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CREANÞE DE 16,5 MILIOANE DE EURO,
CEDATE PE 2 EURO

Restructurare a creditelor
neperformante prin
conversie în acþiuni –
o dare în platã, marca BCR

Banca Comercialã Românã
s-a remarcat , în 2013,
printr-un experiment simi-

lar “dãrii în platã” - a acceptat o
conversie în acþiuni a creditelor ne-
performante ale “Cemacon” SA,
însã, ulterior, a cedat creanþa cãtre
Business Capital for Romania
Opportunity Fund, dupã care ºi-a
vândut participaþia la acest fond cã-
tre acþionarul sãu majoritar, Erste
Bank.

Similar a procedat BCR ºi în cazul
retailerului de bricolaj „Ambient”.

Indirect, BCR a acceptat sã preia
bucãþi din cele douã firme în schim-
bul datoriei. Poate cã nu întâmplãtor,
având aceastã experienþã în spate,
BCR a fost prima instituþie de credit
care a acceptat sã preia casa unei per-
soane fizice în schimbul datoriei,
dupã aprobarea legii dãrii în platã,

dupã cum a anunþat, vineri, avocatul
Adrian Cuculis.

La vremea respectivã, cedarea
creanþelor “Cemacon” ºi
“Ambient”, care totalizau 16,5 mi-
lioane de euro, au trezit suspiciuni,
în condiþiile în care BCR a renunþat
la ele pentru suma de 2 euro, iar, în
piaþã se vorbeºte cã ele ar fi ajuns
chiar în atenþia procurorilor.

Cazul „Cemacon”

În noiembrie 2013, ”Cemacon”,
acþionarii sãi majoritari ºi Banca Co-
mercialã Românã au semnat un
acord de principiu privind restructu-
rarea pachetului de credite de apro-
ximativ 30 milioane de euro.

ADINA ARDELEANU
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AGRICULTURA, EDUCAÞIA, ADMINISTRAÞIA,
TRANSPORTURILE, ENERGIA - ÎN STRADÃ

Sãptãmâna protestelor contra
disfuncþionalitãþilor din economie

Sãptãmâna pe care o traversãm
pare sã fie dedicatã protestelor împo-
triva disfuncþionalitãþilor din mai
multe sectoare economice.

Sindicaliºti din agriculturã, edu-
caþie, administraþie, transporturi,
energie au protestat, ieri, sau au
anunþat cã vor desfãºura acþiuni de

protest în aceste zile, declarându-se
nemulþumiþi, printre altele, de subfi-
nanþarea domeniilor în care activea-
zã, de salariile pe care le primesc, dar
ºi de lipsa politicilor de dezvoltare.

Sindicaliºtii din agriculturã
reclamã ºi lipsa Contractului
Colectiv de Muncã

Sindicatele afiliate Federaþiei Na-
þionale a Sindicatelor din Agricultu-
rã, Alimentaþie, Tutun, Domenii ºi
Servicii Conexe - AGROSTAR au
protestat, ieri, în faþa Palatului Co-
troceni, fiind nemulþumite de lipsa
unor politici pentru sectorul agricol
ºi de subfinanþarea domeniului, în
ansamblul sãu.

EMILIA OLESCU
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Bursa din Istanbul a
scãzut cu peste 8% în mai
l Cele mai mari pierderi – acþiunile “Garanti
Bankasi” ºi “Halk Bankasi” l Borsa Istanbul,
interesatã de 40% din piaþa acþiunilor din
Pakistan

Bursa din Istanbul (Borsa Istanbul)
a scãzut cu peste 8% în luna mai, de-
clinul – cel mai mare din ultimii doi
ani, fiind cauzat de turbulenþele politi-
ce care l-au determinat pe premier sã
demisioneze. În aceste condiþii, inves-
titorii au renunþat în mare mãsurã la
activele turceºti, conformBloomberg.

IndiceleBorsaIstanbul100apierdut
8,1% luna trecuã, declinul fiind cel mai
important din ianuarie 2014 pânã
acum. Peste 24 de miliarde de dolari au
fost ºterse din valoarea acþiunilor listate
la Istanbul, dupã ce mãsurile luate de
preºedintele Recep Tayyip Erdogan
pentru consolidarea puterii sale au dus
titlurile turceºti la cel mai redus nivel
din rândul pieþelor emergente. Din ace-

laºi motiv, lira s-a depreciat cu 5,3%
faþã de dolar, luna trecutã.

