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PARTIDUL
DEMOCRAÞILOR
LIBERI DIN
GERMANIA

“Grecia ar trebui
sã iasã din zona
euro”

Grecia ar trebui sã pãrãseascã
zona euro ºi apoi sã îi fie restructura-
te datoriile, susþine liderul Partidului
Democraþilor Liberi (FDP) din Ger-
mania, Christian Lindner.

Acesta a afirmat ieri, la postul de
radio Deutschlandfunk, cã Grecia ar
trebui sã rãmânã în Uniunea Europe-
anã, ca sã beneficieze de fonduri
pentru infrastructurã ºi sprijin pentru
companiile mici ºi mijlocii.

Lindner a subliniat: “Este clar cã
Grecia are nevoie de reducerea dato-
riilor. Datoriile Greciei pot fi re-
structurate doar în afara zonei euro,
aºa cã vorbim despre Grexit”.

Lindner a mai avertizat cã premie-
rul elen Alexis Tsipras nu intenþione-
azã sã aplice reformele convenite cu
creditorii, astfel cã strategia trebuie
schimbatã.

Sondajele recente aratã cã spriji-
nul pentru FDP, care a fost partener
de coaliþie al cancelarului german
Angela Merkel în perioada
2009-2014, este de 5%-7%. Un
astfel de rezultat în alegerile din 24
septembrie va fi suficient pentru
depãºirea pragului de 5% necesar in-
trãrii în camera inferioarã a Parla-
mentului.

V.R.

PRIN COSTUL RIDICAT AL FINANÞÃRII STATULUI

Lucian Isar: “Isãrescu pune presiune pe
politicieni ºi sprijinã bancherii”
l Lucian Isar: “Este o surprizã negativã cã trezoreria statului acceptã
dobânzi în creºtere” l Economistul spune cã prima de risc la
împrumuturile statului în moneda naþionalã este mai mare decât în cazul
unor state cu indicatori ºi perspective semnificativ mai proaste decât
România

M inisterul Finanþelor a
vândut, ieri, obligaþiuni
de stat în valoare de 600

milioane de lei (133,5 milioane
euro) scadente în 26 februarie
2020, în linie cu nivelul programat,
pentru care bãncile primesc un ran-
dament mediu anual de 2,20%, în
creºtere sensibilã faþã de ultima li-

citaþie pentru aceeaºi scadenþã, din
ianuarie, aratã datele publicate de
Banca Naþionalã a României
(BNR).

La licitaþia precedentã din cadrul
aceleiaºi emisiuni de titluri, din
12-13 ianuarie, randamentul mediu
obþinut de bãnci a fost de 2,05% pe
an pânã la scadenþã, iar randamentul

maxim - de 2,07%.
Ieri, la redeschiderea emisiunii,

bãncile au obþinut un randament me-
diu anual de 2,20%, iar randamentul
maxim acceptat de stat a fost de
2,21%, potrivit News.ro.

A.S.

(continuare în pagina 8)

ASF a aprobat “Emerging Europe
Accession Fund” ca acþionar
semnificativ al SAI “Globinvest”
l Fondul mai controleazã SAI Intercapital Invest

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a anun-
þat, ieri, aprobarea “Emer-

ging Europe Accession Fund Coo-
peratief UA” (EEAF) ca acþionar
semnificativ al SAI Globinvest, ca
urmare a achiziþiei indirecte a unei
participaþii calificate din capitalul
social al acestei societãþi.

O participaþie calificatã reprezintã
10% sau mai mult din capitalul ori
din drepturile de vot ale entitãþii sau

care face posibilã exercitarea unei
influenþe semnificative asupra admi-
nistrãrii entitãþii respective.

Patria Bank, al cãrei acþionar ma-
joritar este EEAF, figura, din 2014,
cu o deþinere de 20% din Globinvest,
iar ASF nu precizeazã dacã aceasta
ºi-a crescut deþinerea în societatea de
administrare.

A.A.

(continuare în pagina 15)

GRAM AUR = 167,9114 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2236 RON EURO = 4,4956 RON DOLAR = 4,2040 RON

Pierderi imense pentru
“UniCredit”, în 2016
l Rezultatul negativ net a atins 13,6 miliarde euro în ultimul trimestru,
respectiv 11,8 miliarde euro pe întreg anul trecut, din cauza provizioanelor

“UniCredit” SpA, cea mai mare
bancã din Italia, a raportat, ieri,
pierderi de 13,6 miliarde de euro

(14,5 miliarde de dolari) pentru ulti-
mul trimestru al anului trecut, com-
parativ cu un profit de 153 de milio-
ane de euro în anul precedent, pe
fondul curãþãrii bilanþului sãu con-
tabil.

