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De ce le este teamã balticilor de
bãncile suedeze?
Cele mai mari bãnci din

Scandinavia, în special cele
suedeze, au obþinut rezulta-

te foarte bune la ultimul test de
stres al Autoritãþii Bancare Europe-
ne (ABE). Cele patru bãnci din Su-
edia au înregistrat o ratã medie a
c a p i t a l i z ã r i i d e
18,1% în condiþiile
scenariului pesimist,
ocupând astfel pri-
mul loc într-un cla-
sament al sistemelor
bancare europene, la
o distanþã considera-
bilã faþã de urmãtoarele clasate,
Norvegia (14,1%) ºi Danemarca
(14%).

Cu toate acestea, Financial Times
scrie despre îngrijorarea autoritãþilor
din Þãrile Baltice referitoare la de-
pendenþa prea mare faþã de bãncile
nordice.

Însuºi Stefan Ingves, guverna-
torul Bãncii Suediei, a declarat,
în cadrul unei conferinþe din iulie
2016, cã “Þãrile Baltice sunt
îngrijorate de piaþa imobiliarã din
Suedia”, în condiþiile în care
“bãncile din Suedia nu mai pot fi
considerate a fi bãnci comercia-
le, deoarece au devenit bãnci
ipotecare” (n.a. vezi ºi articolul
“Suedia a uitat lecþiile crizei fi-
nanciare din anii ‘90 ºi este con-

damnatã la recesiune”, BURSA,
17.06.2016).

Nu este ironicã aceastã rãsturnare
a situaþiei, dupã ce bãncile nordice
au avut probleme semnificative cu
expunerile faþã de Þãrile Baltice în
perioada acutã a crizei financiare
globale, când autoritãþile suedeze
erau îngrijorate de efectele unui co-
laps al pieþei imobiliare în Estonia,
Lituania ºi Letonia?

(continuare în pagina 4)

RÃSPUNS EVAZIV DIN AUSTRIA,
REFERITOR LA DOSARUL PENAL
ASUPRA PETROM DE LA DIICOT

Autoritatea de Supraveghere din
Austria: “Cooperãm îndeaproape
cu ASF, în baza regulamentelor”
l ASF ne-a spus recent cã a cerut clarificãri
emitentului privind îndeplinirea obligaþiilor de
raportare

Autoritatea de Supraveghere din
Austria coopereazã îndeaproape ºi
face schimb de informaþii relevante
cu toate autoritãþile naþionale de su-
praveghere din statele membre ale
Uniunii Europene, printre care ºi
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã din România, se aratã într-un
rãspuns transmis jurnalistului Ste-
lian Negrea, referitor la dosarul
penal asupra companiei OMV
Petrom de la DIICOT.

Autoritatea austriacã precizeazã:
“Aceastã cooperare ºi acest schimb

de informaþii se bazeazã pe regula-
mentele aplicabile ºi pe directivele
Uniunii Europene, precum ºi pe ac-
tele naþionale corespunzãtoare ºi
memorandumurile de înþelegere
semnate de Autoritatea de
Supraveghere din Austria ºi de ASF.

M.P.

(continuare în pagina 2)

România, invitatã sã dea explicaþii în
investigaþia Comisiei Europene privind
anularea datoriilor “Oltchim”
l CE: “Orice tip de ajutor ilegal poate fi recuperat de la beneficiar”

Comisia Europeanã a invitat
þara noastrã sã prezinte ob-
servaþii în investigaþia pri-

vind anularea datoriilor “Oltchim”,
anunþatã în luna aprilie, potrivit pro-
cedurilor publicate în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene, din 5 au-
gust.

Comisia Europeanã a lansat, în
aprilie, o investigaþie privind un
posibil ajutor de stat pentru
“Oltchim”, având în vedere trei
mãsuri de sprijin luate de România

în favoarea combinatului, potrivit
documentului citat: “Mãsura nr. 1:
neexecutarea silitã ºi acumularea
de noi datorii de cãtre Oltchim faþã
de AAAS începând din 2012.
AAAS nu ºi-a reluat procesul de
recuperare a creanþelor pe care
Oltchim i le datora, dupã ce privati-
zarea a eºuat în septembrie 2012 ºi
nu a solicitat rambursarea imediatã
a creanþelor sale prin intermediul
unei lichidãri a Oltchim, ci a aºtep-
tat conversia creanþelor în acþiuni,

chiar dacã procesul de privatizare a
Oltchim a eºuat din nou.

