
RADU GRAÞIAN GHEÞEA, PREªEDINTELE CEC BANK:

“Se discutã foarte mult
despre o capitalizare
a CEC pe piaþa de capital”
l Gheþea: “Punerea în aplicare a prevederilor legii privind Guvernanþa
Corporativã este legatã de norme, iar acestea nu au fost emise” l ªeful
CEC Bank: “La o bancã, schimbarea managementului în totalitatea lui,
dintr-o singurã miºcare, în opinia mea nu este indicatã ºi nu este
productivã” l Gheþea: “Creditele în lei nu vor trece printr-o situaþie
similarã cu cea din segmentul CHF dacã va creºte dobânda, pentru cã
dobânda la lei va fi corelatã cu inflaþia”

Reporter: Care este stadiul siste-
mului bancar la jumãtatea anului
2016?

Radu Graþian Gheþea: Eu cred
cã sistemul bancar se aflã într-o formã
rezonabilã ºi cã are resurse ca sã facã
faþã eventualelor douã mari provocãri.
O mare provocare este legatã de, sã
spunem, trecut, în sensul cã trebuie
curãþate bilanþurile. Toate bãncile fac
acest lucru, fiecare dintre ele fiind în
diferite stadii. Noi suntem în plin pro-
ces de curãþare a bilanþurilor.

Reporter: De câþiva ani bãncile
îºi tot curãþã bilanþurile…

Radu Graþian Gheþea: Da, dar
sunt cerinþe noi în acest domeniu.
Acum noi am ajuns la un nivel al cre-
ditelor neperformante (NPL) în jur de
12%. Recent, însã, BNR ne-a reco-
mandat sã ajungem cu acest grad al
NPL-urilor sub 10%. Media pe sis-
tem se apropie de 10% ºi este normal
cã BNR doreºte sã fie cât mai jos.

Cealaltã mare provocare este sã
fim în piaþã ºi sã rãspundem cerinþe-
lor existente. Sigur, acestea se core-

leazã cu cerinþele legislative, care au
un grad de incertitudine, în funcþie
de ce se va întâmpla în perioada ur-
mãtoare. Nu cred cã este cazul sã
dezvoltãm foarte mult acest subiect,
pentru cã existã unele decizii pe care
le aºteptãm de la Curtea Constituþio-
nalã ºi în funcþie de acestea bãncile
se vor alinia ºi vor respecta legea, ca
de fiecare datã, chiar dacã, în unele
cazuri, legea nu a fost neapãrat pe
placul bãncilor.

Reporter: Dacã aþi amintit de Cur-
tea Constituþionalã, atunci vã referiþi
la Legea dãrii în platã, care a ajuns la
CCR. Referitor la efectele acestei
legi, deja sunt bãnci care au spus cã li
s-a diminuat profitul din cauza provi-
zioanelor constituite pentru preveni-
rea potenþialelor efecte pe care noile
reglementãri le-ar putea avea asupra
respectivelor instituþii financiare.
Care este situaþia la CEC Bank?

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)
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GRAM AUR = 169,7

FMI: Grecia are
nevoie de o reducere
substanþialã
a datoriei

Grecia are nevoie de o reducere
substanþialã a datoriei pentru ca po-
vara debitelor þãrii sã fie sustenabilã
ºi pentru ca economia sã se redrese-
ze, conform Fondului Monetar
Internaþional (FMI).

Instituþia a lansat, vineri, un nou
apel cãtre statele europene pentru ca
acestea sã fie de acord cu o reducere
“suplimentarã” a datoriei Greciei ºi
sã revizuiascã în jos þinta de exce-
dent bugetar impusã Atenei.

În evaluarea sa anualã a econo-
miei Greciei, FMI apreciazã cã
obiectivul privind un surplus buge-
tar de 3,5% din PIB în 2018 este pu-
þin probabil sã fie atins.

“Chiar dacã va pune în practicã in-
tegral mãsurile de austeritate ºi re-
formele stabilite, Grecia are nevoie
de o reducere a datoriei, care trebuie
calibratã pe baza unor þinte fiscale ºi
de creºtere credibile”, subliniazã
raportul FMI.

Aceastã reducere a datoriei publi-
ce a Greciei, care se apropie de
180% din PIB în pofida a trei planuri
succesive de susþinere acordate de
UE ºi FMI începând din 2010, trebu-
ie sã fie aprobatã de “partenerii euro-
peni”, subliniazã reprezentantul
FMI în Grecia, Delia Velculescu,
adãugând cã instituþia poartã discuþii
pentru un nou program de asistenþã
destinat Atenei.

V.R.
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BCE îºi asumã ºi rolul
de planificator al reformelor
structurale din Europa?
Cu binecuvântarea Curþii

Europene de Justiþie, care
a respins acuzaþiile de

încãlcare a Tratatelor Europene,
Banca Centralã Europeanã s-a
lansat, în ultimii patru ani, pe ca-
lea unor experimente monetare
fãrã precedent.

