
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 71350

GRAM AUR = 137,7879 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6873 RON EURO = 4,4338 RON DOLAR = 3,5653 RON

n Lipsa inovaþiei ºi a forþei calificate de
muncã - principalele probleme ale
sectorului de afaceri

PAGINA 4

n Ioan Rus: “Este necesarã restructurarea
Tarom”

PAGINA 11

n Fotbal, spãlare de bani
ºi evaziune fiscalã

PAGINA 2

n Instanþa anuleazã
amenda de 10.000 de lei
primitã de Bîlteanu de
la ASF

PAGINA 13

Miercuri, 26 noiembrie 2014, nr. 224 (5317), anul XXIV 16 pagini2 lei

A FOST ÎNFIINÞATÃ DIRECÞIA DE REZOLUÞIE BANCARÃ ÎN CADRUL BNR

“Bail-in”-ul poate fi aplicat ºi la noi, din 2016
l În perioada 2008-2012, circa 600 miliarde euro au fost acordate din fonduri publice, prin “bail-out”, pentru susþinerea
capitalizãrii unor bãnci europene aflate în dificultate

Direcþia de Rezoluþie Bancarã
a fost înfiinþatã în cadrul
Bãncii Naþionale a României

(BNR), aceasta fiind total separatã de
Direcþia de Supraveghere de la nive-
lul Bãncii Centrale, potrivit lui Cri-
stian ªtefan, Directorul Direcþiei de
Reglementare de la BNR.

Domnia sa a precizat, ieri, în ca-
drul Forumului EU-COFILE orga-
nizat la Sinaia, cã înfiinþarea noii Di-
recþii de Rezoluþie face parte din pro-
cesul de transpunere a Directivei Eu-
ropene privind redresarea ºi rezolu-

þia din domeniul bancar, aprobatã în
luna aprilie a acestui an.

Reglementãrile europene trebuie
transpuse în legislaþia naþionalã pânã
la finalul acestui an, cu aplicare din
2015, excepþie fãcând normele le-
gislative care privesc procedura de
“bail-in” (salvarea bãncilor cu pro-
bleme cu banii din depozite), acestea
putând intra în vigoare la începutul
anului 2016.

Cristian ªtefan a subliniat cã, în
perioada 2008-2012, o sumã de circa
600 de miliarde de euro a fost acor-

datã din fonduri publice, prin
“bail-out”, pentru susþinerea capita-
lizãrii unor bãnci europene aflate în
dificultate.

În acelaºi timp, pentru mãsurile de
garantare ºi pentru alte forme de
sprijin, au fost alocate aproximativ
906 de miliarde de euro, adicã aproa-
pe 8% din PIB-ul UE.

Rezoluþia reprezintã procedura de
restructurare a unei instituþii financia-
re de cãtre o Autoritate de Rezoluþie,
în vederea asigurãrii continuitãþii
funcþiilor critice ale bãncii, menþinerii

stabilitãþii financiare, revitalizãrii en-
titãþii ºi evitãrii hazardului moral.

O bancã intrã în procedura de rezo-
luþie dacã se aflã sau este susceptibilã
sã se afle în scurt timp într-o stare de
dificultate majorã ºi nu existã nicio
perspectivã rezonabilã de redresare
prin mãsuri ale sectorului privat sau
mãsuri de supraveghere, fiind în inte-
resul public sã rãmânã în sistem, a ex-
plicat domnul Cristian ªtefan.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Grecia ar putea
crea o bancã unicã
de rebuturi

Banca centralã a Greciei analizea-
zã posibilitatea creãrii unei bãnci de
rebuturi (“bad bank”) care sã adune
toate creditele neperformante din
sectorul bancar elen, astfel încât sã
maximizeze sumele recuperate din
aceste active, spun surse citate de
ekathimerini.com.

Potrivit surselor, în aceastã entitate
ar urma sã fie strânse toate portofoliile
de împrumuturi ale bãncilor aflate în
lichidare, precum “ATEBank”, “Hel-
lenic Postbank”, “Probank”, “Proton”
ºi anumite bãnci cooperatiste.

Dacã va fi creatã, banca de rebuturi
va gestiona împrumuturile neperfor-
mante ale creditorilor care au fost
absorbiþi de alte bãnci în ultimii ani.

Wolfgang Schaeuble:
“Germania nu este
în recesiune”

Ministrul finanþelor din Germa-
nia, Wolfgang Schaeuble, declarã cã
cea mai mare economie a Europei nu
este în recesiune.

“Nu suntem în recesiune”, a spus
Schaeuble într-o dezbatere din Bun-
destag, adãugând: “Nu trebuie sã aban-
donãm creºterea importantã pe care am
avut-o înainte, dar evoluãm aproape de
capacitatea noastrã economicã”.

Conform spuselor lui Schaeuble,
Germania a investit masiv în cer-
cetare, iar contabilizarea doar a in-
vestiþiilor tangibile în infrastructurã
este lipsitã de sens. “Nu are sens
întotdeauna sã investeºti numai în ci-
ment”, a menþionat oficialul german.

