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Sfârºitul “dolce far niente”
pentru Italia ºi pentru Europa?

“Deoarece lucrurile sunt aºa cum
sunt, lucrurile nu vor rãmâne aºa”,
scria odatã Bertolt Brecht. Afirmaþia
sa este mai actualã ca niciodatã, mai
ales în ceea ce priveºte situaþia siste-
mului bancar european.

Autoritãþile naþionale, precum ºi
cele de la Bruxelles sau de la Fran-
kfurt au încercat sã ne convingã cã
ºtiu ce fac pentru eliminarea acestui
punct de vulnerabilitate maximã, dar
toate mãsurile au fost îndreptate doar
cãtre eliminarea efectelor ºi nu a
cauzelor determinante.

Acum Europa a
ajuns în pragul unei
noi faze acute a crizei
bancare, situaþie care
reflectã incapacitatea
cronicã a autoritãþilor
de a recunoaºte natu-
ra problemei ºi de a
manifesta curajul

unor decizii radicale.
În epilogul ultimei sale cãrþi,

“Epoca stagnãrii”, fostul bancher
Satyajit Das scrie cã “o nouã crizã

va fi similarã unei infecþii virulente
asupra unui organism al cãrui si-
stem imunitar este deja compro-
mis”, iar autorul se întreabã, într-un
editorial recent de pe site-ul
Bloomberg, dacã lumea poate face

faþã unei noi crize bancare.
Datele de la World Bank prezenta-

te de Das aratã cã rata creditelor ne-
performante la nivel mondial a fost
de 4,3% în 2015.

(continuare în pagina 8)

NEBUNIA DIN JURUL LEGII CONFISCÃRII DEPOZITELOR

Vasilescu, BNR: “Românii
au început sã meargã la ghiºee

ca sã-ºi retragã economiile”
l Adrian Vasilescu: “S-a ajuns pânã acolo pânã unde un partid politic a
ieºit sã se adreseze publicului ºi sã le spunã oamenilor sã-ºi scoatã repede
banii din bãnci” l Consultantul Bãncii Centrale: “Nu BNR a venit cu
aceste norme, ci statul român, care a adaptat, la cererea noastrã, o lege
europeanã”

B
ail-in-ul (confiscarea de-
pozitelor negarantate
pentru salvarea bãncilor
cu probleme) a ajuns, în

ultimele zile, un subiect fierbinte,
abordat tot mai mult de instituþiile
media, dar ºi de analiºti, juriºti ºi

parlamentari.
Desigur, tema este una de interes

ºi, cu toate cã îi vizeazã în special pe
cei cu depozite mai mari de 100.000
de euro, despre ea ar trebui sã ºtie tot
poporul, în condiþiile în care regle-
mentãrile ce au legiferat ºi la noi

acest “colac de salvare” al instituþii-
lor financiare au intrat în vigoare
încã de la începutul anului.

Ceea ce ne mirã, însã, este cã mij-
loacele de informare a publicului au
început abia acum sã mediatizeze
acest subiect, iar unele o fac chiar
într-un mod agresiv ºi de “breaking
news”, deºi Directiva Europeanã
privitoare la bail-in a fost fãcutã pu-
blicã încã din 2013, moment din care
ziarul BURSA a avut constant
articole pe subiect.

Faptul cã opinia publicã prezintã
ºi începe sã înþeleagã cum vor fi aju-
tate bãncile aflate la ananghie ºi mai
ales modul în care este prezentatã
Legea bail-in-ului i-a fãcut pe repre-
zentanþii Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR) sã reacþioneze.

Dupã un amplu articol postat de
consilierul BNR Cristian Bichi pe
blogul Bãncii Centrale, în care expli-
cã viziunea domniei sale asupra
bail-in-ului, domnul Adrian Vasiles-
cu, consultant de strategie al BNR,
ne-a spus cã mesajul mass-media pe
subiect începe sã creeze panicã
printre clienþii bancari.

EMILIA OLESCU
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Încrederea
în economia
zonei euro
s-a îmbunãtãþit
în iulie

Încrederea în economia zonei
euro s-a îmbunãtãþit în luna iulie, în
pofida aºteptãrilor care arãtau un de-
clin în urma deciziei Marii Britanii
de a pãrãsi UE (Brexit), potrivit
Comisiei Europene.

Indicele calculat de Comisia Eu-
ropeanã privind încrederea în econo-
mia uniunii monetare a crescut la
104,6 puncte în iulie, de la 104,4 în
iunie. Analiºtii anticipau un declin al
indicelui pânã la 103,7 puncte.

Încrederea s-a îmbunãtãþit atât în
privinþa evoluþiei industriei, a servi-
ciilor, comerþului retail ºi construc-
þiilor. Singurul sector în care s-a con-
statat un pesimism mai mare este cel
al încrederii consumatorilor.

Indicele privind climatul de afaceri
din regiune a urcat la 0,39 puncte, de
la 0,22, faþã de 0,17, cât arãtau esti-
mãrile. Totodatã, indicele privind
serviciile a ajuns la 11,1, de la 10,9.
Analiºtii preconizau un indice de
10,4 puncte.

Indicele referitor la comerþul retail
a ajuns la 1,8 puncte, de la 0,8, iar cel
privind sectorul construcþiilor la
–16,3, de la –18,2. Indicele referitor
la încredrea în sectorul industrial a
crescut la –2,4, de la –2,8, peste me-
dia aºteptatã: -3,4. (V.R.)