Investitorii cred cã mãsurile poli-
tice luate de Erdogan l-au fãcut pe
Ahmet Davutoglu, fostul premier
turc, sã demisioneze. Noul premier,
Binali Yildirim, ºi-a fãcut deja publi-
cã susþinerea pentru Erdogan ºi
încercarea acestuia de a centraliza
puterea în mâna preºedinþiei.

Bursa din Turcia a fost influenþatã
în mod negativ ºi de vânzarea la ni-
vel mondial a activelor riscante, în
luna mai, în aºteptarea unei eventua-
le majorãri a dobânzii bãncii centrale
a SUA (Fed), luna aceasta.

ALINA VASIESCU
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Împrumuþi ºi cîºtigi!

Î
ntotdeauna m-au fascinat recla-
mele la daraverile care implicã
bani lichizi - bãnci, companii de
asigurãri, brokerajul la botul ca-

lului - acel homemade porn al pecu-
niarului, relaþia om-recuperator de
creanþe etc.

Piticii de grãdinã cu nevoi perso-
nale, tatãl paralizat în cãrucior radiant
de fericire cã a contractat o asigurare
de betegealã maximã, creditul fãrã
garanþii, fãrã adeverinþe, fãrã buletin,
fãrã identitate ºi fãrã cerere scrisã,
pentru care e suficient sã îngropi la
miezul nopþii o pisicã moartã ºi sã
scrijeleºti pe copacul în a cãrui scor-
burã vei gãsi banii semnul valutei în
care îi vrei - toate astea sunt nimic pe
lîngã publicitatea Kruk!

Televizor. Post naþional. Pauzã
publicitarã... Un cetãþean care e da-
tor la Kruk, de fapt nu la ei, ci la o
bancã de-aia cu pitici de ipsos, care
calcula rate atît de mici de nici nu le
vedeai, dar care s-au dovedit atît de
dense cã nu le-ai putut duce, drept
pentru care nu ºi-a recuperat banii ºi
a înstrãinat creanþa la 10% din valoa-
re ca sã-ºi cosmetizeze indicatorii,
un cetãþean isteþ ca un pitic, aºadar, e
în primele cadre trist ºi se uitã la co-
pilul sãu preºcolar cu intenþia vãditã
de a-l sugruma ºi de a se spînzura ul-
terior. Cetãþeanul nu plãteºte nimic ºi
e falit. Aici apare inspiraþia divinã de
a suna la Kruk. Semneazã un angaja-
ment care presupune rate convenabi-
le, mai convenabile decît nimicul pe

care îl plãtea pînã atunci, probabil.
Dupã care devine fericit ºi pare de-a
dreptul redresat financiar, copilul are
ºansa de a ajunge la majorat negâtuit,
funia ºi sãpunul emolient rãmîn o
amintire estompatã a unui destin po-
trivnic, cârmit la timp de Kruk spre
bunãstare ºi perpetuã bucurie comi-
sionatã.

Credeam cã mai tare de atît nu se
poate! Nici Tarantino, nici Scorseze,
nici pleiada de regizori români întorºi
de la Cannes cu sacoºe pline de pre-
mii de consolare n-ar putea mai mult!

Ei, poate Adam Popescu în Capi-
tal!

MIHAI ANTONESCU
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“Minciuna antologicã
a ministrului Dragu: creºtere

de venituri în aprilie”
(Interviu cu domnul Gelu Diaconu, fostul ºef al ANAF)

l “A fi preºedinte ANAF este al dracului de greu ºi nu se meritã sacrificiul” l ”În anii trecuþi, am
asistat neputincioºi la un adevãrat dezmãþ al multinaþionalelor” l ”Suntem þara în care probabil
numai sugarii nu au dosare penale!” l “Voi da statul în judecatã imediat ce se va finaliza bazaconia
de dosar a cãrui victimã sunt”

Reporter: Stimate domnule Gelu
Diaconu, cum apreciaþi gradul de co-
lectare a taxelor ºi impozitelor în
acest an, comparativ cu anii prece-

denþi? Consideraþi cã reducerea ta-
xelor (TVA, CASS etc) a avut efecte
pozitive pentru bugetul de stat?

