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BCE anunþã în mai
rezultatele testelor
de stres pentru
bãncile din Grecia

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va publica în luna
mai rezultatele testelor de

stres derulate în rândul primelor pa-
tru mari bãnci din Grecia, pentru ca
acestea sã aibã timp sã-ºi acopere,
dacã este cazul, deficitul de capital
înaintea ieºirii þãrii din programul de
asistenþã financiarã, în august, anun-
þã Reuters.

Pentru celelalte 33 de mari bãnci
din zona euro care sunt supuse teste-
lor de stres, rezultatele vor fi publi-
cate în data de 2 noiembrie.

BCE a informat: “În vederea fina-
lizãrii testelor înainte de încheierea
programului de sprijin pentru Gre-
cia, calendarul procedurii va fi acce-
lerat, iar rezultatele sunt aºteptate sã
fie publicate în mai”.

Cele patru mari bãnci greceºti su-
puse testelor - “Piraeus Bank”, “Na-
tional Bank of Greece”, “Alpha
Bank” ºi “Eurobank” – sunt prezente
ºi pe piaþa din þara noastrã.

În luna ianuarie, BCE a micºorat
plafonul finanþãrii de urgenþã desti-
natã bãncilor greceºti (ELA), ca ur-
mare a îmbunãtãþirii situaþiei lichi-
ditãþilor din þarã. Plafonul ELA,
care este valabil pânã la data de 7 fe-
bruarie inclusiv, a fost redus cu 2,8
miliarde de euro, la 22 miliarde de
euro.

V.R.

2 lei

Corpul de control al ministrului
Transporturilor, trimis
la Compania Aeroporturi
l Surse: Este posibil ca Bogdan Mîndrescu,
directorul general al Companiei, sã fie demis

Corpul de control al ministru-
lui Transporturilor verificã
modul în care Compania

Naþionalã Aeroporturi Bucureºti
(CNAB) a rãmas fãrã contract
pentru servicii de curãþenie ºi salu-
britate, au declarat surse din do-
meniu l t ranspor tur i lor , pre-
cizându-ne cã este posibil ca Bog-
dan Mîndrescu, directorul general
al Companiei, sã fie demis din aceastã
cauzã.

Compania Naþionalã Aeroporturi
Bucureºti (CNAB) a angajat 91 de
femei de serviciu, pe duratã determi-
natã, dupã ce contractul avut cu
Romprest Service, firma prestatoare
de servicii de curãþenie pe Aeropor-
tul Otopeni, s-a încheiat miercuri, 31
ianuarie.

(continuare în pagina 4)

LA SCURT TIMP DUPÃ CE FLORIN CÎÞU A ANUNÞAT CÃ MFP SE PREGÃTEªTE SÃ IA
UN ÎMPRUMUT MARE

România a lansat obligaþiuni
pe pieþele internaþionale

R
omânia a ieºit pe pieþele in-
ternaþionale cu douã tipuri
de obligaþiuni, pe 12 ºi 20
de ani, cererea depãºind,

ieri, 3 miliarde de euro, potrivit unei
persoane apropiate situaþiei, care însã
a solicitat sã nu îi fie fãcutã publicã
identitatea, a anunþat Bloomberg.

“România a intrat pe pieþele inter-
naþionale pentru prima datã în 2018,
fãcând un pas spre atingerea obiecti-
vului sãu de a creºte anul acesta suma
atrasã de la investitorii strãini la 5 mi-
liarde de euro ”, scrie Bloomberg, po-
trivit HotNews.

Urmeazã ca România sã decidã în

funcþie de cerere cât va împrumuta ºi
la ce preþ.

La finalul lunii trecute, Ministerul
Finanþelor Publice a transmis cã nu are
în vedere contractarea niciunui împru-
mut de la organisme financiare interna-
þionalesaude laungrupdebãncipriva-
te, interne sau internaþionale, în contex-
tul unei situaþii de crizã, aºa cum afir-
mase senatorul PNL Florin Cîþu.

Acesta scrisese pe Facebook cã, în
cercurile internaþionale, se vorbeºte
despre intrarea în crizã a României,
la jumãtatea acestui an, dar ºi cã Mi-
nisterul Finanþelor se pregãteºte sã
negocieze un împrumut - “al doilea

cel mai mare din istorie”.
“Este un moment bun pentru a

emite bonduri, întrucât piaþa datorii-
lor din Europa continuã sã funcþio-
neze în continuare”, a declarat tele-
fonic, din Londra, Viktor Szabo, ma-
nager de fond la Aberdeen Asset
Management Plc. Totuºi, România
“este una dintre cele mai modeste
poveºti din regiune”, aºa cã probabil
va trebui sã plãteascã mai mult decât
Ungaria sau Republica Cehã, a adã-
ugat acesta, potrivit Bloomberg.

