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INSTITUTELE DE
CERCETARE
ÎNDEAMNÃ

Germania
trebuie sã
reducã taxele

Germania ar trebui sã se folosea-
scã de poziþia sa fiscalã solidã ºi
sã-ºi diminueze taxele, conform
unui raport comandat de guvernul
de la Berlin, realizat de institute de
cercetare din Germania, Elveþia ºi
Austria.

Documentul aratã cã Germania
ºi-a echilibrat bugetul în 2014, înain-
te cu un an de termenul prevãzut în
acest sens. Conform institutelor care
au întocmit raportul, Berlinul trebuie
sã realizeze un excedent bugetar de
peste 20 de miliarde de euro în 2015
ºi 2016.

“Marja de manevrã creatã ar tre-
bui utilizatã pentru iniþierea refor-
mei fiscale ºi a sistemului de taxa-
re”, scrie raportul institutelor care,
anterior, îndemnau guvernul con-
dus de cancelarul Angela Merkel sã
ia mãsuri pentru stimularea investi-
þiilor.

Ferdinand Fichtner, economist la
institutul DIW din Berlin, unul din-
tre autorii raportului, declarã cã gu-
vernul german ar putea gestiona o
creºtere a cheltuielilor publice, în
paralel cu reducerea taxelor.

Însã, Michael Grosse-Brömer, po-
litician din formaþiunea conser-
vatoare a cancelarului Merkel, ºi
Christine Lambrecht, membru so-
cial-democrat al coaliþiei, au sugerat
cã guvernul nu va reducele taxele
prea curând.

V.R.

PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR DIN SEPTEMBRIE 2014

Conducerea COMCM, amendatã de ASF pentru prejudicierea
drepturilor SIF Transilvania

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a consi-
derat cã drepturile acþiona-

rului SIF Transilvania au fost preju-
diciate cu ocazia alegerilor de la
COMCM Constanþa (CMCM), din
septembrie 2014, ºi a acordat
preºedintelui Gabriela Alexe ºi
administratorului Maria Frãþilã
amenzi de câte 10.000 de lei.

Situaþia analizatã de ASF a repre-
zentat, la data respectivã, o nouã eta-
pã din conflictul dintre omul de afa-
ceri Constantin Frãþilã ºi Mihai Fer-
calã, preºedintele executiv al SIF
Transilvania. În timp ce COMCM,

societate controlatã de SIF3 Transil-
vania în proporþie de 56,72% ºi de
Constantin Frãþilã (31,6%), a anun-
þat cã nu s-a putut întruni AGOA, la
prima convocare, din lipsã de cvo-
rum, SIF Transilvania a anunþat cã a
þinut ºedinþa ºi cã a ales o nouã con-
ducere a COMCM, ceea ce a dus la
un ºir de contre între cei doi protago-
niºti, care se aflau oricum în disputã
de câteva luni bune.

Potrivit ASF, la AGA COMCM
din 7/8 septembrie 2014, Consiliul
de administraþie al societãþii nu a in-
clus în lista candidaþilor/nu a pre-
zentat adunãrii generale toate

propunerile de candidaturi pentru
funcþia de administrator al societã-
þii, formulate de cãtre acþionarul
SIF Transilvania, impunând la ni-

velul convocatorului AGOA condi-
þii de eligibilitate suplimentare pen-
tru ocuparea funcþiei de administra-
tor care nu au corespondent în legi-

slaþia incidentã ºi în Actul constitu-
tiv ºi refuzând primirea unei notifi-
cãri formulate de acþionarul SIF
Transilvania, ce privea propuneri
de candidaturi pentru posturile de
administratori.

Pentru punctul de pe ordinea de zi
ce viza numirea “auditorului finan-
ciar”, Consiliul de administraþie al
societãþii nu a prezentat adunãrii ge-
nerale toate ofertele de auditare pri-
mite la societate, conform raportu-
lui ASF.

ADINA ARDELEANU
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Iranul, gata sã coopereze
cu Rusia, China ºi India
ca sã contracareze acþiunile
NATO în Europa
l Autoritãþile ruse: “Þãrile europene care vor gãzdui sisteme antirachetã -
obiective prioritare ale reacþiei militare a Rusiei” l George Maior:
“Ofensiva informaþionalã rusã este efectuatã cu o determinare ºi un nivel
de sofisticare din ce în ce mai ridicate”

I
ranul a cerut o cooperare cu
Rusia, India ºi China pentru
contracararea planurilor NATO
de expansiune militarã în Eu-

ropa, a declarat ieri, la Moscova,
Hossein Dehghan, ministrul iranian
al Apãrãrii. “Am dori sã sprijinim
ideea sã dezvoltãm o cooperare mul-
tilateralã între China, Iran, Rusia,
India care sã se opunã extinderii in-
tenþionate a NATO spre est ºi plasa-

rea unui scut antirachetã în Europa",
a spus oficialul iranian, care a subli-
niat cã Iranul este pregãtit sã înceapã
consultãri pe aceastã temã ca sã fie
asiguratã stabilitatea în regiune.