Prudenþa Fed afecteazã
dolarul
lMoneda SUA a înregistrat cea mai mare
depreciere din ultimele douã luni, faþã de valutele
majore

Dolarul american a înregistrat ieri,
pe pieþele externe, cel mai mare de-
clin din ultimele douã luni, faþã de va-
lutele majore, dupã ce, în ziua prece-
dentã, banca centralã a SUA- Federal
Reserve - a
anunþat cã este
prudentã cu
privire la mãsu-
rile de politicã
monetarã.

Indicele Dollar Spot care mãsoa-
rã evoluþia monedei americane faþã
de euro, yenul nipon, lira sterlinã,
dolarul canadian, coroana suedezã
ºi francul elveþian, a coborât cu
0,6% pe piaþa din New York, la ora
10.02, ajungând la 96,478. Totoda-
tã, faþã de moneda unicã europea-

nã, dolarul a scãzut cu 0,4% la ora
10.11, atingând 1,1103 unitãþi/
euro.

Amintim cã, miercuri, la finele re-
uniunii de politicã monetarã începu-

tã în ziua ante-
rioarã, Federal
Reserve (Fed)
a anunþat cã a
m e n þ i n u t
dobânda cheie

în intervalul 0,25-0,50% ºi a estimat
cã riscurile pe termen scurt la adresa
perspectivelor economice s-au dimi-
nuat, dar inflaþia rãmâne sub þinta
Fed de 2%.

A.V.

(continuare în pagina 6)

BCR a mai scãpat de un pachet de
neperformante, de peste 1 miliard de euro
l APS a finalizat tranzacþia cu BCR, fiind cea mai mare operaþiune pe care
compania o are în Europa Centralã ºi de Sud-Est

Banca Comercialã
Românã (BCR) a
vândut un nou pa-

chet de credite neperfor-
mante, în valoare mai mare
de 1 miliard de euro.

APS Holding a finalizat
preluarea a douã portofolii
de credite neperformante
(NPL) din þara noastrã, în
valoare totalã de 1,33 mi-
liarde euro, potrivit unui
anunþ fãcut de societatea de
recuperare creanþe.

Acesta menþioneazã cã cele douã
pachete de neperformante au fost
cumpãrate de la douã instituþii finan-
ciare prezente în þara noastrã, una
dintre ele fiind o "bancã importantã"
cu capital strãin care activeazã pe

piaþa autohtonã.
Surse apropiate tranzacþiei ne-au

confirmat cã portofoliul de NPL a
aparþinut BCR. Astfel, cea mai mare
bancã de la noi a vândut neperfor-
mante cu o valoare nominalã mai

mare de 1,07 miliarde euro, ce
include creanþe garantate ºi
negarantate, corporate ºi IMM.

Consorþiul care a achiziþionat
tranzacþia, cea mai mare din re-
giunea central ºi sud-est europea-
nã, este format din APS Holding,
International Finance Corpora-
tion, membrã a Grupului Banca
Mondialã, ºi alþi investitori.

Consultanþa juridicã a fost asi-
guratã de reprezentanþii APS,
KPMGºiÞucaZbârceaºiAsocia-
þii, evaluarea imobiliarã fiind reali-

zatã de Syndre Valuation ºi Coldwell
Bankers, Dentons realizând structura-
rea tranzacþiei.

EMILIA OLESCU
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CONDUCEREA RADET A DEMISIONAT, FIREA FACE ACUZAÞII
GRAVE

Gabi contra Gabi
l Firea: “Auditul la regie - un motiv
pentru care membrii CA al RADET au
demisionat” l Dumitraºcu: “O invit pe
doamna primar general sã rãmânã o
doamnã cum ºi eu rãmân un domn”

Scandalul dintre RADET ºi Primãria Capitalei a atins,
ieri, punctul culminant, când întreaga conducere a regiei ºi-a
prezentat demisia. Dupã ce Gabriel Dumitraºcu, preºedintele
RADET, a anunþat cã a ales sã utilizeze acest demers din cau-
za blocajelor de comunicare cu Primãria Capitalei ºi a lipsei
de decizie in adoptare a unor soluþii pentru salvarea regiei,
Gabriela Firea, primarul Bucureºtiului, a gãsit de cuviinþã sã
acuze conducerea RADET cã a demisionat din pricina unor
interese personale. (ANCUÞA STANCIU)

(continuare în pagina 3)

Rata inflaþiei din SUA se
situeazã la 1,6%, sub þinta

Fed de 2%.

CÃLIN
RECHEA

AURELIAN DOCHIA, REFERITOR LA TESTELE DE STRES DIN UE:

“Clienþii bãncilor de la noi sunt ultimii care
ar trebui sã se îngrijoreze”
l Vasilescu, BNR: “Sistemul nostru bancar este solid, solvabil ºi lichid”

Clienþii bãncilor din þara noastrã nu
au motive sã se îngrijoreze cu privire
la rezultatele testelor de stres din UE
care urmeazã sã fie anunþate în aceastã
searã, este de pãrere analistul econo-
mic Aurelian Dochia, administrator în
cadrulBRDGroupeSocieteGenerale,

care considerã cã ultimul dintr-un lung
ºir de persoane care ar trebui sã-ºi facã
probleme în legãturã cu bãncile este
clientul bancar.

Aurelian Dochia ne-a declarat:
“Situaþia din Italia este foarte com-
plicatã, pentru cã, acolo, în general,

sistemul bancar este în dificultate,
având nevoie de sume suplimentare
de circa 360 de miliarde de euro ca sã
poatã supravieþui ºi nu se ºtie cum va
evolua aceastã situaþie.

EMILIA OLESCU
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