V.R.

GAZUL, TRANZACÞIONAT OBLIGATORIU ÎN MOD
TRANSPARENT, DIN 2016

Loviturã pentru “bãieþii deºtepþi”
din industria gazelor

Deputaþii din Comisia de
Industrii au aprobat, ieri sea-
rã, un proiect de modificare a

Legii Energiei prin care impun tran-
zacþionarea transparentã a gazelor di-
sponibile pentru piaþa liberã, respectiv
pe platformele OPCOM ºi BRM.

Mai mulþi parlamentari din Comi-
sie cu care am vorbit ne-au explicat
cã nu este vorba de întreaga cantitate
de gaze produse intern, ci doar de
cea care rãmâne disponibilã dupã ce

este asigurat necesarul populaþiei ºi
al CET-urilor, dar ºi consumul pro-
priu tehnologic al operatorilor.

Lucian Bode, fost ministru al Eco-
nomiei ºi membru în Comisa de
Industrii ne-a declarat: „Am dat
ANRE – reglementatorul pieþei de
energie – termen de un an sã asigure
legislaþia secundarã ºi sã fie dezvol-
tat cadrul proprice de tranzacþionare
centralizatã. Astfel, gazele disponi-
bile pentru piaþa liberã vor fi tranzac-

þionate transparent începând din
2016”.

Proiectul, care are o vechime de
un an, a fost sprijinit de ministrul
Economiei, Constantin Niþã, apoi de
ministrul delegat pentru Energie,
Rãzvan Nicolescu, ºi, nu în ultimul
rând, de marii distribuitori de gaze.

ANRE a susþinut transparenþa, dar
nu a mers pe principiul „totul sau ni-
mic”, preferând sã impunã, pentru
anul viitor, tranzacþionarea în mediu
bursier a minim 35% din cantitãþile
de gaze disponibile pentru piaþa libe-
rã. Acest procent urmeazã sã scadã
treptat pânã la 20% în 2018. Ordinul
ANRE cu metodologia de calcul afe-
rentã a fost publicat în Monitorul
Oficial de ieri.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Salariaþii FNGCIMM
ºi bancherii, nemulþumiþi
de conducerea Fondului

l Aproape 60% din volumul cererilor de platã soluþionate în decursul anului curent au fost
refuzate, susþin angajaþi ai FNGCIMM l Silvia Ciornei, FNGCIMM: “Evoluþia soldului garanþiilor
în anul curent a urmat trendul descrescãtor înregistrat de soldul creditului neguvernamental”
l Angajaþii atrag atenþia cã s-ar putea ajunge în situaþia ca garanþiile acordate sã fie considerate
ajutor de stat

U
n grup de salariaþi ai Fon-
dului Naþional de Garan-
tare a Creditelor pentru
IMM (FNGCIMM) atra-

ge atenþia Ministerului Finanþelor ºi
altor instituþii în legãturã cu activita-
tea fondului asupra situaþiei în care
se aflã acesta, dupã ce au crescut ful-
minant refuzurile la platã ale garan-
þiilor solicitate de bãnci, iar activita-
tea de garantare a avut o tendinþã de
scãdere, potrivit unor documente
consultate de ziarul BURSA.

Recent, unii bancheri ºi oameni de
afaceri s-au plâns de deteriorarea re-
laþiei cu FNGCIMM, susþinând cã
instituþia modificã unilateral nivelul
garanþiei ºi cã nu mai acordã despã-
gubiri.

Radu Graþian Gheþea, preºedinte-
le CEC Bank ºi ºeful Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB), a încer-
cat sã detensioneze situaþia, spunând
cã nu se pune problema unui mana-
gement defectuos la FNGCIMM, ci
a modului în care funcþioneazã un si-
stem, precizând cã un fond de garan-
tare care trebuie sã se supunã unor

constrângeri iminente nu poate fun-
cþiona ca un fond privat.

La fel, Nicolae Cintezã, directorul
Direcþiei Supraveghere din cadrul
BNR, a declarat într-un interviu pen-
tru ziarul “BURSA”, publicat pe 18
noiembrie, cã la el nu au ajuns recla-
maþii cu privire la fondurile de ga-
rantare.

Deºi activitatea sa a fost criticatã
public, Silvia Ciornei, directorul
general FNGCIMM, ne-a transmis
cã relaþia instituþiei cu bãncile este
una apropiatã: “Nu am sesizat din
volumul de activitate înregistrat în
acest an cã ar exista bancheri care
nu mai sunt interesaþi sã lucreze cu
Fondul. Toate bãncile au transmis
solicitãri de garantare în acest an ºi
au beneficiat de garanþiile Fondu-
lui”.