Gelu Diaconu: Aºa cum am afir-

mat ºi argumentat pe baza cifrelor
reale în postãrile mele pe blogul per-
sonal (www.geludiaconu.com), cât
ºi pe pagina mea de Facebook, în lu-
nile februarie, martie ºi, mai ales,
aprilie s-a înregistrat o evoluþie pu-
ternic descendentã a încasãrilor la
bugetul statului, mai ales în raport cu
realizãrile perioadei corespondente
a anului trecut. Se constatã o uºoarã
revenire în luna mai, care este, însã,
conjuncturalã. În ansamblu, de când
au preluat frâiele, existã o scãdere
îngrijorãtoare colectãrii. Trendul
este accentuat descrescãtor.

În materie de deficit bugetar, lu-
crurile nu au scãpat încã de sub con-
trol, datoritã realizãrilor de excepþie
înregistrate în luna ianuarie a anului
acesta, în mandatul meu. Dar s-a
ajuns la o limitã periculoasã în
aceastã perioadã a anului, având în
vedere ciclicitatea execuþiei bugetare.

Reporter: Care sunt principalele
direcþii pentru creºterea nivelului co-
lectãrii?

A consemnat

ANCUÞA STANCIU
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Inflaþia din zona
euro rãmâne în
teritoriu negativ

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro s-a menþinut în teritoriu negativ
în mai, pentru a doua lunã consecu-
tiv, conform estimãrii preliminare
publicate ieri de Oficiul European de
Statisticã (Eurostat).

Cifrele oficiale aratã cã preþurile
de consum din uniunea monetarã au

scãzut cu
0,1% în
mai, în ritm
anual, dupã
un declin de
0,2% în
aprilie.

Scãderea
a fost gene-
ratã de de-
clinul cu

8,1% al preþurilor energiei, care a ur-
mat unei reduceri de 8,7% în aprilie.
Tot în mai, preþurile alimentelor, al-
coolului ºi þigãrilor au înregistrat un
avans de 0,8%, dupã o creºtere zero
în aprilie, iar preþurile serviciilor
s-au majorat cu 1%, comparativ cu
un avans de 0,9% în aprilie.

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi-a redus estimãrile privind rata in-
flaþiei din zona euro, în 2016 ºi 2017,
în condiþiile în care preþul scãzut al
energiei va influenþa preþurile altor
bunuri ºi servicii. Conform BCE, in-
flaþia din zona euro va fi de numai
0,1% anul acesta, faþã de 1%, cât
estima anterior, iar în 2017 va ajunge
la 1,3%, comparativ cu 1,6%, cât a
fost estimarea precedentã. (V.R.)

Scãderea a
fost generatã
de declinul
cu 8,1% al
preþurilor
energiei.

Gelu Diaconu, fostul ºef al ANAF, se aflã, de ceva timp, într-un rãzboi cu actuala
conducere a Ministerului Finanþelor, acuzând-o, în mai multe rânduri, cã ascunde
datele lunare privind colectarea de la Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF), ca sã nu se afle reducerea semnificativã a acesteia. Gelu Diaconu a mai
spus, recent, cã Anca Dragu a tãiat accesul direcþiilor regionale la datele colectãrii.
În replicã, ministrul Finanþelor Publice ºi secretarul de stat Gabriel Biriº au res-
pins cu fermitate acuzaþiile formulate de fostul preºedinte ANAF, Anca Dragu
anunþând chiar cã ia în considerare sã îl dea în judecatã pe fostul ºef al Fiscului
pentru calomnie.
În luna februarie a acestui an, Gelu Diaconu a fost demis de cãtre premierul Da-
cian Cioloº, dupã ce a fost pus sub acuzare de cãtre DNA în dosarul deputaþilor
Mãdãlin Voicu ºi Nicolae Pãun.
Gelu Diaconu a refuzat cererea ministerului Finanþelor de a-ºi prezenta demisia,
calificând dosarul DNA drept “kafkian”.
Mai multe informaþii despre subiect citiþi într-un interviu acordat cu amabilitate
de cãtre domnul Gelu Diaconu.