Barclays Bank Plc, Erste Group
Bank AG, ING Groep NV, Societe
Generale SA ºi UniCredit Bank AG

se ocupã de noua vânzare.
În conformitate cu legislaþia pri-

vind datoria publicã, MFP anunþã în
fiecare an programul indicativ de
emisiuni de titluri de stat pe piaþa in-
ternã ºi externã pentru asigurarea ne-
cesitãþilor de finanþare a deficitului
bugetar ºi refinanþare a datoriei publi-
ce, operaþiune realizatã în fiecare an,
a precizat MFP, la finalul lunii trecu-
te, adãugând: “În acest sens, Ministe-
rul Finanþelor Publice a anunþat nece-
sarul de finanþare pentru anul 2018 ºi
instrumentele pe care intenþioneazã
sã le utilizeze prin «Programul indi-
cativ de emisiuni de titluri de stat afe-
rent anului 2018», publicat pe site-ul
MFP. Potrivit programului indicativ,
MFP intenþioneazã finanþarea necesi-
tãþilor la nivel guvernamental prin
utilizarea instrumentelor de piaþã
(emisiuni de titluri de stat pe piaþa in-
ternã, emisiuni de euroobligaþiuni),
emisiuni de titluri de stat pentru
populaþie ºi trageri aferente împru-
muturilor contractate de la instituþiile
financiare internaþionale.

Florin Cîþu scrisese, pe Facebook:
“Ministerul Finanþelor Publice pre-
gãteºte echipa de negociatori pentru a
contracta un împrumut mare, al doilea
cã mãrime din istoria României.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Viorel Cataramã atacã
Banca Naþionalã,
din ringul Bursei
l Cataramã: “La Banca Naþionalã avem o gaºcã
de comuniºti care urmeazã ordinele socialiºtilor
grupaþi în PSD - ALDE ºi þin cursul de schimb
la un nivel care nu reprezintã realitatea în
România”

Viorel Cataramã, fondatorul
producãtorului de mobilã
Elvila ºi membru PNL, a

lansat, ieri, un atac dur la adresa
Bãncii Naþionale a României, de la
sediul Bursei de Valori Bucureºti,
unde îºi lista compania pe sistemul
alternativ de tranzacþionare.

Viorel Cataramã a apreciat cã, în
prezent, Banca Naþionalã a României,
prin cursul de schimb leu euro practi-
cat, încurajeazã importurile,
omorând sectorul privat. Potrivit
domniei sale, Elvila se luptã, în pre-
zent, cu mari greutãþi, exempli-
ficând: “Aº vrea sã fiþi conºtienþi de
faptul cã în România se întâmplã un
lucru groaznic ºi anume creºterea sa-
lariilor din pix, fapt care a generat
creºterea preþului tuturor producãto-
rilor, fie cã sunt în industrie, fie cã
sunt în agriculturã, iar producãtorii
români nu mai pot sã-ºi vândã pro-
dusele sau ºi le vând din ce în ce mai
greu, fie în strãinãtate fie în România.
Asta se întâmplã pentru cã avem o
gaºcã, pe care eu aº numi-o crimina-
lã, de comuniºti, în Banca Naþionalã,
care urmeazã ordinele socialiºtilor
grupaþi în PSD - ALDE ºi þin cursul
de schimb la un nivel care nu repre-
zintã realitatea în România. Astfel
încât, astãzi, Banca Naþionalã, prin
politica pe care o face ºi din cauza

acestei grupãri la vârf, de comuniºti,
cã nu pot sã îi numesc altfel, împreu-
nã cu guvernul socialist, încurajeazã
importurile ºi fac dependentã
România de importuri ºi de împru-
muturi. Omoarã producþia, omoarã
exporturile ºi omoarã sectorul pri-
vat".

A.I.

(continuare în pagina 5)

CITITORII NE SCRIU

Un investitor a reclamat “Certinvest”
la ASF
lMihai Dragoº susþine cã valoarea unitãþilor fondului Certinvest Dinamic
este actualizatã cu întârziere pe site l Investitorul ridicã întrebãri privind
legãturile dintre administratorii fondului ºi companiile ºi obligaþiunile
necotate din portofoliu

Investitorul Mihai Dragoº a
transmis, la Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF), o

reclamaþie legatã de fondul deschis
Certinvest Dinamic, administrat de
Certinvest.

