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“Lloyds” taie
1.340 de posturi

“Lloyds Banking Group” Plc, cel
mai mare creditor ipotecar britanic,
va elimina 1.340 de locuri de muncã,
potrivit planului sãu de restructura-
re, informeazã New York Times.

Banca a anunþat în 2014 cã îºi va
diminua costurile cu un miliard de
lire sterline (1,2 miliarde de dolari)
pânã la finele anului curent ºi va eli-
mina 9.000 de posturi. În iulie,
“Lloyds” informa cã va extinde pla-
nul de restructurare, urmând sã taie
încã 3.000 de locuri de muncã ºi sã
reducã cheltuielile cu încã 400 de
milioane de lire pânã la sfârºitul lui
2017.

“Lloyds” avea 74.117 de salariaþi
la data de 30 iunie.

“Procesul de restructurare implicã
luarea unor decizii dificile. Suntem
angajaþi sã facem aceste schimbãri
într-un mod atent ºi sensibil”, a in-
format “Lloyds”, menþionând: “Toþi
angajaþii afectaþi au fost informaþi de
managerul lor direct”.

Banca va încerca sã facã disponi-
bilizãrile prin plecãri voluntare.

Guvernul britanic va relua vânza-
rea participaþiei pe care o mai deþine
la “Lloyds”, care valoreazã 3,6 mi-
liarde de lire sterline, dupã ce a amâ-
nat acest proces în urma deciziei þãrii
de a ieºi din Uniunea Europeanã. Po-
trivit autoritãþilor, planul de revenire
totalã a “Lloyds” în proprietate
privatã va fi lansat în urmãtoarele 12
luni.

V.R.
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n “Volkswagen” ia în calcul
reducerea personalului
prin pensionãri anticipate
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DIN ISTORIA DEVENIRII “SÃNÃTOASEI” NOASTRE ECONOMII

“Sabina Product” – scheme
piramidale, bãnci, politicã valutarã,
legislaþie comercialã ºi piaþã de capital

În noaptea de joi, 12, spre vineri,
13 octombrie 1995, Sergiu Bãhãian
a fugit din þarã, trecând frontiera bul-
garã, într-un Citroën XM negru,
însoþit de Laura Petrov ºi Raluca Du-
mitru, lãsând în urmã un prejudiciu
de 57 miliarde de lei, cam 5000 de
pãgubiþi, autoritãþi perplexe ºi dosa-
rul unei subscripþii publice în curs de
pritocire pe masa tinerei CNVM. Sa-
bina Product avea sã intre în admini-
strarea unui judecãtor sindic, în re-
pertoriul de rugãciune al escrocaþilor
ºi în istoria spumoasã a combinaþii-
lor frauduloase.

Bãhãian a revenit, s-a predat, a
fost condamnat, eliberat, a recidivat,
a dat o seamã de þepe mãrunte ºi a
fost implicat într-o poveste stranie,
cu patru morþi, pentru care a fost pe-

depsit cu 26 de ani de închisoare pe
care îi executã într-un penitenciar de
maximã securitate.

Destul de notabil pentru a fi inclus
în Wikipedia de limbã englezã, cu
biografia romanþatã pânã la cote cine-
matografice, jeanvaljeanizat lacrimo-
gen din când în când de tabloidele în
panã de inspiraþie, Sergiu Bãhãian
meritã reparaþia unei consemnãri
istoriceºte corecte, mãcar pentru
însemnãtatea actelor sale pentru evo-
luþia capitalismului românesc ºi pen-
tru interacþiunea cu tinere instituþii ale
democraþiei post-revoluþionare.

Cadrul bancar, hazardul,

lãcomia ºi legile proaste

Prin 1992-1993, Bãhãian era un
tânãr întreprinzãtor care adunase ceva
cheag. (MIHAI ANTONESCU)

(continuare în pagina 4)
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Scenarita BNR
l BNR, într-un rãspuns cãtre Andreea Paul: “Devalorizarea leului ºi
creºterea dobânzilor, posibile efecte ale Legii conversiei la curs istoric”

Aprobarea Legii conversiei
în lei la cursul istoric a cre-
ditelor contractate în franci

elveþieni (CHF) este posibil sã aibã
ca efecte devalorizarea leului ºi
creºterea dobânzilor, în condiþiile în

care aplicarea actului normativ în
forma discutatã în Parlament ar for-
þa bãncile sã vândã lei ºi sã cumpere
echivalentul a 1,2 miliarde euro de
pe piaþã, precizeazã Banca Naþiona-
lã a României (BNR), într-un rãs-
puns transmis la solicitarea deputa-
tului PNL Andreea Paul ºi citat de
News.ro.

Rãspunsul, semnat de prim-vice-
guvernatorul BNR Florin George-
scu, adresat deputatului liberal, care
a transmis mai multe întrebãri pe su-
biect Bãncii Centrale, a fost redactat
în data de 10 octombrie ºi menþione-
azã mai multe principii legale legate
de proiectul legislativ privind con-
versia creditelor. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

IONEL BLÃNCULESCU:

“O nouã economie
energeticã mondialã este
în curs de dezvoltare”
l Blãnculescu: “Politicienii ºi industria energeticã trebuie sã se trezeascã
la realitate” l Ionel Blãnculescu: “Digitalizarea va revoluþiona modul în
care este efectuat serviciul de furnizare a energiei”

O
nouã economie energe-

ticã mondialã este în
curs de dezvoltare, spu-
ne analistul economic

Ionel Blãnculescu, apreciind cã civi-
lizaþia noastrã “are nevoie sã îmbrã-
þiºeze energia regenerabilã pe o sca-
rã ºi într-un ritm aºa cum nu am vã-
zut pânã acum”.

