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n RADET A INTRAT ÎN INSOLVENÞÃ
Piperea, Rominsolv: “RADET pierde
20 de milioane de euro pe an,
din cauza infrastructurii învechite”
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Bãncile din zona euro
împrumutã masiv
dolari de la BCE

Nouã bãnci din zona euro au
împrumutat, ieri, 2,8 miliarde de do-
lari printr-o facilitate de urgenþã ofe-
ritã de Banca Centralã Europeanã
(BCE), aceasta fiind una dintre cele
mai mari accesãri sãptãmânale înre-
gistrate dupã criza financiarã, în
condiþiile în care problemele de la
“Deutsche Bank” AG ºi noile regle-
mentãri introduse de autoritãþile
americane au fãcut mai dificilã
obþinerea de finanþare în dolari de pe
piaþã, conform Reuters.

Identitatea celor nouã bãnci nu a
fost dezvãluitã ºi nici motivele pen-
tru care acestea au recurs la finanþa-
rea BCE, care este relativ scumpã.

Însã, surse bancare au precizat cã
instituþiile de credit din zona euro au
dificultãþi în accesarea de împrumu-
turi în dolari de pe piaþã din cauza
noilor reglementãri introduse de au-
toritãþile americane. În plus, con-
form surselor, problemele cu care se
confruntã “Deutsche Bank”, care
riscã o amendã de 14 miliarde de do-
lari în SUA, au fãcut mai dificilã ob-
þinerea de finanþare în dolari de cãtre
bãncile din zona euro.

În aceste condiþii, bãncile din zona
euro au decis sã recurgã la finanþarea
oferitã de BCE, care le permite sã
împrumute câþi dolari vor, dacã oferã
garanþii, utilizând o linie swap pe
care a creat-o Federal Reserve (ban-
ca centralã americanã) în perioada
crizei financiare. (V.R.)
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Era digitalã ºi viitorul
profesiei contabile

Î
n perioada 23-24 septembrie
2016, a avut loc Congresul ani-
versar al Corpului experþilor
contabili ºi contabililor autori-

zaþi din România. Cu acest prilej,
participanþii la congres au dezbãtut
teme actuale referitoare la impactul
revoluþiei digitale asupra profesiei
contabile. În cele ce urmeazã, mã
voi opri la principalele idei pe care
le-am prezentat la acest congres.

În România, este încã puþin cunos-
cut aportul real al contabililor ºi al
contabilitãþii la
buna funcþiona-
rea a pieþelor de
capital, precum ºi
a societãþii, prin
integritatea, trans-
parenþa ºi accesi-
bilitatea informa-
þilor financiare,
facilitând con-
struirea încrederii
între investitori ºi managementul
companiilor în care aceºtia inves-
tesc, între cetãþeni ºi guvernanþii cã-
rora li se încredinþeazã administrarea
resurselor þãrii.

În cadrul Parlamentului European,
am onoarea de a conduce un grup
permanent de lucru axat pe proble-
matica standardelor internaþionale
de raportare financiarã (IFRS); în
prezent, ne concentrãm pe adopta-
rea, la nivelul Uniunii Europene, a
IFRS 9 “Instrumente financiare”,
care este principalul rãspuns dat de
Consiliul standardelor internaþiona-
le de contabilitate (IASB) la criza fi-
nanciarã, începutã în anul 2008.

În ultimii ani, Parlamentul Euro-
pean a acordat o atenþie sporitã atât
procesului de elaborare a standarde-
lor internaþionale de raportare finan-
ciarã, de cãtre IASB -organizaþie pri-