În perioada de raportare, instituþia
de credit ºi-a constituit provizioane de
9,6 miliarde de euro pentru creditele
neperformante, faþã de 1,2 miliarde de
euro în acelaºi interval din 2015.

Pe ansamblul anului trecut, pierde-
rile nete ale “UniCredit” au fost de

11,8 miliarde de euro, faþã de un câºtig
net de 1,7 miliarde de euro în 2015.

Banca a informat cã, în situaþia în
care nu ºi-ar fi constituit provizioa-
ne masive ºi nu ar fi fost afectatã de
deprecieri de active în valoare de
aproximativ un miliard de euro, ar fi
înregistrat un profit de 1,3 miliarde
de euro pe întregul an 2016, respec-
tiv o pierdere de numai 352 milioa-
ne de euro în ultimul trimestru.

ALINA VASIESCU

(continuare în pag 8)

Bugetul de stat sau cum
sã vinzi pielea inorogului

din pãdure

Î
nainte de a ieºi la lumina zilei
OUG 9/2017, care a modificat
Legea Finanþelor Publice astfel
încât orice ordonator de credit

sã poatã semna contracte fãrã nicio li-
mitã ºi fãrã asumarea rãspunderii pe-
nale, am scris cã “bugetul ar fi mai re-
alist dacã s-ar face prin datul în bobi”.

Modificãrile introduse în forma
finalã a bugetului ar trebui sã limite-

ze proporþiile deza-
strului, însã nimic nu
poate fi sigur cu ac-
tualul guvern sau altã
echipa guvernamen-
talã propusã de
actuala majoritate
parlamentarã.

Chiar ºi fãrã astfel
de “ºopârle”, bugetul României pen-
tru 2017, construit pe baza unor pro-
gnoze nerealiste de creºtere, pare a fi
mai mult o licitaþie în care se vinde
pielea unui animal din pãdure.

(continuare în pagina 2)

MUGUR ISÃRESCU, DESPRE
ÎMPRUMUTAÞII ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“Unii sunt plãtiþi în CHF, au
creditele perfect acoperite”

Unii dintre cei care au luat
credite în franci elveþieni
sunt angajaþi la multinaþio-

nale ºi sunt plãtiþi în CHF, a reiterat,
ieri, Guvernatorul BNR Mugur Isã-
rescu. “Care este problema lor dacã
au veniturile în franci elveþieni? Au
creditele perfect «hedge-uite» (n.r.

acoperite de risc valutar). Nu vãd
care este problema lor…”.

ªeful Bãncii Centrale a precizat
cã nu trebuie sã ne aºteptãm la o
statisticã standard referitoare la
creditele în CHF, întrucât fiecare
dintre acestea are caracteristica ºi
“viaþa” lui, iar o cifrã globalã nu ar
avea semnificaþie. În aceste condi-
þii, abordarea “o lege pentru toþi”
nu a fost cea mai fericitã, a conclu-
zionat Mugur Isãrescu.

Guvernatorul BNR considerã cã
este corectã decizia Curþii Constitu-
þionale a României potrivit cãreia
Legea conversiei creditelor din CHF
în lei, la cursul istoric, este neconsti-
tuþionalã. ªeful Bãncii Centrale a re-
petat cã singura soluþie pentru rezol-
varea situaþiei celor care s-au împru-
mutat în CHF ºi acum întâmpinã
dificultãþi la platã este negocierea cu
bãncile.

E.O.

CÃLIN
RECHEA

RÃSCUMPÃRARE, APROBATÃ DE ASF

Preþul din oferta FP, cu numai 2,7%
peste piaþã
l ASF încaseazã aproximativ un milion de euro, la oferta FP l Dragoº
Neacºu, preºedintele Erste Asset Management: “ASF sã se finanþeze de la
buget”l Brokerii spun cã preþul din ofertã este conform aºteptãrilor, având
în vedere cã FP mai face ºi o distribuþie cash, de 0,05 leil Unele voci
considerã cã restituirile repetate de capital cãtre acþionari reprezintã un abuz

Fondul Proprietatea va rã-
s c u m p ã r a p â n ã l a
640.000.000 acþiuni proprii,

la preþul de 0,91 lei per acþiune, cu
numai 2,7% peste cotaþia de miercu-

ri, dupã ce Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã a aprobat solicita-
rea FP pentru iniþierea unei oferte
publice de cumpãrare.

