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Guvernatorul
Bãncii Italiei,
deschis ideii unei
“bãnci rele”

Guvernatorul
Bãncii Italiei ,
Ignazio Visco,
considerã cã o
“bancã naþionalã
rea” ar sprijini in-
stituþiile de credit
sã-ºi cureþe bilan-

þurile de activele cu probleme ºi sã-ºi
creascã volumul împrumuturilor cã-
tre societãþile din þarã.

Visco salutã recentele înstrãinãri
de portofolii conþinând credite ne-
performante de cãtre unele dintre
cele mai mari bãnci din þarã, care
analizeazã, de asemenea, modalitãþi
de a administra mai bine, pe cont
propriu, creditele cu probleme. Ofi-
cialul bãncii centrale a sugerat, însã,
cã Italia nu-ºi poate permite sã
înfiinþeze o “bancã rea” din bani pu-
blici.

La rândul sãu, Ministerul italian al
Economiei favorizeazã iniþiativele
bãncilor din þarã menite sã “descar-
ce” împrumuturile neperformante,
însã considerã cã nu este necesarã
crearea unei “bãnci rele” care sã uti-
lizeze bani publici sau fonduri euro-
pene.

Conform unei declaraþii emise de
minister, eforturile bãncilor sunt
susþinute de aceastã instituþie, care
nu crede însã cã este nevoie de utili-
zarea unor resurse publice, indife-
rent de provenienþa lor. (V.R.)

NUCLEARELECTRICA ªI ROMGAZ LA BURSÃ

În loc de “explozie
nuclearã”, gazzz...
l Surse din piaþa de capital: “IPO-urile s-au fãcut la valori supraevaluate” l Brokerii: “Scãderea
consumului de energie ºi noile taxe au depreciat titlurile Nuclearelectrica ºi Romgaz” l Brokerii dau
vina ºi pe corecþiile pieþelor internaþionale

A
cþiunile Nuclearelectrica
(SNN) ºi Romgaz (SNG)
au scãzut cu 17,4%,
respectiv cu 4,9% de la

listare ºi pânã în prezent. Pe piaþa de
la Londra, GDR-urile SNG s-au de-
preciat cu 5,7% în intervalul men-
þionat.

Surse din piaþa de capital susþin
cã, în mod normal, dacã listãrile ar fi
fost fãcute la un preþ corect, atunci
acþiunile ar fi trebuit sã creascã.
“Dacã intermediarii au supraevaluat
ofertele, este normal ca acþiunile sã

scadã dupã listare”, ne-au spus sur-
sele citate, care au subliniat cã meca-
nismul de stabilizare a ajutat Rom-
gaz la Bursã, dar nu a putut opri scã-
derile.

Brokerii contactaþi de ziarul
BURSA au opinii diferite cu privire
la deprecierea titlurilor SNN ºi SNG.
Unii spun cã ar putea fi vorba despre
o supraevaluare, alþii susþin cã scã-
derea titlurilor ar fost cauzatã de
contextul nou din piaþa de energie,
dar ºi de corecþii de pe pieþele inter-
naþionale, cauzate de decizia FED de

a limita rãscumpãrãrile de obligaþiuni,
fapt ce a dus la retragerea investitori-
lor din pieþele emergente ºi de fron-
tierã.

Andrei Rãdulescu, Senior
Investment Analyst în cadrul SSIF
Broker, considerã: “Din anumite
perspective, se poate spune cã SNG
ºi SNN au fost supraevaluate la pre-
þul din ofertã. Sectorul energetic in-
tern are potenþial, dar sunt necesare
investiþii de ordinul miliardelor de
euro, iar cererea internã de energie
este în declin. Alþi factori sunt proxi-

mitatea majorãrii redevenþelor pen-
tru gaze ºi decapitalizarea companii-
lor prin rata ridicatã de distribuire a
dividendelor”. Totodatã, între timp,
a intervenit ºi intensificarea riscuri-
lor la nivelul pieþelor financiare in-
ternaþionale, fiind în creºtere proba-
bilitatea schimbãrii tendinþei ascen-
dente pe pieþele de capital, ne-a mai
spus domnia sa.

IOANA POPA,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 13)

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A GERMANIEI
DESCHIDE CALEA DESFIINÞÃRII
TRATATELOR EUROPENE DE CÃTRE BCE

Cum vor decide
conducãtorii actuali ai
Europei sã rãmânã în istorie?