Acesta susþine cã valoarea unitãþi-
lor fondului Certinvest Dinamic este
actualizatã cu întârziere pe site ºi, de
asemenea, el ridicã întrebãri cu pri-
vire la legãturile dintre administrato-
rii fondului ºi companiile ºi obliga-
þiunile necotate din portofoliu.

Investitorul a semnalat ASF cu

privire la faptul cã “acest fond per-
cepe un comision de la investitori de
6% pe an aplicat activului total
(0,5% asupra activului total lunar)
ºi are rezultate îndoielnice, nu-ºi
publicã la timp valorile unitãþilor de
fond, nu prea vinde unitãþi de fond
(numãrul lor scade constant), valo-
rile unitãþilor de fond scãdeau anul
trecut în timp ce bursa creºtea ºi
fondul avea peste 50% investiþii în
acþiuni”.

Acesta a mai întrebat: cine a apro-
bat cumpãrarea de obligaþiuni nega-

rantate, nelistate ºi pentru care nu se
prezintã în mod limpede randamen-
tul (cuponul) anual, cine este în spa-
tele acestui emitent de obligaþiuni ºi
ce relaþii are conducerea emitentului
cu factoriidedeciziecareadministrea-
zã fondul, cine a aprobat cumpãrarea
de acþiuni necotate, dacã existã vreo
legãturã între aceste companii ºi ma-
nagementul FDI Certinvest Dina-
mic.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Solvabilitatea tot mai redusã a Franþei ameninþã
stabilitatea zonei euro

Centrum für Europäische Po-
litik (CEP) a publicat recent
raportul pentru 2018

privind solvabilitatea þãrilor
din zona euro.

Concluziile sale reprezintã
un mare motiv de îngrijorare
pentru autoritãþile europene,
mai ales pe fondul optimismu-
lui generat de o redresare eco-
nomicã nesustenabilã în absenþa sti-
mulentelor monetare.

În comunicatul de presã de pe
site-ul instituþiei (www.cep.eu), se
aratã cã într-o treime din þãrile zonei
euro solvabilitatea îºi menþine ten-
dinþa descendentã. Grecia, Italia, Le-
tonia, Portugalia, Slovenia ºi Cipru
intrã în aceastã categorie, pe fondul

scãderii investiþiilor ºi a erodãrii
stocului de capital.

Solvabilitatea a crescut în
Germania, Estonia, Lituania,
Luxemburg, Olanda, Austria
ºi Slovacia, iar tendinþa con-
tribuie la creºterea divergenþei
din uniunea monetarã.

Indicele cepDefault publi-
cat de instituþia germanã aratã

capacitatea þãrilor de a-ºi rambursa
creditele externe ºi nu depinde doar
de gradul de îndatorare ci ºi de stabi-
litatea întregii economii, conform
metodologiei de calcul.

Pe lângã situaþia bugetului guver-
namental, indicele þine cont ºi de cre-
ditarea bancarã, comportamentul fir-
melor ºi al gospodãriilor din econo-

mie. Indicatorul de solvabilitate de la
CEPare douã componente: capacita-
tea de formare netã a capitalului fix
(C) ºi creditul net/împrumuturile

nete din economie (NTE). Ambele
sunt determinate prin raportarea la
PIB, iar suma lor reprezintã indicele
cepDefault.

Importanþa formãrii nete a capita-
lului este subliniatã ºi prin metodolo-
gia de evaluare a gradului de risc: o
valoare negativã a acesteia trimite
þara direct în categoriile de risc major.

Surpriza raportului CEP din acest
an o reprezintã atenþia acordatã
Franþei din punct de vedere al stabili-
tãþii zonei euro ºi includerea þãrii în
grupul celor care înregistreazã o ten-
dinþã de scãdere a gradului de solva-
bilitate.

A doua economie a zonei euro a
înregistrat anul trecut prima scãdere
a gradului de solvabilitate din ultimii
3 ani, pe fondul unei tendinþe negati-
ve semnificative în ultimii 17 ani
(vezi graficul 1).

(continuare în pagina 2)

Citiþi, în pagina 5, articolul

“Viorel Cataramã: «Nu excludem

emisiunea de acþiuni suplimentare

sau obligaþiuni, la Elvila»"

CÃLIN

RECHEA

Citiþi, în pagina 8, articolul “Ministerul

Finanþelor a atras 247,1 milioane de lei

de la bãnci”.


