cu mult previziunile de peste 2 miliarde lei, în 2014”

P
rogramul de conversie, cu
aplicarea unui discount, a
creditelor acordate de
Volksbank în franci elve-

þieni (CHF) va fi aplicat de Banca
Transilvania (BT), dupã ce aceasta

va intra în acþionariatul Volksbank, a
spus, ieri, Nicolae Cintezã, directo-
rul Direcþiei Supraveghere, din ca-
drul Bãncii Naþionale a României
(BNR).

Prezent în Comisia de Buget din

Camera Deputaþilor, unde a fost di-
scutatã problema creditelor în CHF,
domnia sa a precizat cã Banca Tran-
silvania este obligatã sã facã aceastã
miºcare prin contractul de preluare a
Volksbank. Acum, BT aºteaptã avi-

zul Consiliului Concurenþei ºi al
BNR ca sã devinã acþionar la
Volksbank.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Portugalia vrea
sã ramburseze
anticipat datoria
cãtre FMI

Portugalia va urma exemplul
Irlandei ºi va rambursa anticipat par-
tea ce revine Fondului Monetar
Internaþional (FMI) din programul
sãu de asistenþã fianciarã internaþio-
nalã, dupã ce, sãptãmâna trecutã, a
vândut cu succes obligaþiuni, anunþã
ministrul de Finanþe al þãrii, Maria
Luis Albuquerque.

Înainte sã poatã lansa plãþile, auto-
ritãþile de la Lisabona trebuie sã obþi-
nã acordul partenerilor europeni,
care au contribuit la pachetul de
asistenþã financiarã de 78 de miliar-
de de dolari. FMI a acordat o treime
din totalul împrumutului obþinut de
Portugalia în 2011.

“În acest moment, am acumulat
rezerve semnificative care ne per-
mit sã facem faþã unor posibile pe-
rioade de volatilitate pe pieþele fi-
nanciare”, a afirmat Maria Luis
Albuquerque, adãugând: “Pe fon-
dul normalizãrii accesului pe pieþe,
Guvernul îndeplineºte condiþiile ºi
va începe demersurile necesare
pentru achitarea anticipatã a credi-
tului de la FMI. Vom începe acest
proces urmând precedentul lansat
de Irlanda”.

Sãptãmâna trecutã, Portugalia a
vândut obligaþiuni în valoare de 5,5
miliarde de euro, dintre care douã
miliarde de euro cu scadenþa la 30 de
ani. Aceasta a fost prima emisiune cu
o astfel de maturitate lansatã dupã
2006.

V.R.

CULMEA CORUPÞIEI

Ministrul Internelor Cristian David
lua ºpagã de 500.000 de euro,
chiar în sediul instituþiei

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie au dispus ieri
punerea în miºcare a acþiunii

penale ºi reþinerea, pentru 24 de ore,
a lui Cristian David, ministru al
Internelor ºi Reformei Administrati-
ve în perioada 5 aprilie 2007 - 22
decembrie 2008, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de luare de mitã.

Procurorii susþin cã ministrul Da-
vid Cristian ar fi pretins, în anul
2007, iar la data de 1 februarie 2008
ar fi primit suma de 500.000 de euro,
de la un denunþãtor, prin intermediar,
ca sã-ºi exercite atribuþiile de îndru-
mare ºi coordonare a activitãþii pre-
fecþilor într-o modalitate care sã asi-
gure emiterea, de cãtre Comisia ju-
deþeanã pentru stabilirea dreptului
de proprietate, a titlului de proprieta-
te asupra unui teren de 15 ha aflat în
intravilanul municipiului Buzãu.

Acest caz atinge culmile co-
rupþiei, în condiþiile în care tocmai
ministrul care trebuia sã supraveghe-
ze la combaterea infracþiunilor, in-
clusiv luarea de mitã, este acuzat de
aceastã faptã, cã ar fi sãvârºit-o chiar
în sediul instituþiei.

Reþinerea fostului ministru Cri-
stian David aminteºte de un alt caz,

de acum câþiva ani, de la vama Albi-
þa, unde un vameº transporta þigãri
ilegal, chiar cu maºina vãmii.

Nu ne mai mirãm cã, aproape în
fiecare zi, procurorii ne anunþã cã
ofiþeri din structurile MAI, inclusiv
cadre de conducere, sunt acuzaþi de
fapte de corupþie.