Am crezut cã legea ºi spiritul
ei îºi vor pãstra semnificaþia
în Europa, în ciuda unei cri-

ze care pare fãrã sfârºit. În fond, cu
salvarea cui s-ar mai
putea lãuda autoritãþi-
le europene, dacã se
distruge fundaþia unei
structuri sociale la
care s-a ajuns dupã
atâtea sacrificii?

Am crezut cã in-
stanþa supremã a Germaniei, Curtea
Constituþionalã de la Karlsruhe, va fi
un bastion indestructibil în faþa celor
care au demonstrat cã sunt gata sã
calce în picioare tratatele europene
pentru a-ºi pãstra privilegiile.

Din pãcate, domnia legii în Eu-
ropa s-a sfârºit în ultima zi a sãp-
tãmânii trecute.

“Cu toate cã ºi-a exprimat îndoiala
cu privire la legalitatea planului BCE
de cumpãrare a obligaþiunilor guver-
namentale, Curtea Constituþionalã a
Germaniei ºi-a recunoscut neputinþa
de exprimare a unui veto”, se aratã
într-un articol Bloomberg. În acest
fel, promisiunea lui Draghi, de a face
totul pentru salvarea euro, mai este va-
labilã cel puþin un an, pânã la decizia
finalã a Curþii Europene de Justiþie.

“Aceastã instituþie germanã, care
a înfricoºat toatã lumea, s-a dovedit a
fi un tigru de hârtie”, a declarat
Charles Dumas, preºedintele firmei
de consultanþã Lombard Street

Research, într-un interviu acordat
postului de televiziune Bloomberg.

“Este evident faptul cã instituþia
germanã considerã ilegal progra-
mul tranzacþiilor monetare directe
ºi incompatibil cu legile UE ºi ale
Germaniei”, se aratã într-o analizã
publicatã pe site-ul institutului
Open Europe, iar transferarea deci-
ziei finale cãtre Curtea Europeanã
de Justiþie va determina pronunþa-
rea unei decizii favorabile instituþii-
lor europene.

Aceastã opinie apare ºi într-un arti-
coldinWallStreet Journal, undeseara-
tã: “Curtea Europeanã de Justiþie a luat,
în mod tradiþional, partea instituþiilor
UE la interpretarea legilor europene”.

(continuare în pagina 15)

DANIELE NOUY, MECANISMUL UNIC DE
SUPRAVEGHERE:

“Lãsaþi bãncile slabe
sã moarã”
Unele instituþii de credit din

zona euro nu au niciun vii-
tor ºi ar trebui lãsate “sã

moarã”, potrivit noului ºef al Meca-
nismului Unic de Supraveghere
(SSM - autoritatea de
reglementare bancarã
a regiunii), Daniele
Nouy, care sugerea-
zã astfel o abordare
mai durã pentru su-
pervizarea blocului
monetar.

În opinia sa, unele
instituþii financiare
trebuie lãsate sã dispa-
rã într-un mod ordo-
nat, fãrã sã fie necesarã încercarea
fuziunii acestora cu alte instituþii.

Potrivit Financial Times, Nouy
este de acord cu Mario Draghi,
preºedintele Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), care susþine cã viitoare-
le teste de stres pe care le va derula

BCE vor trebui sã arate cã unele bãnci
nu sunt credibile. “Trebuie sã accep-
tãm cã unele bãnci nu au viitor”, a
spus Daniele Nouy, evitând specula-
þiile pe marginea unui val de consoli-

dãri în sistemul bancar,
care ar putea salva in-
stituþiile slabe.

Daniele Nouy susþi-
ne cã bãncile cu proble-
me din zona euro vor fi
lãsate sã falimenteze,
dacã rezultatele viitoa-
relor teste de stres vor
arãta cã acestea sunt
nesustenabile.

Daniele Nouy a mai
declarat cã vrea sã slãbeascã legãtura
dintre guverne ºi bãncile blocului
european, care a stat în centrul crizei
regiunii.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

Existã sau nu raportul ASF despre
Astra Asigurãri?