Dupã o primã etapã a relaxãrii
cantitative, în care a cumpãrat cu
“bani” tipãriþi obligaþiunile guver-
nelor din zona euro, Mario Draghi
a trecut ºi la cumpãrarea obligaþiu-
nilor emise de companii, dar rezul-
tatul, creºterea inflaþiei, refuzã sã

aparã.
În acest context

monetar marcat de
o profundã irespon-
sabilitate, oficialii
BCE se întrec în
apeluri adresate gu-
vernelor pentru anga-
jarea în reforme

structurale, fãrã a se întreba niciun
moment dacã politica monetarã ul-
trarelaxatã nu reprezintã, cumva, cel
mai bun “stimulent” pentru
amânarea lor.

Se pare cã ºi aceastã etapã a trecut.
Acum BCE se pregãteºte sã intre ºi
pe “tãrâmul magic” al reformelor
structurale, conform unei ºtiri Blo-
omberg, unde se aratã cã “instituþia a
creat un grup de lucru pentru evalua-
rea reformelor economice”.

“BCE nu dispune de o expertizã
specialã în privinþa reformelor struc-
turale, dar poate contribui la dezba-
tere, deoarece creºterea economicã
este importantã pentru îndeplinirea

mandatului sãu”, a declarat Chri-
stian Odendahl, economist-ºef la
Center for European Reform, pentru
Bloomberg.

ªi atunci de ce intrã BCE pe acest
teren? Doreºte sã ajungã planificator
unic al zonei euro ºi sã îndeplineas-
cã, astfel, multe dintre obiectivele
stabilite în Manifestul Comunist al
lui Marx ºi Engels?

Iar apoi, în ce mãsurã poate sã cre-
eze un cadru al reformelor structura-
le, dacã nici mãcar obiectivele sale
statutare nu au fost atinse, în ciuda
prezumþiei de “expertizã” în acest
domeniu?

Bloomberg mai scrie cã iniþiativa
BCE a apãrut pe fondul îngrijorãri-
lor referitoare la “temperarea prema-
turã a impulsului pentru reforme

apãrut în perioada crizei
datoriilor”.

Dar nu este, oare, BCE respon-
sabilã pentru temperarea elanului
reformist, în condiþiile în care a fã-
cut totul pentru pãstrarea iluziei
solvabilitãþii bãncilor ºi guverne-
lor, printr-un val monetar fãrã
precedent?

Odatã cu anunþul public al noii
“iniþiative” a Bãncii Centrale Euro-
pene vor apãrea, mai mult ca sigur,
noi acuzaþii de depãºire a mandatu-
lui. Dar va fi aceastã “problemã” in-
surmontabilã? Deloc, deoarece in-
stituþia monetarã a zonei euro ºi-a
depãºit deja atribuþia sa fundamen-
talã, stabilitatea preþurilor, ºi a trecut
ºi la supravegherea bancarã, pe
lângã faptul cã “i-a fost încredinþatã
ºi susþinerea politicilor economice
generale ale UE”, dupã cum mai

scrie Bloomberg.
Tocmai “lãrgirea” cu de la sine pu-

tere a domeniilor în care s-a implicat
BCE a creat îngrijorare chiar în
rândul propriilor membri.

Într-un interviu recent acordat pu-
blicaþiilor La Stampa, Le Monde,
The Guardian ºi Süddeutsche Zei-
tung, Jens Weidmann, preºedintele
Bundesbank, a declarat cã “BCE nu
poate rezolva toate problemele”, mai
ales în condiþiile în care “datoriile
sunt prea mari în Europa”, iar
“dobânzile scãzute reduc ºi mai mult
disciplina bugetarã”. Weidmann a
mai avertizat cã “dacã dobânzile vor
creºte, multe dintre aceste datorii se
vor dovedi nesustenabile”.

(continuare în pagina 7)
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Fondul Proprietatea scoate din nou
la vânzare “argintãria” Petrom
l Cotaþia Petrom a scãzut puternic, dupã anunþul FP l Fondul vrea sã îºi
reducã participaþia la “Petrom”, anul acesta l SNP poate ajunge pe Bursa
din Londra, via FP l Deºi a primit un ultimatum în 2014 de la autoritãþile
române, Petrom a uitat sã facã majorarea de capital cu terenurile aportate
de stat, dispusã de Curtea de Conturi în 2009

Acþiunile “Petrom” (SNP) au
picat, vineri, cu 3,47%, la
0,25 le i /uni ta te , dupã

anunþul Fondului Proprietatea cã
vrea sã îºi diminueze, anul acesta,
participaþia la SNP, printr-o ofertã
publicã.

Fondul Proprietatea a transmis, de
anul trecut, cã analizeazã opþiuni
strategice pentru o potenþialã redu-
cere a participaþiilor deþinute în

OMV Petrom sub pragul de 15%, în
condiþii favorabile, însã, pânã acum,
nu s-a concretizat nici o tranzacþie.

