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S&P a îmbunãtãþit
ratingul principalelor
bãnci elene

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) a revizuit
în creºtere ratingurile primelor patru
bãnci elene – “Piraeus Bank”, “Na-
tional Bank of Greece”, “Alpha
Bank” ºi “Eurobank Ergasias” - la
“CCC+”, de la “SD” (selective defa-
ult), cu perspectivã stabilã, potrivit
Financial Times.

Îmbunãtãþirea calificativelor vine
în urma relaxãrii restricþiilor pe
miºcãrile de capital din Grecia, iar
S&P a precizat: “Aceastã relaxare ar
putea permite revenirea depozitelor
în numerar în bãnci, sporind încrede-
rea în sistemul bancar elen. Ne
aºteptãm, în urmãtoarele sãptãmâni,
la o uºoarã majorare a depozitelor”.

Totuºi, agenþia avertizeazã asupra
profilelor financiare fragile ale bãn-
cilor, pe fondul situaþiei economice
slabe ºi al mediului operaþional din
Grecia, al nivelului ridicat al credite-
lor neperformante ºi profitabilitãþii
scãzute.

S&P a mai arãtat: “Anticipãm cã
poziþiile de capital ale celor patru
mari bãnci vor fi, în continuare, pu-
ternic neechilibrate, fãcându-le de-
pendente de lichiditatea furnizatã de
autoritãþile europene pentru acoperi-
rea nevoilor lor. În acest context,
aºteptãm ca sprijinul autoritãþilor din
Europa sã fie crucial pentru realiza-
rea angajamentelor financiare ale
bãncilor elene, în urmãtoarele 12
luni”. (V.R.)

SCANDAL LA VÂRFUL CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

Plosceanu ºi Erbaºu se ceartã în instanþã
pe funcþiile de administratori
l Justiþia urmeazã sã judece, astãzi, Apelul depus la o sentinþã favorabilã
ARACO

Funcþiile de administratori din
cadrul Casei Sociale a Constructori-
lor (CSC) au ajuns motive de disputã
între ºefii ARACO ºi FPSC.

Laurenþiu Plosceanu, preºedintele
Asociaþiei Române a Antreprenorilor
de Construcþii (ARACO), ºi Cristian
Erbaºu, preºedintele Federaþiei Patro-
natelor Societãþilor din Construcþii
(FPSC), seceartã, în instanþã,pe locuri-
le din Consiliul de Administraþie.

Justiþia a dat, deja, sentinþa în ca-
zul intentat de Laurenþiu Plosceanu
împotriva CSC, în care cere, prin
Ordonanþã Preºedinþialã, anularea
unei decizii a Consiliului de Admi-
nistraþie al Casei ce îi îndepãrteazã
pe membrii ARACO din CA ºi îi
numeºte pe cei ai Federaþiei Patrona-
le drept administratori. Decizia este

favorabilã ARACO ºi urmeazã ca
Apelul fãcut în acest caz sã fie
judecat astãzi, dupã cum ne-a spus
domnul Plosceanu.

Cele douã pãrþi se contrazic ºi pe

valabilitatea reprezentativitãþii
ARACO, aflatã în atenþia justiþiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

REZULTATELE GRUPULUI BRD PE
SEMESTRUL I 2016:

BRD - profit net de 381
milioane lei, în creºtere cu 64%
l François Bloch - succesorul lui Philippe Lhotte
în funcþia de director general al bãnciil Rata
creditelor neperformante acordate de BRD a scãzut
ca urmare a operaþiunilor de ºtergere de creanþe
depreciatel Cerere de creditare din partea
persoanelor fizice, în timp ce creditele pentru
companii încã nu dau dovadã de creºtere susþinutã

Rata creditelor neperformante
acordate de BRD a scãzut, în primul
semestru, ca urmare a operaþiunilor
de ºtergere de creanþe depreciate, la
14,4%, de la 18,6% la 30 iunie 2015.
Gradul de acoperire a creditelor ne-
performante cu provizioane IFRS a
crescut de la 72,8% la 30 iunie 2015,
la 85,1% la 30 iunie 2016.