vatã non profit-, cât ºi procesului de
examinare ºi adoptare a acestor stan-
darde în Uniunea Europeana (endor-
sement process). În acest sens, au fost
puse în dezbatere problemele legate
de: reactualizarea de cãtre IASB a ca-
drului conceptual care stã la baza ela-
borãrii IFRS ºi insistenþa noastrã pen-
tru reintroducerea conceptului de
prudenþã în acest cadru; impactul ex-
tinderii principiului de evaluare a in-
strumentelor financiare la preþul pie-
þei (mark to market) asupra ”imaginii
fidele”, ca fundament al rapoartelor
financiare, precum ºi asupra posibili-
tãþii de a scãdea capitalul prin distri-
buirea sub formã de bonusuri ºi divi-
dende a profiturilor nerealizate; clari-
ficarea criteriului de ”bun public”, pe
care trebuie sa-l îndeplineascã orice
standard pentru a fi adoptat în Uniu-
nea Europeanã; întãrirea vocii euro-
pene în procesul de elaborare a IFRS
ºi a calitãþii procesului de analizã ºi
adoptare a standardelor în Uniunea
Europeanã; guvernanþa corporativã a
IASB ºi a organismului tehnic con-
sultativ al Comisiei Europene în acest
domeniu.

Oportunitãþile ºi provocãrile pro-
fesiei contabile în era digitalã sunt
teme de mare actualitate. Pe de o
parte simbioza dintre computere ºi
comunicaþii, respectiv revoluþia di-
gitalã a schimbat ºi schimbã funda-
mental fiecare activitate umanã, in-
diferent cã vorbim de economie, ino-
vaþie, educaþie, sãnãtate, administra-
þie etc; pe de altã parte, ritmul acestei
revoluþii digitale este alert. Tehnolo-
giile digitale -internet, telefoanele
mobile ºi orice alte instrumente care
colecteazã, stocheazã ºi distribuie
informaþia digital-se rãspândesc
rapid în întreaga lume.

(continuare în pagina 2)

n “NN Group” oferã 2,4 miliarde
euro pentru preluarea “Delta
Lloyd”
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RAPORT THECITYUK

Bãncile globale vor statut
special dupã Brexit

Ieºirea Marii Britanii de pe piaþa
unicã europeanã ar putea costa bãn-
cile ºi business-urile asociate din
þarã aproximativ 40 de miliarde lire
sterline (51 de miliarde dolari), sub-
minând un sector cheie din econo-
mie, potrivit unui raport The
CityUK, informeazã Bloomberg.

Firmele financiare cer, din nou,
obþinerea unui statut special în ca-
drul negocierilor privind Brexit-ul,
care se vor derula cu Uniunea Euro-
peanã, dupã ce unii oficiali guverna-
mentali de la Londra au indicat, sãp-
tãmâna aceasta, cã nu vor fi fãcute
favoruri.

Raportul avertizeazã cã aproape
70.000 de posturi ºi 10 miliarde lire
din impozite sunt ameninþate în
eventualitatea unui Brexit dur.

Premierul Theresa May a eliminat
posibilitatea prioritizãrii protecþiei

bãncilor în discuþiile pentru Brexit ºi
a refuzat cererea acestora pentru un
acord care sã le ajute în ieºirea din
blocul comunitar. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

Fondul Proprietatea vinde Petrom,
aproape la fel de prost ca statul, în 2004
l Deºi oferta începe astãzi, FP nu publicase, asearã pânã la ora 19.00,
prospectul de ofertã, ºi nu oferise informaþii privind alocarea ofertei
l FP vrea sã renunþe la 6,4% din Petrom

Fondul Proprietatea a scos la
vânzare un pachet de 6,4% din “Pe-
trom”, la un preþ maxim de 0,244
lei/unitate (0,0546 euro), dupã ce
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) i-a aprobat, ieri, pro-
spectul de ofertã.

Simion Tihon, broker la “Prime
Transaction”, a remarcat faptul cã
preþul maxim este foarte aproape de
preþul la care statul a vândut Petrom
în 2004. În condiþiile în care multe
voci au spus cã privatizarea Petrom
s-a fãcut la un preþ foarte redus, Si-
mion Tihon ne-a declarat: “Ar fi o
«performanþã» ca FP sã reuºeascã sã
vândã sub acel preþ (0,0525 euro/ac-
þiune). Pânã la aceastã orã (n.r. asea-

rã) nu a apãrut prospectul de ofertã
pentru a vedea cum se formeazã pre-
þul ºi cât are alocatã fiecare tranºã
(retail ºi instituþionali) pentru o
interpretare mai detaliatã”.