Cu toþii cunoºteam cã þara este co-
ruptã încã de dinaintea declanºãrii
acestor acþiuni ale procurorilor, de
combatere a actelor de corupþie.

Dar ceea ce ne sperie este cã acþiu-
nea concretã a DNAconfirmã ceea ce
credeam. Ba chiar întrece imaginaþia.

De fapt, corupþia a fãcut sistem ºi
este problematic cã poate fi combã-
tutã prin extirparea unor exponenþi ai
sãi.

Corupþia se reproduce.

ANCUÞA STANCIU

Electrica a dat ANRE
în judecatã pentru cã i-a
diminuat profitabilitatea

Grupul Electrica a anunþat,
ieri, cã a dat în judecatã
ANRE (reglementatorul

pieþei de energie) ca sã anuleze ordi-
nul prin care i-a diminuat rata regle-
mentatã a rentabilitãþii aplicatã la
aprobarea tarifelor pentru serviciul
de distribuþie a energiei electrice,
aratã un raport transmis Bursei de
Valori Bucureºti.

Acþiuni în instanþã si-
milare au fost iniþiate ºi
de filialele Electrica de distribuþie
(Transilvania Nord, Transilvania
Sud ºi Muntenia Nord).

Rata reglementatã a rentabilitãþii
pentru distribuitorii de electricitate
din þara noastrã a scãzut de la 8,52%
la 7,7% începând cu 1 ianuarie 2015,
în urma deciziei luate de ANRE la fi-
nele anului trecut.

Aceastã diminuare operatã de
ANRE presupune un profit mai

mic pentru operatori (implicit divi-
dende mai mici pentru acþionari),
respectiv o diminuare a sumelor in-
vestite ºi care sunt recuperate prin
tariful de distribuþie perceput de
companii, potrivit unor surse din
piaþã.

Pânã acum, doar Electrica a con-
testat acest ordin, dar unii spun cã nu

este exclus ca ºi ceilalþi
operatori (CEZ, E.ON ºi
Enel) sã iniþieze acþiuni

similare în instanþã.
La finele anului trecut, Fondul

Proprietatea, care deþine pachete
minoritare de acþiuni la operatorii de
distribuþie prezenþi pe piaþa noastrã,
a anunþat cã decizia ANRE conduce
la o reducere de circa 12% a profita-
bilitãþii operatorilor.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

ENERGIE

Fondul Proprietatea se îmbarcã spre Londra
l Andrei Gerea: “Listarea FP la Londra, un pas important în dezvoltarea pieþei de capital din România”

Acþionarii Fondului Proprie-
tatea þin morþiº sã-ºi vadã
compania la Bursa din Lon-

dra, aºa cã nu a fost o surprizã pen-
tru nimeni faptul cã, ieri, au acordat
un nou mandat administratorului so-
cietãþii, valabil pânã în luna iulie,
pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Operaþiunea nu a fost posibilã
anul trecut, în absenþa aprobãrii de
cãtre ASF a regulamentului pentru
titluri de interes, prin care Fondul
voia sã facã listarea.

Pe la Bursa de Valori Bucureºti,
perspectiva listãrii FP la Londra pro-
voacã unele temeri privind posibila

migrare a lichiditãþii, în condiþiile în
care FP are cel mai mare rulaj dintre
emitenþii de la Bucureºti.

Cu toate acestea, Andrei Gerea,
ministrul energiei, aduce o altã
perspectivã. Domnia sa a spus, ieri:
”Urãm succes pentru listarea Fondu-
lui Proprietatea la Londra, care este
un pas important în dezvoltarea pie-
þei de capital din România”.

Greg Konieczny, managerul Fon-
dului Proprietatea, a spus, ieri, cã ar
fi preferat ca listarea la Londra sã se
facã prin intermediul titlurilor de in-
teres, însã a amintit cã ASF a aprobat
extinderea regulamentului pentru

certificate globale de depozit (GDR)
pentru toþi emitenþii de la BVB.

Anterior, domnul Konieczny de-
clarase într-un interviu pentru ziarul
“BURSA”, publicat miercuri:
“Dacã mandatul pentru listare va fi
prelungit, în cazul în care ASF nu îºi
modificã poziþia cu privire la titluri-
le de interes, vom alege opþiunea
certificatelor de depozit, care acum
pare mai fezabilã. Din punct de ve-
dere juridic, GDR-urile sunt un in-
strument separat faþã de acþiunile
Fondului, aºadar e nevoie de mai
multã muncã ºi costuri mai ridicate
pentru a pregãti o listare prin inter-

mediul acestor instrumente, decât
prin titlurile de interes, dar noi vom
depune toate eforturile pentru a rea-
liza listarea în cadrul calendarului
propus, dacã aceasta este decizia
acþionarilor”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Greg Konieczny, managerul Fondului

Proprietatea, a spus, ieri, cã ar fi

preferat ca listarea la Londra sã se facã

prin intermediul titlurilor de interes.

