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Nevasta preºedintelui
Agenþiei Naþionale de
Integritate este GARANÞIA
de integritate a preºedintelui
ASF, Nicu Marcu

A
fost nevoie de numai
douã zile, de miercuri
pânã vineri, pentru ca
reglementatorul ame-
rican sã închi-
dã foarte re-
spectata bancã
Silicon Valley

Bank (SVB), o instituþie cu
istorie de 40 de ani. Motivul?
Miercuri, 8 Martie 2023, SVB
a anunþat cã are nevoie sã atra-
gã capital de 2,25 miliarde de
dolari de la acþionari/împrumutãtori,
pentru a redeveni solvabilã. Înmai pu-
þin de 48 de ore, banca a fost închisã.

În contrast, de la momentul februa-

rie 2021, când Nicu Marcu ºi ASF au
ºtiut cã City Insurance a falsificat un
extras de cont de 50 de milioane de
europentru a pretinde cã este solvabilã

(ºi a nu aduce capital), Nicu
Marcu ºi ASF aumai lãsat City
Insurance încã aproximativ opt
luni sã emitã poliþe pe piaþa
RCA, majorând frauda de la
City cu aproximativ un miliard
de lei ºi devenindastfel compli-
ci. O societate nesolvabilã, de-
lapidatã de proprii acþionari, cu

ºtiinþa lui Nicu Marcu ºi favorizarea
începândcumartie 2017a funcþionari-
lor ASF, a fost lãsatã sã emitã în conti-
nuare RCA ºi poliþe de garanþii,

fraudând asiguraþii ºi în cele din urmã
bugetul.

În cazul Euroins, datele publice
aratã cã, încã din 31martie 2021, ASF
ºtia cã Euroins nu raporteazã toate liti-
giile ºi, prin urmare, nu aduce capital
pentru rezervele de daunã, nere-
spectând indicatorii de solvabilitate
fãrã de care o societate de asigurãri nu
poate funcþiona.

NicuMarcu, preºedinte al ASF nu-
mit politic ºi fãrã sã respecte criteriile
de experienþã prevãzute de lege pentru
a fi preºedinte ASF (el pretinzând în
locul criteriilor legale cã �a fost profe-
sor�, dar ºi vicepreºedinte al Curþii de
Conturi, numit politic) conduce ASF

din iunie 2020.
Submandatul lui, piaþa de asigurãri

RCA din România a devenit nefun-
cþionalã, sãlbaticã, cu preþuri duble ºi
chiar triple în ceea ce priveºte asigurã-
rile RCA. Societãþile care emiteau
80% din poliþele RCA (City Insuran-
ce, Euroins) fie au intrat în faliment
(City Insurance), fie sunt anunþate, din
postura de ,,cioclu�� de cãtre Marcel
Ciolacu, arãtând cã Parlamentul este
inert ºi chiar complice în a proteja po-
pulaþia (care i-a ales), dar ºi companii-
le din România, faþã de incompeten-
þa/complicitatea unor funcþionari de
rang înalt din ASF.

(continuare în pagina 9)

ªeful ANI Florinel Moise îi scoate petele ºefulului ASF Nicuºor Marcu

RADU
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Scãderi puternice
ale acþiunilor bãncilor,
pe pieþele lumii
lDeclinul continuã pe fondul temerilor generate de criza
din SUAl Fed anunþã un nou program de împrumuturi de
urgenþãl Eurogrup: ”Expunerea zonei euro la Silicon
Valley Bank este limitatã”

A
cþiunile bãncilor au scãzut
ºi ieri, pe pieþele interna-
þionale, continuând cursul
descendent pe care s-au

înscris la finele sãptãmânii trecute,
dupã colapsul unor instituþii finan-
ciare din SUA - Silvergate Bank,
Silicon Valley Bank, Signature
Bank.

În Europa, titlurile Deutsche Bank
AG, celmaimaregrupbancar german,
s-au depreciat cu 5,3%, la 9,91 euro la

ora localã 14.14, cele ale rivalului mai
mic Commerzbank AG - cu 11,9%, la
9,78 euro. Acþiunile BNP Paribas SA
din Franþa au coborât cu 6,8%, la
56,15 euro la ora 14.28, cele ale Socié-
té Générale SA - cu 6,8%, la 23,78
euro. Titlurile gigantului britanic
HSBC Holdings Plc au scãzut cu
4,4%, la 566,30 pence la ora 13.44,
cele ale Lloyds Banking Group Plc -
cu 5%, la 47,30 pence. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Inflaþia ne-a înºelat
aºtepãrile

