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Este cinic sã faci din profitabilitatea
sistemului bancar un motiv de laudã
l Profiturile bãncilor se bazeazã pe exploatarea stãrii de ruinã a
debitorilor înrobiþi de ratele bancare l La anul, cei împrumutaþi prin Prima
Casã vor plãti rate lunare de 2-3 ori mai mari decât acum

Într-un recent interviu publicat în
presa de specia-
litate, Asociaþia
Românã a Bãn-
cilor (ARB) de-
clara cã anul
2016 a fost un an
cu “profitabilita-
te autenticã”.
Estimeazã, în
plus, cã anul
2017 va fi un an cu “profitabilitate
operaþionalã sãnãtoasã”.

În afarã de riscantul joc de cuvinte
(dacã profitabilitatea anului 2016 a
fost autenticã, înseamnã cã profita-
bilitatea celorlalþi ani a fost coafatã ºi
butaforicã, neautenticã; dacã profi-
tabilitatea anului 2017 va fi sãnãtoasã,
înseamnã cã cea din anii anteriori,
inclusiv “autentica” profitabilitate a
anului 2016, a fost nesãnãtoasã, per-
nicioasã, de naturã a se întoarce
împotriva sistemului), declaraþia
conþine ºi elemente de cinism, plus o
dozã ridicatã de naivitate ºi inadec-

vare.
De ani de zile, bãncile nu creditea-

zã economia, ci populaþia ºi statul.
Mai mult chiar, creditele acordate
populaþiei sunt, aproape exclusiv,
acordate prin programul Prima
Casã, cu bãncile ºi dezvoltatorii
imobiliari în postura de beneficiari
de ajutor de stat, program care a ge-
nerat circa 200.000 de debitori pe
viaþã la bãnci pentru visul de a-ºi fi
cumpãrat un apartament de 50 mp.

(continuare în pagina 8)
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Ucraina a naþionalizat
“PrivatBank”, cea mai mare
bancã din þarã

Ucraina a declarat, ieri, insolvenþa
celei mai mari bãnci comerciale din
þarã, “PrivatBank”, care va fi naþio-
nalizatã pentru protejarea economii-
lor a 20 de milioane de clienþi ºi a si-
stemului financiar al þãrii, conform
Reuters.

Preluarea controlului bãncii de cã-
tre stat vine dupã mai multe luni de
zvonuri în acest sens, respectiv dupã
ce presa localã a informat cu privire
la creºterea volumului creditelor ne-
performante din portofoliul “Pri-
vatBank”.

Banca centralã din Ucraina a
anunþat cã “PrivatBank” nu a respec-
tat un program de recapitalizare, iar
97% dintre împrumuturile corporati-
ve au fost acordate unor companii
care au legãturi cu acþionarii
instituþiei financiare.

A.V.

(continuare în pagina 8)

JUDECÃTORII FRANCEZI AU DECIS

Christine Lagarde, directorul FMI,
vinovatã de neglijenþã

Curtea de Justiþie a Republicii
Franceze a stabilit, ieri, cã actualul
director general al Fondului Mone-

tar Internaþional (FMI), Christine
Lagarde, este vinovatã de neglijenþã
în serviciu, într-un dosar de arbitraj

care dateazã din perioada în care
aceasta ocupa postul de ministru al
Finanþelor.

Fostului ministru i se reproºeazã
cã a recurs la un arbitraj privat, în loc
sã se adresze justiþiei pentru un liti-
giu între omul de afaceri Bernard Ta-
pie ºi banca “Credit Lyonnais”. Liti-
giul se referea la o tranzacþie ce a
avut loc în 1993, când Tapie i-a
vândut bãncii franceze participaþia
pe care o deþinea la producãtorul
german de echipament sportiv “Adi-
das” AG. Mai târziu, banca a vândut
pachetul cu un profit semnificativ,
iar Tapie a lansat o acþiune în justiþie,
susþinând cã a fost fraudat. În urma
judecãrii cazului într-o comisie de
arbitraj, Tapie a obþinut de la stat des-
pãgubiri de 404 milioane de euro, cu
mult mai mari decât ar fi putut primi
în justiþie. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 8)
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BÃNCILE CENTRALE AU VÂNDUT UN VOLUM RECORD DE
TITLURI DE STAT AMERICANE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Mai controleazã Federal Reserve
dobânzile?
Dupã multe luni de “promi-

siuni”, justificãri ºi comu-
nicate de presã criptice, Fe-

deral Reserve a majorat dobânda de
politicã monetarã din SUA cu 0,25
puncte procentuale, pânã la 0,75%.
În comunicatul de presã se aratã cã
procesul va fi accelerat în 2017,

când vor urma trei
creºteri similare.

O serie de analize
din presa internaþio-
nalã speculeazã cã
Janet Yellen, preºe-
dintele Federal Re-
serve, nu a dorit sã
creascã dobânda îna-

inte de alegeri pentru a nu influenþa
negativ ºansele candidatului de-
mocrat. Dupã victoria lui Donald
Trump, aceastã “restricþie” nu mai
existã.

Dar poate Federal Reserve sã-ºi
þinã promisiunea, în condiþiile în
care datoria publicã este aproape
de 20 de trilioane de dolari, mai
existã obligaþii de platã fãrã surse
de finanþare de circa 100 de trilioa-
ne, iar aproape jumãtate din popu-
laþie depinde de transferuri bugeta-
re?