Mãsura nr. 2: anularea datoriilor,
în 2015, de cãtre AAAS ºi diverse
întreprinderi de stat în cadrul planu-
lui de reorganizare. În special,
AAAS a fost de acord sã anuleze 216
milioane euro din creanþele sale în
vederea recuperãrii (nesigure) a unei
sume de 47 de milioane euro.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Sindicaliºti: Bãncile
italiene renunþã la
încã 16.000 de
angajaþi pânã în 2020

Bãncile italiene vor disponibiliza
încã 16.000 de angajaþi pânã în
2020, dupã ce au redus aproape
12.000 de locuri de muncã în ultimii
trei ani, conform declaraþiilor secre-
tarului general al sindicatului FABI,
Lando Maria Sileoni, citat de agenþia
ANSA.

Lando Maria Sileoni a precizat:
“În trei ani, din 2013 pânã în martie
2016, 11.988 de angajaþi au plecat
din grupurile bancare italiene, iar
încã 16.109 sunt pregãtiþi sã plece
pânã în 2020, conform acordurilor
semnate de sindicat. Din aceºtia,
8.928 s-ar putea pensiona anticipat”.

Reprezentantul FABI a mai spus
cã, în perioada 2009 - 2015, marile
bãnci italiene “Intesa Sanpaolo”,
“UniCredit”, “Monte dei Paschi di
Siena”, “Banco Popolare” ºi UBI au
închis sau au vândut 4.439 de
sucursale.

A.V.

(continuare în pagina 3)

SE ARUNCÃ ZARURILE PENTRU
FOTOLIUL DE VICEGUVERNATOR BNR

Andreea Paul îl vrea pe
Cristian Popa, Bogdan
Drãgoiarefuzatpropunerea
l Andreea Paul: “Cristian Popa este cel mai bun
specialist pentru funcþia de viceguvernator BNR”

Cristian Popa este cel mai bun
specialist în domeniul politi-
cii monetare, considerã de-

putatul liberal Andreea Paul, care l-a
propus pe acesta pentru funcþia de vi-
ceguvernator BNR rãmasã vacantã
dupã demisia lui Bogdan Olteanu.

Doamna Paulne-adeclaratcã i-asfã-
tuit pe colegii de partid sã nu mai facã
numiri politice la Banca Naþionalã a
României, ci sã se orienteze cãtre spe-
cialiºti: “Eu mi-am exprimat opinia cã
PNL trebuie sã se decupleze de la ten-
dinþa sã facã numiri politice la BNR.
Trebuie sã nominalizeze cel mai bun
specialist recunoscut în domeniu, iar

acesta este domnul Cristian Popa. Evi-
dent, ca va trebui ca domnia sa sã fie de
acord, sã renunþe lapostulpecare îldeþi-
ne la Banca Europeanã pentru Investiþii,
dareuconsidercãar ficeamaibunãale-
gere. O instituþie atât de mare ºi de im-
portantã cum este BNR trebuie sã aibã
probitatemoralã,profesionalãdeforþã”.

Cristian Popa a ocupat ºi în trecut
funcþia de viceguvernator al Bãncii
Centrale, timp de trei mandate con-
secutive, având o experienþã de 16
ani în BNR.

Domnia sa a fost înlocuit în vara
anului 2014, când Parlamentul l-a
numit viceguvernator pe fostul minis-

tru al bugetului, Liviu Voinea. În
prezent, domnul Popa este vice-
preºedinte BEI, în locul domnului
Mihai Tãnãsescu.

În 2014, când Liviu Voinea, Gheor-
ghe Gherghina ºi Daniel Dãianu i-au
înlocuit la BNR pe Cristian Popa,
Nicolae Dãnilã ºi Napoleon Pop,
unii bancheri au punctat, citaþi de
HotNews, cã nu pot sã nu observe cã
“în locul unor profesioniºti în privin-
þa politicii monetare au fost aduºi
specialiºti în politicile bugetare”.

E.O.

(continuare în pagina 8)
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FLORIN DÃNESCU, ASOCIAÞIA ROMÂNÃ A BÃNCILOR:

“Darea în platã a încurajat
neplata creditelor”

L
egea Dãrii în platã i-a
încurajat pe debitori sã
nu-ºi mai plãteascã ratele
bancare, este de pãrere

Florin Dãnescu, Director Executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB).