La un tarif de 0,8% pentru ofertele

de cumpãrare, ASF urmeazã sã înca-
seze aproximativ 4,65 milioane de
lei (circa un milion de euro), dupã
derularea ofertei FP. ( A.A.)

(continuare în pagina 14)

LA PROCESUL CJUE PE MARGINEA CAZULUI ORÃDEAN DE
ÎNGHEÞARE A CURSULUI CHF

Piperea: “Agentul guvernamental
ºi reprezentantul CE - de acord cu
interpretarea favorabilã
consumatorilor”

Agentul nostru guvernamen-
tal ºi reprezentantul Comi-
siei Europene (CE) au fost

de acord cu interpretarea favorabilã
consumatorilor, la procesul care a
avut loc, ieri, la Curtea Europeanã
de Justiþie (CJUE), pe marginea
unui dosar de îngheþare a cursului
CHF/leu, deschis la instanþa din
Oradea, dupã cum a precizat avoca-
tul Gheorghe Piperea.

Prezent la procesul de la Luxem-
burg, pentru a susþine cauza clientu-
lui sãu împrumutat în franci elveþie-
ni, avocatul Piperea a scris, ieri, pe
pagina de Facebook: “Azi (n.r. ieri),
la CJUE, împreunã cu doi colegi din
echipa Piperea ºi Asociaþii, Alex Di-
mitriu ºi Luiza Hagiu, am susþinut
pledoaria finalã în speþa Andriciuc ºi

alþii contra Bãncii Româneºti. Au
pus concluzii ºi Agentul
Guvernamental Român, precum ºi
Comisia Europeanã.

Concluziile scrise finale ale Avo-
catului General, Niels Wals, vor fi de-
puse pe data de 27 aprilie. De regulã,
dupã aceste concluzii scrise, CJUE se
pronunþã la distanþã de 45-60 de zile.

Important este cã, atât Agentul
Guvernamental, cât ºi reprezentan-
tul Comisiei Europene au fost de
acord cu interpretarea favorabilã
consumatorilor, aducând chiar argu-
mente suplimentare foarte serioase
ºi lãmuritoare pentru curte.

Impresia cu care ma întorc acasã,
mai ales dupã sesiunea de întrebãri ºi
rãspunsuri, este cã ºi Avocatul Gene-
ral este favorabil interpretãrii noa-

stre. Dar sã nu anticipãm.
Dacã soluþia ne va fi fost favorabi-

lã, atunci :
- existã dezechilibru semnificativ

în raporturile dintre bancã ºi debito-
rul din creditele în CHF, chiar ºi în
cazul în care faptul hiper-valorizãrii
a intervenit dupã o scurtã perioadã
de relativã stabilitate;

- dacã banca nu a informat ºi aver-
tizat debitorul asupra riscurilor hi-
per-valorizãrii CHF, atunci clauza
nu are caracter clar ºi inteligibil,
putând fi analizatã sub aspectul
caracterului abuziv;

- clauza de schimb valutar este o cla-
uzã accesorie obiectului principal al
contractului, nefãcând parte din preþul
sau remuneraþia contractului. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

FONDUL SUVERAN DE INVESTIÞII VREA SÃ AJUTE BVB SÃ
OBÞINÃ STATUTUL DE PIAÞÃ EMERGENTÃ PRIN CREªTEREA
LICHIDITÃÞII

Sobolewski, salvat, din nou, de statul
român

Ludwik Sobolewski, directorul
general al BVB, este o perso-
anã norocoasã. Guvernul a

anunþat, ieri, cã Fondul Suveran de
Dezvoltare ºi Investiþii, care va fi
înfiinþat în maxim douã luni, va con-
tribui atât la eforturile României de
obþinere a statutului de piaþã emer-
gentã pentru piaþa autohtonã de capi-
tal prin creºterea lichiditãþii pe Bursa
de Valori Bucureºti, cât ºi la creºte-

rea gradului de absorbþie a fondurilor
europene nerambursabile prin asigu-
rarea surselor financiare de cofinan-
þare a proiectelor de investiþii.

Lichiditatea este singurul criteriu
care a mai rãmas de îndeplinit pen-
tru ca Bursa de Valori Bucureºti sã
poatã fi promovatã la statutul de
piaþã emergentã, de cãtre agenþia
FTSE. (A.S.)

(continuare în pagina 4)