Se pare cã normalizarea dobânzi-
lor este o misiune imposibilã pentru
banca centralã americanã. Va mai
creºte Fed-ul dobânda cu încã 0,75
puncte procentuale ºi apoi se va
opri? Dar se poate opri când piaþa i-a
luat-o deja înainte, iar vânzarea sem-
nificativã a obligaþiunilor guverna-
mentale americane s-a accelerat în
ultima perioadã?

Interesant este faptul cã vânzãtorii

cei mai “înverºunaþi” sunt chiar bãn-
cile centrale strãine, ale cãror porto-
folii de obligaþiuni guvernamentale
americane s-au angajat pe o tendinþã
negativã în ultimii 2 ani.

În primele 10 luni din 2016,
vânzãrile nete ale creditorilor oficiali
au fost de 355,66 miliarde de dolari,
dupã vânzãri nete de 255,86 miliarde
pentru întreg anul trecut (vezi grafi-
cul 1).

În condiþiile în care oficialii de la
Beijing au trecut la mãsuri mai agre-
sive de “administrare” a cursului va-

lutar ºi de susþinere a creditãrii, pe
fondul unei tendinþe îngrijorãtoare
de ieºire a capitalurilor din cea mai
mare economie a Asiei, Banca Po-
pularã a Chinei a vândut masiv
titlurile de stat americane.

În intervalul de 12 luni încheiat în
octombrie 2016, valoarea vânzãrilor
a fost de 139,1 miliarde de dolari, din
care 128,3 miliarde o reprezintã va-
loarea obligaþiunilor guvernamenta-
le americane vândute în ultimele 5
luni.

(continuare în pagina 7)
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7.000 de companii
riscã sã piardã
parteneriatul
cu “Barclays”

“Barclays” Plc va cere unui numãr
de 7.000 de clienþi din rândul com-
paniilor sã realizeze mai multe tran-
zacþii cu banca britanicã sau sã îºi ca-
ute altã instituþie financiarã partene-
rã, în condiþiile în care vrea sã-ºi pã-
streze doar clienþii care îi aduc profi-
turi semnificative, transmite
Bloomberg.

În luna decembrie, “Barclays” a
lansat un nou sistem informatic,
Flight Deck, care listeazã clienþii di-
viziei de trading în funcþie de renta-
bilitatea capitalului, ceea ce îi permi-
te bãncii sã prioritizeze cele mai
avantajoase relaþii de afaceri ºi sã le
excludã pe cele mai puþin
profitabile.

Începând din 2014, “Barclays” a
renunþat la 17.000 de clienþi, în con-
diþiile în care reglementãrile mai
stricte de capital au redus rentabilita-
tea relaþiilor cu companiile mai mici.
Noul sistem informatic a identificat
alþi 7.000 de clienþi care ar putea fi
nevoiþi sã renunþe la relaþia cu
“Barclays”.

Bãncile globale de investiþii, pre-
cum “Citigroup” Inc. ºi “HSBC Hol-
dings” Plc, au renunþat la clienþii
mici ºi cautã o cotã mai mare pe piaþa
afacerilor cu elita managerilor de
fonduri.

V.R.

PENTRU ANULAREA DECIZIEI DE FUZIUNE A BÃNCII
CU SOCIETÃÞI DIN GRUP,

SIF Oltenia dã
în judecatã BCR
l BCR: “Activitãþile celor douã subsidiare vor fi internalizate, fuziunea
contribuind semnificativ la simplificarea structurii grupului BCR”

S
IF5 Oltenia a dat în jude-
catã Banca Comercialã
Românã, deschizând douã
dosare, în condiþiile în care

nu a fost de acord cu decizia acþiona-
rilor de fuziune a bãncii cu societãþi-

le imobiliare din grup - BCR Real
Estate Management SRL ºi Bucha-
rest Financial Plazza SRL, reiese
dintr-un raport transmis Bursei de
Valori Bucureºti.

SIF Oltenia a transmis cã a pro-

movat în instanþã douã cereri de che-
mare în judecatã în contradictoriu cu
Banca Comercialã Românã: “- cere-
re având ca obiect acþiune în anulare
a Hotãrârii AGEAa BCR din data de
23.11.2016, care face obiectul dosa-
rului nr. 45844/3/2016; - cerere de
intervenþie având ca obiect respinge-
rea cererii de autorizare a fuziunii
aprobatã de AGEA a BCR din data
de 23.11.2016, care face obiectul do-
sarului nr. 44243/3/2016 care va
avea primul termen de judecatã la
data de 17.01.2017. Pârâþi: BCR,
BCR Real Estate Management SRL
(REM) ºi Bucharest Financial
Plazza SRL (BFP)”.

Fuziunea dintre BCR cu REM ºi
BFP reprezintã o simplificare opera-
þionalã necesarã, având în vedere
faptul cã BCR este acþionar majori-
tar în ambele entitãþi, deþinerile fiind
de aproape 100%, iar cele douã com-
panii îºi desfãºoarã activitãþile co-
merciale prin intermediul BCR, po-
trivit oficialilor bãncii. Aceºtia
ne-au mai spus: “Activitãþile celor
douã subsidiare vor fi internalizate,
fuziunea contribuind semnificativ la
simplificarea structurii grupului
BCR ºi guvernanþei corporative”.

ADINA ARDELEANU
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“PrivatBank” deþine
20% din piaþa bancarã
ucraineanã, cu active de
53 miliarde de dolari.
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