BCE este gata
sã hrãneascã animalele
din ferma europeanã

T
ensiunea a fost prea mare.
Primele informaþii privind
programul de relaxare
cantitativã al BCE nu au

mai avut rãbdare sã stea ascunse
pânã astãzi.

Conform unor surse
oficiale din cadrul
Bãncii Centrale Euro-
pene, Mario Draghi va
anunþa lansarea unui
program de achiziþie a
obligaþiunilor de stat
cu o valoare lunarã de 50 de miliarde
de euro, program care se va de-
sfãºura în 2015 ºi 2016.

Nu mai conteazã cã programul
premergãtor, TMD
(Tranzacþii Moneta-
re Directe), este le-
gal doar “în princi-
piu”, dupã cum a
precizat Pedro Cruz
Villalón, avocat ge-
neral în cadrul
Curþii Europene de
Justiþie. Nu mai con-
teazã nici tratatele
europene, care in-
terzic explicit finan-
þarea directã a guvernelor de cãtre
bãncile centrale, pe baza cãrora Curtea
Constituþionalã a Germaniei a decla-
rat ilegal programul TMD.

Condiþiile care vor fi impuse de
Curtea Europeanã de Justiþie, pentru
a aduce programele TMD “în linie
cu legile UE”, vor fi uitate sau negli-
jate (n.a. pentru decizia finalã mai
trebuie sã aºteptãm circa ºase luni).

Presiunile pentru lansarea QE în

Europa s-au accentuat instantaneu
dupã publicarea opiniei avocatului
general Pedro Cruz Villalón.

Într-un editorial Bloomberg se
aratã cã “Draghi nu mai are nicio
scuzã”, în timp ce preºedintele Fran-
cois Hollande s-a grãbit sã anunþe re-
prezentanþii mediului de afaceri
francez cã decizia a fost luatã.

Din partea Germaniei au apãrut
semnale cã programul QE poate fi
acceptat dacã fiecare bancã centralã
cumpãrã obligaþiunile propriei þãri,
astfel încât sã nu se ajungã la o con-
centrare excesivã a riscului la nivelul
BCE.

Când Mario Draghi a declarat,
pentru cotidianul
german Die Zeit,
cã “toatã conduce-
rea bãncii este ho-
tãrâtã sã-ºi înde-
plineascã manda-
tul”, preºedintele
BCE s-a referit
doar la atingerea
þintei de inflaþie,
de 2%. Dar nu ar fi
trebuit ca ºi re-
spectarea unui pi-

lon de bazã al cadrului unitãþii euro-
pene sã se regãseascã în mandatul
BCE? Sau am ajuns deja în “ferma”
lui Orwell, unde “toate animalele
sunt egale, dar unele animale sunt
mai egale decât altele”?

ªi pentru ce se va trece la încãlca-
rea directã a prevederilor din tratate-
le europene? Pentru nimic.

(continuare în pagina 3)
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AVOCATUL ELENA PAVEL:

“Tergiversarea BNR, prin tot felul de excepþii,
ne-a determinat sã nu o mai chemãm în judecatã”

l Buzoianul care a câºtigat procesul cu Piraeus
Bank: “Am ales sã mã împrumut în aceastã
monedã la recomandarea bãncii”

Tribunalul din Buzãu a decis, zile-
le trecute, ca Ovidiu Olteanu, unul
dintre debitorii bãncii Piraeus, sã-ºi
achite creditul, contractat acum
aproape opt ani, în franci elveþieni, la
cursul din momentul acordãrii.

Elena Pavel, avocatul buzoianului,
ne-a declarat: “Este o soluþie corectã,
legalã ºi temeinicã. Este foarte clarã ºi

nu lasã loc de interpretãri. Instanþa a
constatat caracterul abuziv al clauzei
privind riscul valutar retroactiv de la
data scadentã primei rate, nu de la data
înregistrãrii acþiunii, nu de la data la
care decizia va reveni irevocabilã”.

MARILENA DINU

(continuare în pagina 5)
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