Ionel Blãnculescu, Senior Advi-
sor la Global Resources Partner-
ship, pentru România, Turcia ºi þãri-
le din Centrul ºi Sud-Estul Europei,
prezent la Congresul Mondial al
Energiei, ne-a transmis cã eveni-
mentul îºi continuã lucrãrile la
Istanbul, tema celei de-a treia zi
fiind „Soluþii politice pentru asigu-
rarea prosperitãþii: Îmbrãþiºarea
Trilemei” ºi vizând schimbãrile in-
stituþionale necesare pentru a echili-
bra Trilema Mondialã din domeniul
energiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

SEPTIMIU STOICA, BRM:

“Sperãm într-o modificare legislativã
care sã ne permitã accesul pe piaþa
energiei electrice”

Interesul pentru tranzacþiile cu
gaze la Bursa Românã de
Mãrfuri (BRM) a crescut, în

ultimii ani, potrivit lui Septimiu
Stoica, preºedinte BRM, care
spune cã sperã într-o modificare
legislativã, care sã permitã acce-
sul BRM ºi pe piaþa energiei elec-
trice. Ringul Gazelor naturale
a fost lansat la BRM in iulie 2013,
iar primele tranzacþii cu gaze au
avut loc în octombrie 2013. De
atunci ºi pânã la sfârºitul anului
2015, volumul de gaze tranzacþio-

nat în ringul specializat al BRM a
fost de 6,7 TWh.

La aceastã datã, volumul total de
gaze naturale tranzacþionate în Rin-
gul gazelor naturale la BRM este de
15,85 TWh. Numãrul participanþilor
înregistraþi ca membri afiliaþi ºi
activi pe piaþa centralizatã de gaze
naturale a BRM a ajuns la 256 (pro-
ducãtori, furnizori, traderi ºi consu-
matori non-casnici).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Marile bãnci avertizeazã: Risc
de exod din Marea Britanie,
în 2017

Bãncilede topauavertizat, sãptãmâ-
na aceasta, cã ar putea începe sã-ºi
transfere angajaþii din Marea Britanie,
la începutul anului viitor, dacã nu se
vor clarifica rapid aspectele legate de
posibilitatea ca Regatul Unit sã-ºi pãs-
treze accesul la piaþa unicã europeanã
la momentul ieºirii din UE (Brexit),
potrivit Reuters.

Agenþia noteazã cã directori ai di-
viziilor europene ale unora dintre
cele mai mari instituþii financiare din
lume au atras atenþia asupra acestui
aspect în cadrul unei conferinþe
desfãºurate la Londra.

James Bardrick, ºeful diviziei bri-
tanice a “Citigroup” Inc. din SUA, a
afirmat cã principala dilemã privind
industria financiarã este urmãtoarea:
cât de rapid trebuie sã acþioneze gu-
vernul de la Londra în privinþa mã-
surilor de urgenþã menite sã proteje-
ze afacerile bãncilor, dupã votul

pentru Brexit (exprimat în 23 iunie)?
“Cum vom face ºi când vom înce-

pe sã luãm decizii? (…) Posibil în
primul trimestru din 2017”, a men-
þionat James Bardrick, referindu-se
la posibila mutare a angajaþilor.

Amintim cã, la începutul lunii cu-
rente, Theresa May a anunþat, la
Congresul anual al Partidului Con-
servator, cã Marea Britanie va activa
în primul trimestru din 2017 artico-
lul 50 al Tratatului de la Lisabona,
care stabileºte o perioadã de doi ani
de negocieri privind retragerea unei
þãri din blocul comunitar. În aceste
condiþii, Regatul Unit va pãrãsi UE
pânã în 2019.

Viitorul Londrei ca centru finan-
ciar european este aºteptat sã fie un
punct major de negociere în discuþii-
le pe care le va avea May cu partene-
rii din UE. (A.V.)

(continuare în pagina 6)
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“Efectele negative generate de

Brexit au fost mult subestimate”

ASF pune cruce consolidãrii
acþiunilor SIF Moldova

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a respins, ieri, pros-
pectul întocmit de SIF2 Moldova în
vederea consolidãrii valorii nominale
a acþiunii SIF2, punând, astfel, capãt
unui subiect controversat, care a de-
clanºat inclusiv procese în instanþã.

Recent, compania a transmis cã a
depus la Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã prospectul consolidãrii
valorii nominale a acþiunilor de la
0,1 lei la 2,5 lei, conform deciziei
acþionarilor din luna ianuarie.

Deºi Autoritatea nu se pronunþase
pe prospect, SIF2 a solicitat Bursei

de Valori Bucureºti suspendarea de
la tranzacþionare a acþiunilor în pe-
rioada 11-13 octombrie 2016, ceea
ce s-a ºi întâmplat.

Mircea Ursache, vicepreºedintele
ASF, a spus, clar, într-o conferinþã
organizatã de ziarul “BURSA”, cã
problema consolidãrii valorii nomi-
nale a acþiunilor se poate soluþiona
prin iniþiativã legislativã: “Nu va
exista vreo propunere a Consiliului
ASF cu privire la consolidarea valo-
rii nominale a acþiunilor pânã când
ea nu va fi reglementatã de legislaþia
primarã”. Mircea Ursache conclu-

zioneazã cã atât timp cât poziþia sa
oficialã este aceasta, celelalte opinii
legate de discuþia în cauzã nu îºi au
rostul.

Operaþiunea de consolidare a va-
lorii nominale a acþiunilor SIF2 a
fost contestatã vehement de Asocia-
þia Investitorilor pe Piaþa de Capital.

În aprilie, însã, acþionarii SIF2 au
revalidat decizia din ianuarie privind
consolidarea valorii nominale a ac-
þiunilor ºi au aprobat noi amenda-
mente pentru aceastã operaþiune.

A.A.