Statele Unite ºi NATO au explicat
de mai multe ori cã elementele anti-
rachetã instalate în Europa nu sunt
îndreptate împotriva Rusiei, având
rolul sã contracareze ameninþãri pro-
venind din þãri care nu se confor-

meazã reglementãrilor internaþiona-
le, precum Iranul.

“Puterile non-nucleare care vor
gãzdui elemente antirachetã ale
NATO au devenit obiective prioritare
ale reacþiei militare a Rusiei”, a atras
atenþia ieri Valeri Gherasimov, ºeful
Statului Major al armatei ruse, potri-
vit Wall Street Journal, explicând cã
sistemele antibalistice care vor fi
montate în România ºi Polonia repre-
zintã o ameninþare pentru þara sa.

De asemenea, ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, a spus cã
programul american de apãrare
anti-rachetã în Europa este parte a
unui proiect global care vizeazã de-
zechilibrarea balanþei regionale.

Oficialul rus a mai precizat cã pro-
gramul american de apãrare antira-
chetã rãmâne o sursã de preocupare
gravã.

A.S.
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KOOPMAN, COMISIA EUROPEANÃ:

“Complexul Hunedoara
are nevoie de o
restructurare profundã”
l Surse din companie susþin cã nu mai sunt ºanse de salvare

Complexul Energetic Hune-
doara are nevoie de o re-
structurare profundã ca sã

poatã supravieþui în piaþa autohtonã
de energie în condiþii concurenþiale,
ne-a declarat Gert-Jan Koopman,
director general adjunct în cadrul
Departamentului Ajutor de Stat al
Comisiei Europene.

Domnia sa ne-a precizat:
„Cel mai probabil, Comisia
va aviza sãptãmâna viitoare
ajutorul de stat de salvare
pentru Complexul Hunedoa-
ra. Dar acest ajutor este condi-
þionat de prezentarea unui
plan viabil pentru restructura-
rea companiei. În opinia mea,
restructurarea trebuie sã fie
profundã, pentru ca societatea
sã poatã vinde energie la pre-
þul pieþei”.

Oficialul european ne-a
mai declarat cã singura priva-
tizare de succes realizatã de þara noa-
strã este cea a Electrica (n.r. statul a
vândut pe Bursã 51% din acþiuni
prin majorare de capital): „Vorbim
de privatizãri, nu de listãri de pache-
te minoritare de acþiuni. Statul
român trebuie sã îºi reconsidere pro-

gramul de privatizãri ºi sã îl facã mai
eficient. Aºteptãm vânzarea pache-
telor majoritare de la CFR Marfã,
Oltchim, dar ºi a participaþiei statului
la Poºtã”.

Gert-Jan Koopman a completat cã
privatizarea nu este un scop în sine,
ci un mijloc de eficientizare a unei
companii, acolo unde statul nu poate

sã facã acest lucru. Domnia sa apre-
ciazã cã societãþile de stat au ajuns
într-un punct în care trebuie restruc-
turate pentru a putea fi vândute la un
preþ bun.

Comisia „stã cu ochii” pe societã-
þile cu capital de stat care au benefi-

ciat de ajutoare, monitorizarea con-
centrându-se pe Complexul Energe-
tic Hunedoara, Complexul Energetic
Oltenia, Oltchim, CFR Marfã ºi
Poºta Românã. Domnul Koopman a
subliniat cã ajutoarele de stat nu pot
fi acordate la infinit ºi cã scopul lor
este sã reintegreze companiile în cir-
cuitul economic ºi sã le pregãteascã

pentru a deveni competitive.
Ministerul Energiei a ela-

borat un proiect de hotãrâre
de Guvern pentru acordarea
unui ajutor de salvare de 98
milioane lei pentru Comple-
xul Energetic Hunedoara
(CEH). Banii, care vor fi
acordaþi din fondurile obþi-
nute din privatizãri, sunt nece-
sari pentru achiziþia certifica-
telor de emisii pe care CEH
trebuie sã le cumpere pânã la
finalul acestei luni pentru a-ºi
îndeplini obligaþiile legale.

Proiectul stipuleazã cã ajutorul va
trebui sã fie returnat dacã nu va fi
prezentat, în toamnã, un plan realist
de restructurare.