C
hiar dacã preþurile de la raft
ne arãtau contrariul, ne-am
încãpãþânat sã ne bazãm pe
aºteptãrile specialiºtilor ºi sã

sperãm cã nici inflaþia nu va mai fi
ce-a fost. Dar ne-am înºelat, sau mai
bine zis inflaþia ne-a înºelat aºteptãrile
ºi ne-a arãtat ca poate creºte mai mult
decât ne-am fi gândit. Astfel, rata
anualã a inflaþiei a ajuns, în februarie,
la 15,5%, dupã o creºtere de 15,1% în
luna precedentã, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,98%, dupã ce
înregistrase un avans de 0,34% în ia-
nuarie. Cifrele Institutului Naþional de
Statisticã (INS) vin în contextul în
care aºteptãrile din piaþã indicau o ac-
celerare a inflaþiei de pânã 15,3%.

DanSuciu, purtãtor de cuvânt în ca-
drul Bãncii Naþionale a României
(BNR), ne-a spus cã, pentru banca

centralã, evoluþia inflaþiei de luna tre-
cutã nu este o surprizã, þinânt cont de
efectul de bazã de acum un an, ºi cã
BNR îºimenþine prognoza pentru anul
în curs, tendinþa de creºtere a ratei in-
flaþiei urmând sã revinã pe o pantã
uºor descendentã.

Aºteptãrile generale privind inflaþia
sunt de scãdere pentru întregul an, dar
pot avea loc urcuºuri ºi coborâºuri, si-
tuaþia din piaþã fiind foarte volatilã,
este de pãrere economistul Aurelian
Dochia. Printre altele, specialistul ne-a
precizat: �Foarte mult conteazã baza
de anul trecut. În2022a început rãzbo-
iul, dupã care imediat au fost aplicate
sancþiuni ºi am avut un vârf al inflaþiei
în vara anului trecut.

EMILIAOLESCU
(continuare în pagina 4)

Crizelebancarepornesc
întotdeaunade laactivele
considerate sigure
l În Europa s-a dat undã verde pentru amplificarea “buclei
distrugerii” dintre guverne ºi bãnci

C
olapsul Silicon Valley
Bank a adus în faþa inve-
stitorilor o realitate cru-
dã: activele promovate

ca deosebit de sigure de autoritã-
þile de reglementare ascund riscu-
ri care te pot trimite foarte rapid
în faliment.

În aceastã categorie intrã creditele
acordate guvernelor, prin intermediul
obligaþiunilor, dar ºi creditele ipoteca-
re ºi obligaþiunile ipotecare.

Am scris recent cã �activele sigure
s-au dovedit fatale pentru SiliconValley

Bank�. �Greºit. Nu existã active
sigure�, a replicat un cititor al
ziarului BURSA.

Poate cã ironia ar fi trebuit
accentuatã prin punerea între
ghilimele a cuvântului �sigu-
re�, astfel încât sã fie subliniat
absurdul cadrului internaþional

de reglementare a capitalului bancar,
care are la bazã Acordurile de la Basel
ºi insistã sã acorde ponderi de risc zero
pentru obligaþiunile guvernamentale
emise în moneda proprie.

(continuare în pagina 8)

Analistii:ªocul financiar
dinSUAnuneafecteazã
direct, dar o panicã în
piaþã nu va avea soluþie

ª
ocul financiar din SUA nu are
efect direct asupra pieþei noa-
stre bancare, însã dacã se va
instaura o panicã în rândul po-

pulaþiei, este posibil ca aceasta sa nu
aibã soluþie.

Sistemul nostru bancar este solid,
bine capitalizat, iar situaþia din State-
le Unite creatã de falimentul Silicon
Valley Bank nu va avea un impact
major asupra noastrã, sunt de pãrere
oficiali ai Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei (BNR), analiºti economici ºi
brokeri, consultaþi de ziarulBURSA.

La finele sãptãmânii trecute, Fon-
dul deGarantare aDepozitelor Banca-

re din SUA(FDIC) a preluat controlul
bãncii californiene dupã ce deponen-
þii, îngrijoraþi cu privire la situaþia fi-
nanciarã a instituþiei de credit, s-au
grãbit sã-ºi retragã depunerile. Autori-
tãþile din Statele Unite au dat asigurãri
cã toþi deponenþii vor avea acces la
bani, inclusiv preºedintele Joe Biden a
afirmat cã �americanii pot avea încre-
dere în soliditatea sistemului bancar�,
în urma turbulenþelor create de prã-
buºirea Silicon Valley Bank, conform
news.ro.

ANDREI IACOMI
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