Faptul cã vocilor nemulþumite din
piaþã li s-au alãturat angajaþii
FNGCIMM pune gaz pe foc, ali-
mentând scandalul.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

PESTE 1,24 DOLARI

Euro lasã în urmã cursul
minim al ultimilor doi ani
l OCDE: “Stagnarea zonei euro - o ameninþare
majorã la adresa economiei globale”

Moneda unicã europeanã
s-a apreciat ieri, pe pieþe-
le externe, faþã de dolar,

situându-se peste pragul de 1,24 do-
lari, în condiþiile în care Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) ia în consi-
derare noi mãsuri de
stimulare monetarã.

Astfel, euro s-a re-
dresat faþã de cursul
minim al ultimilor doi
ani, atins luna aceasta.

Euro a urcat cu 0,3%
la ora 11:17, la New
York, ajungând la 1,2480 dolari. Mo-
neda celor 18 þãri din zona euro a co-
borât pânã la 1,2358 dolari la data de 7
noiembrie, consemnând cel mai scãzut
curs din august 2012 pânã în prezent.

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE) a

avertizat, ieri, cã zona euro are nevoie
de un pachet de mãsuri, inclusiv stimu-
lente monetare ºi relaxarea disciplinei
fiscale pentru depãºirea stagnãrii eco-
nomice persistente. OCDE atrage
atenþia cã problemele cu care se con-

fruntã zona euro re-
prezintã o ameninþare
majorã la adresa eco-
nomiei globale.

“Zona euro este
locul slãbiciunii în
economia globalã”, a
declarat Catherine

Mann, economist-ºef al OCDE,
menþionând cã expansiunea înceatã
care persistã ºi inflaþia redusã cer un
rãspuns cuprinzãtor de politici.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

ALÃTURI DE MINIªTRI DELEGAÞI,

Ioana Petrescu, Remus
Pricopie ºi Constantin
Niþã, printre miniºtrii
care ar putea fi remaniaþi
l Asearã, în CSAT, Traian Bãsescu a mustrat-o
pe Ioana Petrescu, susþine ºtiripesurse.ro

Preºedintele României Traian
Bãsescu le-a reproºat asearã,
în cadrul CSAT, premierului

Victor Ponta ºi Ioanei Petrescu, mi-
nistrul finanþelor, cã n-au niciun fel
de strategie bugetarã ºi cã au
întârziat prea mult
cu proiectul de bu-
g e t . P o t r i v i t
site-ului ºtiripesur-
se.ro, ºeful statului
le-a spus celor doi
cã nu au habar de
ce înseamnã buge-
tele unor servicii ºi
instituþii de sigu-
ranþã naþionalã.

Surse politice au
declarat asearã cã
Ioana Petrescu (Fi-
nanþe), Remus Pri-
copie (Educaþie) ºi
Constantin Niþã
(Economie) s-ar
numãra printre
miniºtrii care ar putea fi remaniaþi de
premierul Victor Ponta, din viitorul
Cabinet urmând sã nu mai facã parte
nici majoritatea miniºtrilor delegaþi.

Astfel, în afarã de cei trei, premie-
rul ar putea sã-i remanieze ºi pe Mih-
nea Costoiu (ministru delegat pentru
Cercetare), Bogdan Stanoevici (mi-
nistru delegat pentru Românii de pre-

tutindeni), dar ºi pe alþi miniºtri dele-
gaþi, cu scopul sã comaseze ministe-
rele. Miniºtri delegaþi mai sunt Darius
Vâlcov (Buget), Florin Jianu
(IMM-uri ºi Turism), Doina Panã
(Ape, Pãduri ºi Pisciculturã), Rãzvan

Nicolescu (Ener-
gie), Aurelia Cri-
stea (Dialog social).

Pe de altã parte,
surse parlamentare
au precizat cã pre-
mierul Victor Pon-
ta i-ar fi promis li-
derului PLR, Cãlin
Popescu-Tãricea-
nu, douã posturi de
miniºtri în viitorul
Guvern, unul dintre
acestea fiind porto-
foliul Finanþelor.
Sursele citate de
Mediafax au mai
arãtat cã vicepre-
mierii actuali vor fi

menþinuþi ºi în viitorul Cabinet.
Premierul Victor Ponta va propune,

dupã data de 10 decembrie, în discuþia
coaliþiei de guvernare, o restructurare
a Guvernului, în aºa fel încât ºi PLR
sã fie reprezentat la nivel de miniºtri
în cadrul Guvernului. (C.I.)

(continuare în pagina 3)

Deºi activitatea sa a fost criticatã public, Silvia Ciornei,
directorul general al FNGCIMM, susþine cã relaþia instituþiei
cu bãncile este una apropiatã.

OCDE estimeazã o
creºtere a economiei
globale cu 3,2% în
acest an ºi cu 3,7%
anul viitor.

Ioana Petrescu a declarat
recent cã are un job de
100.000 de dolari care o
aºteaptã în SUA. Acum,
poate sã renunþe, în sfârºit,
sã se mai sacrifice pentru
þarã ºi sã-ºi vadã de câºtigul
personal.