Domnia sa ne-a declara t :
“Creºterea din ultima perioadã a
numãrului restanþierilor a surprins
pe toatã lumea, cât timp nu existã
argumente care sã susþinã o astfel
de dinamicã (veniturile salariale au
crescut, ºomajul a scãzut). De ace-
ea, nu greºim dacã afirmãm cã da-
rea în platã a generat o relaxare la

plata creditelor, în aºteptarea noti-
ficãrii de dare în platã. A încurajat
neplata”.

Domnul Dãnescu ne-a transmis
punctul sãu de vedere legat de pri-
mele efecte ale Legii dãrii în platã,
rãspunzând, astfel, solicitãrii pe care
ziarul BURSA a transmis-o ARB,
dupã ce Guvernatorul Bãncii Naþio-
nale a Romnâniei i-a sfãtuit pe jurna-
liºti sã analizeze rezultatele acestei
legi împreunã cu bãncile.

În conferinþa de presã de luni,
ºeful BNR a spus: “Aºteptãm ca
bãncile sã-ºi clarifice poziþia publicã
faþã de motivaþia care a dus la apari-

þia acestei dezbateri, oarecum speci-
ficã României. Au fost discuþii de-
spre creditele în franci elveþieni, dar
nu în maniera în care au fost în Româ-
nia. Ar trebui ca bãncile sã explice,
nu noi, cum vine chestiunea asta cu
800.000 de cazuri sociale ºi mai pu-
þin de 4.000 de cazuri (n.r. de notifi-
care pentru darea în platã) care s-au
înregistrat pânã în prezent. ªi dum-
neavoastrã, media - care reprezentaþi
opinia publicã -, sã încercaþi sã ex-
plicaþi cum de am ajuns în situaþia
asta. Eu ce comentarii suplimentare
pot sã fac? Am furnizat datele pe
care le-am cules în baza atribuþiilor
pe care le are BNR. Consider cã con-
tinuarea unei discuþii ca o diversiune
pe tema asta nu are niciun rost. Luaþi
dumneavoatrã datele, le analizaþi -
eu nu cred cã trebuie sã le mai ana-
lizaþi cu BNR, noi le putem centra-
liza -, mergeþi la ARB (Asociaþia
Românã a Bãncilor are toate atribu-
þiile necesare, acum are ºi informa-
þii), dânºii pot sã vã furnizeze ºi ele-
mente mult mai concrete”.

Pentru bãnci, elementul negativ s-a
produs odatã cu intrarea în vigoare a
legii, susþine domnul Dãnescu, care
menþioneazã cã cerinþa de capital a
crescut imediat ce legea a intrat în vi-
goare, precizând: “Provizioanele con-
stituite de bãnci reprezintã un alt ele-
ment de impact care afecteazã credita-
rea ºi veniturile. Iar clienþii care doresc
sã achiziþioneze o locuinþã ºi nu au ve-
nituri considerabile pentru avans s-au
vãzut deja afectaþi”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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Citiþi, în pagina 2, articolul “SCÃDERE
DE 61% A PROFITULUI, ÎN PRIMUL
SEMESTRU/ Brokerii, dezamãgiþi de re-
zultatele «Petrom»”

“În cazul unei crize existã posibilitatea retragerii
banilor din Lituania pentru acoperirea
pierderilor din Suedia. Nu dorim o confruntare
cu bãncile, ci doar o soluþie alternativã”.

Declaraþie a unui oficial lituanian pentru
Financial Times

CÃLIN

RECHEA

Zamfir cere explicaþii de la ANI pentru
þinerea la secret a salariilor din BNR
l Horia Georgescu: “Au existat prevederi legale clare care au impus ANI
anonimizarea veniturilor Guvernatorului BNR”

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir a cerut oficial Agenþiei Na-
þionale de Integritate (ANI) lãmuriri
în legãturã cu temeiul legal în baza
cãruia a fost luatã decizia nepublicã-
rii, în declaraþiile de avere, a infor-
maþiilor referitoare la veniturile an-
gajaþilor din cadrul Bãncii Naþionale

a României (BNR).
În cadrul scrisorii transmise, la

începutul sãptãmânii, Consiliului Na-
þional de Integritate, Daniel Zamfir
subliniazã: “Asistãm, în ultima perio-
adã, la o adevãratã controversã apãru-
tã în spaþiul public în legãturã cu pu-
blicarea veniturilor în declaraþia de

avere de cãtre personalul din cadrul
Bãncii Naþionale a României. În pre-
zent, veniturile angajaþilor acestei in-
stituþii nu sunt publice, informaþiile
respective fiind anonimizate.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)


