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Acþiunile bãncilor –
investiþiile preferate ale
miliardarului Warren Buffett

Investitorul miliardar Warren Buf-
fett, ºeful conglomeratului american
Berkshire Hathaway Inc., cataloghea-
zã acþiunile bancare drept una dintre
participaþiile sale preferate pe piaþa
americanã.

“Sunt foarte mulþumit de bãncile pe
care le deþinem. Acþiunile lor sunt fo-
arte atractive în comparaþie cu majori-
tatea altor valori mobiliare”, a declarat
Buffett pentru CNBC.

Bãncile sunt o mare parte a porto-
foliului Berkshire Hathaway, care
valoreazã peste 248 de miliarde de
dolari.

Printre cele mai importante deþineri
bancare din portofoliul Berkshire se
numãrã titluri ale Goldman Sachs,
JPMorgan Chase, Bank of America,
BNY Mellon ºi SUA Bancorp.

“Sectorul bancar este o afacere
bunã”, a spus Buffett, menþionând:
“Bãncile pe care le deþinem au câºtigu-

ri între 12% ºi 16%, chiar mai mult, în
privinþa activelor corporale nete. Este
o afacere foarte bunã comparativ cu
obligaþiunile pe termen lung, care au
un randament de 2%”.

Buffett a subliniat cã un motiv prin-
cipal pentru care îi place sectorul ban-
car este faptul cã instituþiile financiare
rãscumpãrã acþiuni. Buffett a afirmat
în acest context: “Aº dori sã deþin orice
afacere bunã în care proprietatea mea
sã creascã în fiecare an, fãrã ca eu sã
cheltuiesc vreun ban ºi, în plus, sã
primesc un dividend”.

Amintim cã, anul acesta, conglome-
ratul Berkshire Hathaway a decis sã îºi
înstrãineze afacerile cu ziare cãtre Lee
Enterprises Inc., primind în schimb
140 de milioane de dolari în numerar.
Finalizarea afacerii este aºteptatã la
mijlocul lunii martie. (A.V.)
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MIHAI FERCALÃ, SIF TRANSILVANIA:

“Mai este ASF supraveghetorul pieþei
sau este, de fapt, consultant al unor

grupãri infracþionale împotriva cãrora
curge urmãrirea penalã?!”

Redãm, mai jos, poziþia conducãto-
rului SIF Transilvania legatã de situa-
þia ce persistã de mai bine de o lunã la
societatea de investiþii financiare din
Braºov:

“Rãzboiul purtat de un acþionar al
SIF Transilvania, respectiv Constantin
Frãþilã, împotriva managementului
companiei este dãunãtor pieþei de ca-

pital, afecteazã grav imaginea acestei
societãþi ºi a managementului sãu.

Alegerea lui Constantin Frãþilã în
Consiliul de Supraveghere al SIF-ului,
apoi revocarea avizului sãu de cãtre
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) ca urmare a unei plângeri
penale pentru infracþiuni de manipula-
re a pieþei de capital, spãlare de bani,

infracþiuni la Legea 31/1990 (n.r. legea
societãþilor comerciale), constituire de
grup infracþional organizat, au generat
un nou razboi cu managementul SIF
Transilvania, în urma unei decizii a
Curþii de Apel Constanþa care, în data
de 30 ianuarie 2020, a anulat Decizia
ASF nr.1095/2018 de revocare a lui
Constantin Frãþilã din Consiliul SIF

Transilvania Braºov.
Constantin Frãþilã solicitã, imperios,

sã fie reprimit în structura de suprave-
ghere a SIF Transilvania, adicã cere sã i
se recunoascã calitatea de membru în
Consiliul de Supraveghere al societãþii.

Atât Directoratul SIF-ului cât ºi con-
ducerea Consiliului de Supraveghere
nu au dat curs acestei cereri, deoarece,

conform ordonanþelor DIICOT Con-
stanþa din 2019 ºi 2020, urmãrirea pe-
nalã in personam împotriva lui Con-
stantin Frãþilã continuã la Parchetul de
pe langa Tribunalul Braºov.

A consemnat

ANDREI IACOMI
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O
bþinerea, în instanþã, a
anulãrii deciziei Autoritãþii
de Supraveghere Financia-
rã (ASF), prin care suprave-