Semn cã s-a adaptat pe deplin
“standardelor locale”, Franklin
Templeton, administratorul Fondu-

lui Proprietatea, a oferit, ieri, pânã la
ora 19.00, foarte puþine detalii de-
spre ofertã, lãsând investitorii sã se
întrebe, în lipsa publicãrii unui pro-
spect, cum se va face alocarea, în
condiþiile în care subscrierile încep
astãzi. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 5)

Guvernul privatizeazã tot, dar nu uitã
de exitul FP la Salrom

Ce noimã are cumpãrarea partici-
paþiei Fondului Proprietatea la Sal-
rom în plinã campanie de privatizãri
agresive demarate de Guvern?

Am aflat, marþi, cã ministerele
energiei, economiei ºi transporturi-
lor urmeazã sã prezinte, pânã pe 15
octombrie, în Guvern, un calendar al
vânzãrilor de pachete de acþiuni la
CE Oltenia, Hidroelectrica, Aero-
porturi Bucureºti ºi Portul Constan-
þa, proces demarat prin majorare de
capital cu emitere de noi acþiuni ºi
vânzarea acestora pe bursã.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 5)
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Scandal pe piaþa de turism
l O listã publicatã de Autoritatea Naþionalã de Turism anunþã retragerea licenþelor a aproape 1.400 de
agenþii de turisml Christian Tour contestã aceastã listã ºi intenþioneazã sã acþioneze ANT în instanþã

Un nou scandal a izbucnit în
sectorul turismului, dupã
ce, luni, Autoritatea Naþio-

nalã de Turism (ANT) a publicat o
listã cu 1.384 de agenþii care ar fi rã-
mas fãrã licenþã de funcþionare pen-
tru cã nu ar fi prezentat poliþa obli-
gatorie de asigurare în cazul insol-
venþei sau falimentului.

Agenþia de turism Christian Tour,
care apare pe aceastã listã alãturi de
alte nume importante din domeniu -
precum Paralela 45, Eximtur sau
Perfect Tour - a reacþionat, ieri, pre-
cizând cã numele sãu nu ar avea de ce
sã fie menþionat în acest document.

Christian Tour solicitã ANT sã
iasã public, în 24 de ore, cu un comu-
nicat care sã anunþe acest lucru, în
caz contrar urmând sã fie acþionatã
în judecatã. Christian Tour solicitã
despãgubiri de 1 milion de euro.

ADELINA TOADER,

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

BANCA NAÞIONALÃ SUB DICTATUL LEGII

Cuvântul de ordine pentru aur: pãstrare

Z
iarul “Bursa”, în ediþia de
marþi, a
gãzduit un
interviu cu

Lucian Isar. Au con-
semnat: Emilia Ole-
scu ºi Ancuþa Stan-
ciu. Prima întrebare:
“Adrian Vasilescu
susþine cã, în perioada crizei, Banca

Naþionalã ar fi încãlcat grav legea
dacã ar fi gajat aurul þãrii, contractând
un credit de la Banca Reglementelor
Internaþionale, aºa cum spuneaþi cã ar
fi trebuit sã facã. Cum rãspundeþi?”

Rãspunsul a venit în douã pãrþi. La
prima parte nu mã aºteptam! A fost o
surprizã. Citez: “BNR a încãlcat legea
când a finanþat Banca Transilvania sau
când a oferit facilitãþi bilaterale doar

bãncilor ce s-au dovedit prietenoase cu
diverºi angajaþi. Este interesant cumre-
prezentanþii lui Isãrescu nu discutã ace-
ste mãsuri din perspectiva legalitãþii.”
O tacticã de genul: “Voi vorbiþi, care
furaþi mere din curþile vecinilor când
eraþi copii?”… Sau în speþã: “BNR,
care a încãlcat legea când a creditat
Banca Transilvania, îºi face acum pro-
bleme de legalitate?”… Adevãrul este

cãBNRn-a încãlcat legeacând acredi-
tat Banca Transilvania!

A urmat, apoi, partea a doua a rãs-
punsului: ”Revenind la subiectul finan-
þãrii cu colateral aur, BNR nu ar fi
încãlcat legea, susþine Lucian Isar, dacã
ar fi contractat un credit de la Banca
Reglementelor Internaþionale ga-
rantând cu aur.

(continuare în pagina 3)
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