În acest context, Grupul BRD a ge-
nerat o creºtere substanþialã a profita-

bilitãþii în prima jumãtate a anului:
profitul net a ajuns la 381 milioane
RON în semestrul I 2016, cu 63,5%
mai mare faþã de semestrul I 2015,
ducând la o rentabilitate a capitaluri-
lor proprii de 12,1% faþã de 8,0% în
semestrul I 2015. Excluzând elemen-
tele nerecurente, profitul net a crescut
semnificativ, cu 29,6%, potrivit unui
comunicat de presã al bãncii. (A.S.)

(continuare în pagina 8)

DEZAMÃGIÞI DE DISCUÞIILE CU REPREZENTANÞII
GUVERNULUI

Transportatorii vor sã protesteze, din cauza
problemelor din piaþa RCA
l Aceºtia susþin cã tarifele de primã pentru transportul comercial de marfã
ºi persoane s-au majorat cu peste 300% faþã de anul precedent ºi cu peste
500% faþã de anul 2014

Patronatele din transporturile rutiere
– UNTRR, COTAR, ARTRI, APTE
2002, APULUM s-au declarat asearã
dezamãgite de rezultatele întâlnirii cu
reprezentanþii Guvernului ºi Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF),
întrucât nu s-a ajuns la nicio concluzie,
potrivit unui comunicat de presã al
transportatorilorcarespuncãautoritãþi-
le sã nu fie surprinse, dacã vor exista
proteste spontane, de la blocat de dru-

muri, frontiere sau la simplul mers cu
30 km/h de cãtre fiecare camion o orã
pe zi, generând mari blocaje de trafic.

Transportatorii precizeazã: “În
urma întâlnirii dintre UNTRR,
COTAR, ARTRI, APTE 2002,
APULUM, de la Guvern, pe tema
RCA cu vicepremierii Costin Borc ºi
Vasile Dâncu, directorul de cabinet al
Primului-Ministru, Paul Gheorghiu ºi
cu reprezentanþii ASF, reprezentanþii

Guvernului au precizat cã vor face o
analizã precisã pe datele furnizate de
ASF ºi Consiliul Concurenþei, însã nu
pot preciza un termen exact când acea-
stã analizã va fi finalizatã ºi nici nu pot
spune care vor fi soluþiile pe termen
scurt pentru rezolvarea crizei de pe piaþa
RCA ºi normalizarea tarifelor”. (I.P.)

(continuare în pagina 5)
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ÎNCREDEREA NECONDIÞIONATÃ ÎN SISTEMUL BANCAR
ITALIAN DÃUNEAZÃ GRAV SÃNÃTÃÞII FINANCIARE

Monte dei Paschi va pleca
în istorie ºi UniCredit

va pleca acasã?

P
ublicarea rezultatelor unui
test de stres bancar în Euro-
pa este urmatã, de obicei,
de fuga investitorilor în faþa

oglinzii, unde aceºtia se “îmbãrbãtea-
zã” ºi îºi exprimã “încrederea” în
promisiunile autoritãþilor. Aproape
imediat vine ºi reacþia pe pieþe, prin
creºteri semnificative ale acþiunilor
din sectorul financiar.

De data aceasta a fost altfel. Cele
mai urmãrite bãnci
din Italia, dar ºi din
Europa, UniCredit
(UCG) ºi Monte dei
Paschi (BMPS), au
înregistrat scãderi
masive ale preþului
acþiunilor în primele
douã ºedinþe de tran-

zacþionare ale sãptãmânii.
În prima zi, acþiunile UCG au scã-

zut cu aproape 10%, în condiþiile în
care tranzacþionarea a fost opritã de
trei ori pentru atenuarea cãderii (vezi
graficul 1).