ghetorul pieþei noastre de capital
i-a retras autorizaþia de membru al
Consiliul de Supraveghere al SIF
Transilvania (SIF3) lui Constantin
Frãþilã, acþionar important al SIF3,
a reaprins conflictul dintre fostul
arbitru constãnþean de fotbal ºi
Mihai Fercalã, preºedinte executiv
al SIF-ului din Braºov.
Conducãtorul societãþii de investi-
þii financiare aratã, într-un mate-
rial amplu remis Ziarului BURSA cã,
indiferent de decizia instanþei, în
opinia organelor de conducere ale
SIF-ului, Constantin Frãþilã este în
continuare incompatibil cu funcþia
de membru în board-ul societãþii
deoarece, urmãrirea penalã in per-
sonam împotriva fostului arbitru
de fotbal continuã, fapt ce contra-
vine unor regulamente ale Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF) ºi a Actului Constitutiv al SIF
Transilvania.
În plus, Mihai Fercalã susþine cã, în
ciuda faptului cã SIF-ul a constatat ºi
semnalat cãtre ASF, pe bazã de do-
cumente, starea de incompatibilita-
te a lui Constantin Frãþilã faþã de po-
ziþia de membru în Consiliul SIF3,
Autoritatea nu a rãspuns, nu vrea sã
decidã/sancþioneze aceastã stare ºi,
mai mult decât atât, existã consul-
tanþi ai ASF care-i dau sfaturi fostu-
lui arbitru despre cum sã forþeze re-
cunoaºterea calitãþii sale de admi-
nistrator al SIF-ului din Braºov.
“Mai este Autoritatea de Suprave-
ghere Financiara supreveghetor al
pieþei de capital sau este, de fapt,
consultant al unor grupuri infrac-
þionale împotriva cãrora curge ur-
mãrirea penalã?!”, se întreabã Mi-
hai Fercalã.

ÎNCEPEM 2020 CU DEFICIT BUGETAR

Gelu Diaconu: “Programarea
bugetarã a fost incorectã ºi
exagerat de optimistã”
l Fostul ºef ANAF: “Comunicatul MFP nu este altceva
decât o fanfaronadã propagandisticã în stilul ministrului
Cîþu, menit sã escamoteze o realitate îngrijorãtoare”

Anul acesta debuteazã cu un deficit
bugetar de 0,46 miliarde lei, respectiv
0,04% din PIB, dupã cum a transmis,
ieri, Ministerul Finanþelor Publice
(MFP), care explicã acest minus în
special prin majorarea rambursãrilor
de TVA cu 1 miliard de lei ºi creºterea
cheltuielilor de investiþii cu 821 milioa-
ne lei, faþã de aceeaºi perioadã a anului
precedent.

În luna ianuarie 2019 am avut un
excedent bugetar de 0,7 miliarde lei,
adicã 0,07% din PIB, de aproape trei
ori mai mic decat cel din prima lunã a
anului trecut.

Comunicatul MFP privind execuþia
bugetarã pe luna ianuarie nu este altce-

va decât o fanfaronadã propagandisti-
cã în stilul ministrului Cîþu, menit sã
escamoteze o realitate îngrijorãtoare,
este de pãrere Gelu Diaconu, fost
preºedinte al Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF).

Domnia sa ne-a declarat: “Domnul
Cîþu înregistreazã cu adevãrat prima
faptã mãreaþã în mandatul sãu, o pre-
mierã istoricã, adicã prima lunã ianua-
rie cu deficit din ultimii ani de la crizã
încoace. Aceasta aratã cã programarea
bugetarã a fost incorectã ºi exagerat de
optimistã.

EMILIA OLESCU
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LUDOVIC ORBAN ªI-A DEPUS MANDATUL
DE PREMIER

Consultãri la Cotroceni,
pentru desemnarea unui
nou prim-ministru

Premierul Ludovic Orban ºi-a de-
pus mandatul de formare a noului gu-
vern ºi preºedintele Klaus Iohannis a
convocat partidele parlamentare la
consultãri pentru desemnarea unui
nou prim-ministru.

Anunþul cu privire la depunerea
mandatului lui Orban a fost fãcut de
preºedintele Klaus Iohannis, care a
precizat: “Motivaþia premierului de-
semnat a fost simplã ºi clarã: regula-
mentul acitivtãþilor comune din Parla-
ment prevede un termen de 15 zile în
care sã se pronunþe camerele reunite
asupra propunerii de guvern. Cele 15
zile s-au epuizat fãrã sã se fi votat.
Acest lucru se datoreazã PSD-ului,
care a boicotat ºedinþa de ieri ºi nu s-a
putut da un vot. Riscãm sã intrãm
într-un blocaj, iar un blocaj este ulti-
mul lucru pe care ni-l dorim”.

Preºedintele a precizat cã, în urma
alegerilor parlamentare, prima sa op-
þiune pentru desemnarea unui premier
rãmâne Ludovic Orban.

În privinþa consultãrilor cu partidele
parlamentare, Klaus Iohannis a preci-
zat cã le-a convocat, pentru astãzi,
începând de la ora 16:00 ºi cã în acea-
stã searã ar putea desemna un nou pre-
mier al viitorului guvern.

Referitor la o eventualã desemnare
a ministrului interimar al Apãrãrii, Ni-
colae Ciucã, pentru funcþia de premier,
propunere care ar fi agreatã ºi de PSD,
conform declaraþiilor de ieri ale lui Mar-
cel Ciolacu, preºedintele social-demo-
craþilor, Klaus Iohannis a precizat cã de-
cizia privind nominalizarea prim-mini-
strului îi va aparþine în totalitate.

G.M.