Fondul a transmis, acum, cã inten-
þioneazã sã demareze o vânzare par-
þialã a participaþiei deþinute în OMV
Petrom, prin intermediul unei oferte
publice privind atât acþiuni, cât ºi
GDR-uri (certificate globale de de-
pozit), în condiþiile în care acþionarii
OMV Petrom au confirmat printr-o

decizie în cadrul Adunãrii Generale
a Acþionarilor susþinerea pentru ad-
miterea GDR-urilor Societãþii la
listare pe lista oficialã a UK Finan-
cial Conduct Authority ºi la tranzac-
þionare pe piaþa principalã a instru-
mentelor financiare listate la Lon-
don Stock Exchange.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

CIFRE BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH

Investitorii globali au scos
7,4 miliarde dolari din fondurile
de acþiuni, într-o sãptãmânã
l Suma este cea mai mare din ultimele trei luni

Investitorii de la nivel mondial au
retras 7,4 miliarde de dolari din fon-
durile de acþiuni într-un interval de
ºapte zile încheiate în 21 septembrie,
potrivit Bank of America Merrill
Lynch (BAML), care menþioneazã
cã suma ieºitã este cea mai mare din
ultimele trei luni, iar situaþia a fost
generatã de aºteptarea deciziilor de
politicã monetarã ale Federal Reser-
ve (Fed) din SUAºi Bãncii Japoniei.

“Cu toate cã au existat foarte puþine
estimãri ca Federal Reserve sã creascã
dobânda în reuniunea sa din 20-21
septembrie, investitorii «au fãcut o
greºealã» în privinþa precauþiei ºi au
plasat 15,6 miliarde de dolari în fon-
durile de piaþã monetarã în aºteptarea

deciziei Fed”, precizeazã BAML.
Conform BAML, în intervalul

amintit, din fondurile de acþiuni de pe
pieþele emergente au ieºit sume pentru
prima oarã în ultimele 12 sãptãmâni,
însã cifra este una micã: 100 de milioa-
ne de dolari. Fondurile de acþiuni din
SUA au pierdut 7,7 miliarde de dolari
– cele mai mari ieºiri din ultimele 12
sãptãmâni, iar fondurile din Europa –
1,8 miliarde de dolari.

“Europa continuã, din februarie
2016, sã nu prezinte interes”, sublinia-
zã BAML, adãugând cã bursele euro-
pene au scãzut cu 5,3% în acest an.

A.V.
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MODERNIZARE INUTILÃ, DE 11 MILIOANE DE EURO

Piaþa Amzei, aproape pustie de ani de zile
l Primarul sectorului 1 Dan Tudorache spunea, în iulie, cã redeschiderea
Pieþei Amzei este prioritatea de grad zero a primãriei l USR a anunþat cã,
în piaþa Amzei, va funcþiona un târg tradiþional, doar în week-enduri

Deºi a fost dotatã dupã ultimele
standarde, cu o investiþie de 11 milioa-
ne de euro, Piaþa Amzei este aproape
pustie, de aproximativ opt ani de zile,
iar autoritãþile vor sã o “salveze” prin
organizarea unui târg tradiþional, în
weekenduri. Explicaþia micilor produ-
cãtori este cã locuitorii din împrejuri-
mi s-au dezobiºnuit sã mai vinã în ace-
astã locaþie întrucât a fost nefuncþiona-
lã mult timp.

În iulie, Primarul Sectorului 1,
Dan Tudorache, a cerut conducerii
Administraþiei Pieþelor sã gãseascã
soluþii ca, pânã la 1 august 2016, sã
redeschidã Piaþa Amzei. Într-o
întâlnire cu reprezentanþii producã-
torilor de legume, fructe, ouã ºi car-
ne, edilul a stabilit ca Piaþa Amzei sã
fie redeschisã exclusiv cu producã-

tori români, fãrã intermediari, pentru
ca cetãþenii din zonã sã beneficieze
la ei în cartier de produse proaspete,
la cele mai mici preþuri posibile.
“Aºa cum am promis în campania

electoralã, redeschiderea Pieþei
Amzei este prioritatea de grad zero a
primãriei pe care o conduc.

ISABELLE TIÞA

(continuare în pagina 2)

Se discutã foarte mult, în ultima pe-

rioadã, despre o capitalizare a CEC

Bank pe piaþa de capital, ne-a spus

domnul Radu Graþian Gheþea,

preºedintele bãncii.

Domnia sa considerã, însã, cã nu lista-

rea CEC este soluþia pentru ca banca

sã fie capitalizatã.

Domnul Gheþea ne-a vorbit, cu amabili-

tate, în cadrul unui amplu interviu, de-

spre problemele din sistemul bancar,

dar ºi despre obiectivele CEC Bank.

CÃLIN
RECHEA