ª
tirea difuzatã, sãptãmâna tre-
cutã, de agenþia de ºtiri Me-
diafax, potrivit cãreia Autori-
tatea de Supraveghere Finan-

ciarã (ASF) ar fi întocmit un raport
în care aratã cã societatea Astra Asi-
gurãri ar fi subestimat cu pânã la
40% daunele, pentru a constitui re-
zerve mai mici cu 100 milioane lei,
nu a avut parte, pânã în prezent, de
confirmare din partea vreuneia din-
tre autoritãþile menþionate.

ASF continuã sã susþinã cã nu ar fi
realizat niciun raport cu privire la
Astra Asigurãri, Banca Naþionalã a
României (BNR) ne-a declarat cã nu
intrã în atribuþiile sale sã sesizeze Di-

recþia Naþionalã Anticorupþie (DNA)
cu privire la nereguli înregistrate în
piaþa asigurãrilor, în timp ce procuro-
rii DNA ne-au transmis cã, pânã în
acest moment, nu a fost înregistrat un

dosar penal având ca obiect aspectele
menþionate de presã.

Contactat de agenþia de ºtiri, omul
de afaceri Dan Adamescu, cel care
controleazã cel mai mare asigurator
din piaþã, a negat, la rândul sãu, cã
ASF nu deruleazã decât controale de
rutinã la companie. În aceste condi-
þii, nu rãmâne decât sã ne întrebãm
dacã acest dosar chiar existã sau
dacã autoritãþile ascund adevãrul
dupã niºte “chichiþe de comunicare”.

Sau au uitat autoritãþile cã se aflã
în slujba cetãþeanului ºi cã ar trebui
sã anunþe dacã existã probleme
într-o companie de asigurãri, mai
ales într-una de risc sistemic? (A.S.)

LIVIU DUMITRESCU, AUROM METAL INVESTMENT:

“Piaþa aurului - alternativã la piaþa
de capital, pe termen lung”

Piaþa aurului este cu siguranþã
o alternativã la piaþa de capi-
tal, pe termen lung, este de

pãrere Liviu Dumitrescu, director
general al companiei “Aurom Metal
Investment”.

“Specialiºtii spun cã o parte din in-
vestiþiile pe care le avem trebuie sã fie
fãcute în aur, iar cine doreºte sã inve-
steascã în aur trebuie sã se îndrepte
cãtre aur pur”, ne-a precizat domnia
sa, adãugând cã cei care au cumpãrat
aur în urmã cu cinci ani, plãtind zece
dolari pe gram, au avut de câºtigat, în
condiþiile în care, acum, gramul de

aur costã 30 de euro.
Societatea Aurom a încheiat un

parteneriat cu Rand Refinery, cel
mai mare complex integrat de topire
ºi rafinare a metalelor preþioase, care
ºi-a anunþat, ieri, lansarea pe piaþa
noastrã.

Astfel, compania sud-africanã ur-
meazã sã punã la dispoziþie, prin Au-
rom Metal Investment, o serie de
servicii destinate clienþilor autohtoni
care doresc sã investeascã în aur.

Rand Refinery intenþioneazã sã
vândã aur prin intermediul bãncilor.

În acest sens, Liviu Dumitrescu a

declarat: “Rand Refinery pune la
dispoziþia bãncilor din România au-
rul fizic de care acestea au nevoie
pentru a satisface cerinþele clienþilor.
Piaþa aurului în România se aflã în
plin proces de dezvoltare, iar noi ve-
nim sã întâmpinãm acest lucru prin
serviciile pe care le vom oferi”.

Compania Rand Refinery produ-
ce o gamã largã de produse finite, de
la lingouri turnate, la lingouri ºtanþa-
te, monede, medalioane ºi plancheþi,
semi-fabricate pentru industria biju-
teriilor ºi industria producãtoare.

Compania Aurom Metal Inve-
stment, înfiinþatã în 2011, este parte-
ner exclusiv al Rand Refinery în
România, fiind autorizatã ca inter-
mediar/vânzãtor de metale preþioase
de cãtre Asociaþia Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorului - Departa-
mentul de Metale Preþioase.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

CÃLIN
RECHEA

Daniele Nouy:

“Toate bãncile

vor trebui

supravegheate

dupã acelaºi

manual, dupã

aceleaºi reguli”.

Citiþi, în pag. 16, articolul “Bãncile
italiene ar putea necesita capital
suplimentar de 15 miliarde euro”.