ALINA TOMA VEREHA
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STUDIU DESPRE PERCEPÞIA CLIENÞILOR:

“Bãncile pun stãpânire
pe viaþa oamenilor”

Clienþii care au împrumuturi
la instituþiile financiar-ban-
care percep bãncile ca pe

niºte entitãþi care pun stãpânire pe
existenþa lor, aratã un studiu realizat
de compania “Exact Cercetare ºi
Consultanþã”.

Lucrarea vine în contextul în care
cei cu credite spun cã nu
se vor mai împrumuta ni-
ciodatã la bãnci, depo-
nenþii sunt nemulþumiþi de reducerea
constantã a dobânzilor, iar bãncile
însele subliniazã neîncrederea pe
care o simt din partea consumatori-
lor, în timp ce pe rolul instanþelor se
aflã mii de procese pe clauze consi-
derate abuzive, intentate de clienþi ºi
de ANPC.

Studiul citat întãreºte aceste aspec-
te, menþionând cã, pentru cei intervie-

vaþi, produsele de creditare reprezintã
“o privare faþã de bucuriile vieþii”.

Potrivit companiei de consultanþã
ºi cercetare, cei care au luat credite
de la bãnci sunt conºtienþi cã acestea
reprezintã un ajutor pe care nimeni
altcineva nu îl putea oferi ori o solu-
þie relativ rapidã la o problemã avu-

tã: “Acest lucru nu îi
împiedicã, însã, pe
clienþi sã perceapã

banca drept o entitate care pune
stãpânire pe existenþa lor: din cauza
costurilor mari pe care trebuie sã le
achite lunar timp de ani de zile, mici-
le momente de bucurie ºi rãsfãþ
dispar, fiind înlocuite de stres, griji
ºi, adesea, frustrãri”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

Situaþie tensionatã
între Grecia ºi creditori
lMinistrul german de finanþe nu se aºteaptã la un
acord între Atena ºi zona euro, sãptãmâna viitoare

Comisia Europeanã, una din-
tre instituþiile care suprave-
gheazã acordul de salvare a

Greciei, nu se declarã “satisfãcutã”
de progresele negocierilor dintre
Atena ºi creditori pentru extinderea
finanþãrii.

Margaritis Schinas, purtãtor de
cuvânt al executivului comunitar, a
declarat ieri: “Continuãm sã lucrãm
împreunã cu alte instituþii ºi cu au-
toritãþile greceºti. Discuþiile sunt în
desfãºurare. Totuºi, în acest stadiu,
nu suntem mulþumiþi de nivelul de
progres înregistrat. Lucurile trebuie
sã se intensifice”.

Afirmaþiile lui Schinas vin în con-
diþiile în care Grecia ºi creditorii sãi
internaþionali încearcã sã ajungã la

un acord asupra noilor reforme pro-
puse de Atena, necesare pentru de-
blocarea unei tranºe de 7,2 miliarde
euro din actualul program de asisten-
þã financiarã externã. Miniºtrii din
zona euro i-au cerut guvernului elen
sã revizuiascã lista de reforme,
întrucât mãsurile propuse pânã acum
nu sunt concrete.

Ministrul german de finanþe,
Wolfgang Schäuble, nu se aºteaptã
la un acord între pãrþi la reuniunea
informalã a Eurogroup, programatã
sã aibã loc în 24 aprilie, la Riga.

“’Nu mã aºtept sã ajungem la o so-
luþie în urmãtoarele sãptãmâni. Vom
avea o reuniune a Eurogroup (n.r. –
miniºtrii de finanþe din zona euro) la
finalul sãptãmânii viitoare, dar ni-
meni nu se aºteaptã la o soluþie”, a
spus recent Schäuble.

Negocierile dintre Grecia ºi credi-
tori (FMI ºi UE), stagneazã pe motiv
cã guvernul de la Atena, condus de

premierul Alexis Tsipras, vrea sã
menþinã cheltuielile publice la un ni-
vel care sã nu afunde ºi mai mult
Grecia în crizã, dupã ºase ani de re-
cesiune.

Eºuarea negocierilor dintre Atena
ºi zona euro ar putea duce la intrarea
în incapacitate de platã a Greciei ºi
chiar la ieºirea þãrii din zona euro.

Surse: Grecia a cerut FMI
amânarea plãþilor, dar a
fost refuzatã

Grecia i-a cerut în mod neoficial
Fondului Monetar Internaþional
(FMI) sã amâne plata tranºelor din
împrumutul contractat de la aceastã
instituþie în 2010, însã a fost refuza-
tã, informeazã Financial Times,
citând surse anonime.

A.V.
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CREDITARE

Imaginea neîncrederii în bãnci: debitorii nu mai vor credite, deponenþii sunt

nemulþumiþi de reducerea dobânzilor, mii de procese pe clauze considerate

abuzive sunt pe rolul instanþelor, iar operatorii bancari recunosc cã simt

distanþa dintre ei ºi clienþi.