Declinul s-a mai temperat a doua
zi, dar acþiunile UniCredit au co-
borât sub 1,9 euro, pe fondul unei noi
suspendãri a tranzacþiilor.

Este adevãrat cã UCG a avut unul
dintre cele mai slabe rezultate în testul
de stres al Autoritãþii Bancare Europe-
ne (ABE), însã este justificatã aceastã
“comasare”adestinului celei mai mari
bãnci din Italia cu “destinul” celei mai
vechi bãnci din lume?

Se pare cã da. Detaliile planului de

“salvare” a bãncii Monte dei Paschi,
prezentate de Zerohedge pe baza unei
analize de la Barclays, aratã cã prima
etapã o constituie creºterea gradului
de acoperire cu provizioane a credite-
lor neperformante, urmatã de securi-
tizarea celei mai mari pãrþi a acestora
în cadrul unui vehicul special (SPV).

Valoarea nominalã brutã a credite-
lor neperformante transferate este de
circa 27,8 miliarde de euro, dar
SPV-ul le va prelua la o valoare no-
minalã de 9,2 miliarde de euro, adicã
puþin peste o treime din valoarea
înregistratã în bilanþul BMPS.

(continuare în pagina 15)

AVANSURILE CREDITELOR - ÎNTÂI AU CRESCUT, ACUM
COBOARÃ

Prognoza BNR,
greºitã

l BCR ºi Piraeus Bank au diminuat avansurile l BRD a anunþat acum o
lunã cã analizeazã reducerea avansului

B
anca Naþionalã a Româ-
niei nu a fãcut un studiu
de impact asupra efecte-
lor Legii Dãrii în Platã,

dar a ameninþat, în mai multe ocazii,
cã avansul pentru creditele ipotecare
va creºte, dacã legea va trece.

Ceea ce s-a ºi întâmplat, dar nu-
mai la jumãtate din sistemul bancar
ºi pentru o perioadã foarte scurtã de
timp.

Astfel, primul efect pe care Legea
dãrii în platã l-a produs, respectiv
majorarea avansurilor de cãtre bãnci,
începe sã disparã.

Ceea ce înseamnã cã prognozele
BNR au fost greºite. Miºcarea con-
firmã, însã, prognozele partizanilor
Legii Dãrii în Platã, care au avertizat
cã piaþa va presa pentru reglarea di-
mensiunii avansurilor.

La doar câteva luni de când au
adoptat mãsura de creºtere a avansu-
rilor aferente creditelor ipotecare,
douã dintre bãnci s-au rãzgândit - au
redus avansurile.

Bancherii au spus, în câteva ocazii,
în ultima vreme, cã cererile din dome-
niul creditãrii sunt foarte puþine. Se
pare cã BCR ºi Piraeus Bank au luat
mãsuri pentru îmbunãtãþirea creditãrii,
renunþând la strategia aplicatã în mo-
mentul aprobãrii Legii dãrii în platã,
care este oarecumde înþeles, dar care în
niciuncaznuvineînajutorulbãncilor.

Prima instituþie financiarã care a
spus cã analizeazã posibilitatea de re-
ducere a avansului la creditele ipoteca-
re a fost BRD Groupe Societe Genera-
le, însãcelelaltedouãbãnci,menþionate
mai sus, i-au luat-o înainte.

Reprezentanþii BCR au anunþat,
zilele trecute, cã, în anumite oraºe,
banca reduce avansul la creditele
ipotecare standard.

Sursele citate subliniazã: “Proble-

ma de accesibilitate datã de creºterea
avansurilor la creditele ipotecare
standard este o consecinþã directã a
Legii Dãrii în Platã. BCR nu ºi-a dorit
ºi nici nu a planificat vreodatã creºte-
rea avansurilor la credite, ci s-a dedi-
cat permanent misiunii de a fi cel mai
mare ºi mai accesibil finanþator imo-
biliar din România.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 15)
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