
GRAM AUR = 131,4383 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6507 RON EURO = 4,4947 RON DOLAR = 3,3009 RON

5 948491 340012 59050

n Legea Descentralizãrii, aproape de
verdictul Curþii Constituþionale

PAGINA 3

n Scãderea dobânzilor bancare creºte
apetitul pentru fondurile de investiþii

PAGINA 5

n Mihai Pãsculescu:
“Deciziile politice
au influenþe foarte mari
în modã”

PAGINA 2

n Laurenþiu Plosceanu:
“Numai constructorii
conectaþi politic sunt
feriþi de probleme
financiare” PAGINA 4

Marþi, 7 ianuarie 2014, nr. 2 (5095), anul XXIII 16 pagini2 lei

Grecia acuzã
creditorii cã au greºit
calculele privind
austeritatea

Grecia a acuzat troica creditorilor
internaþionali (FMI-CE-BCE) cã a
greºit calculele cu privire la aplica-
rea mãsurilor de austeritate ce i-au
fost solicitate ºi la efectele acestora
asupra economiei, transmite agenþia
EFE, citând o scrisoare transmisã
Parlamentului European (PE) de mi-
nistrul grec de finanþe, Yannis Sto-
urnaras, dupã ce PE a deschis o in-
vestigaþie referitoare la modul în care
troica internaþionalã a gestionat criza
economicã.

Potrivit Agerpres, în textul scri-
sorii, ministrul grec susþine cã
“zona euro nu a diagnosticat la
timp cauzele crizei din Grecia ºi
din þãrile din sudul Europei”, iar
programul de austeritate a fost im-
plementat atunci când þara era în
recesiune, “ceea ce a provocat di-
ficultãþi suplimentare, întrucât
ajustãrile structurale sunt mai uºor
de pus în practicã în perioade de
creºtere economicã”.

În primul program “s-a pus un ac-
cent prea mare” pe creºterea impozi-
telor, în loc sã se reducã cheltuielile
ºi nu s-a acþionat suficient în direcþia
îmbunãtãþirii colectãrii taxelor ºi a
luptei împotriva evaziunii fiscale,
care, în opinia lui Sturnaras, “ar fi
trebuit sã înceapã mult mai devre-
me”.

Ministrul Stournaras mai criticã
troica ºi pentru cã a dat Greciei ter-
mene foarte strânse în care sã înde-
plineascã exigenþele cuprinse în pri-
mul program.

V.R.

BCE va ignora, din nou,
realitatea ºi ne va anunþa
cã totul este bine

Anul 2014 ar trebui sã marche-
ze începutul unei noi ere pen-
tru sistemul bancar european.

Banca Centralã Europeanã îºi va asu-
ma rolul de suprave-
ghetor unic al marilor
bãnci din zona euro,
acesta fiind unul din-
tre paºii importanþi
pe calea realizãrii
uniunii bancare.

Oficialii BCE au
promis, de nenumã-
rate ori, cã evaluarea calitãþii active-
lor bancare ºi testul de stres care va
urma vor fi deosebit de serioase, pen-
tru a elimina orice urmã de incertitu-
dine privind stabilitatea financiarã.

Mai mult, unul dintre obiectivele
majore ale uniunii bancare este rupe-
rea legãturii dintre bãnci ºi guverne,
astfel încât sã fie eliminatã necesita-
tea susþinerii instituþiilor financiare
în dauna interesului public.

În urma presiunilor Bundesbank,
Banca Centralã Europeanã a indicat cã
este gata sã ia în considerare chiar ºi
riscul asociat portofoliilor de obligaþiuni
guvernamentale, considerate pânã
acumlipsitedeoricerisc (n.a.vezi ºiar-
ticolul “Obligaþiunile guvernamenta-
le, o bombã cu ceas în portofoliile
bãncilor?”, BURSA, 18.12.2013).

Dar minunea nu a durat mult.
“Evaluarea calitãþii activelor de cã-
tre BCE ºi testele de stres ale EBA
(European Banking Authority) se
vor concentra mai ales asupra porto-
foliilor de credite neperformante ale
bãncilor din sudul eurozonei”, se
aratã într-o analizã a bãncii Natixis,
parte a grupului financiar francez
BPCE (n.a. “What is the most dan-
gerous item in the balance sheets of
Southern European countries’ banks:
Non-performing loans or government
bond holdings?”, 30.12.2013).

(continuare în pagina 15)

PLANURI DE VIITOR

SIF 1 vrea ca
SIF Imobiliare sã atragã
bani de pe Bursã
l SIF Banat-Criºana a pus 10 milioane de euro
la majorarea de capital a SIF Imobiliare

SIF1 Banat-Criºana a partici-
pat cu 10 milioane de euro la
majorarea capitalului SIF

Imobiliare PLC, vehicul constituit
pentru administrarea unor active
imobiliare ale SIF1.

SIF Imobiliare (simbol SIFI), care
a fost listatã pe sistemul alternativ al
Bursei de Valori Bucureºti, pe 23 de-
cembrie 2013, a anunþat, într-un ra-
port, cã s-a încasat integral contrava-
loarea a 500.000 de acþiuni subscrise
de SIF Banat-Criºana la majorarea
capitalului social al societãþii, ho-
tãrâtã de Adunarea Generalã Extra-
ordinarã a Acþionarilor societãþii SIF
Imobiliare, din data de 28.08.2013.
Acþiunile au fost emise cu o valoare
nominalã de 1 euro/acþiune ºi o va-

loare de emisiune de 20 de euro.
Reprezentanþii SIF 1 ne-au spus

cã planul este ca SIF Imobiliare sã
atragã capital suplimentar de pe Bur-
sã, dupã ce va fi arãtat performanþe.
Aceºtia ne-au declarat: “Acum s-a
finalizat majorarea de capital, care a
fost hotãrâtã în luna august 2013.

Planul nostru este sã creºtem com-
pania ºi sã arãtãm performanþele ob-
þinute prin noua modalitate de admi-
nistrare a societãþilor din portofoliul
SIF Imobiliare.

Dupã ce vom face acest lucru, ne
propunem sã atragem capital supli-
mentar de pe Bursã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

MAXIMUL ULTIMELOR ªASE LUNI

Euro se apropie de 4,5 lei
Cursul de schimb a urcat, ieri,

pânã la 4,4947 lei/euro, cel
mai ridicat nivel al ultimelor

ºase luni. Pe piaþa valutarã, euro a
ajuns pânã la 4,4999 lei, pe
fondul unor volume mici de
tranzacþionare, ne-a decla-
rat Mihai Þânþaru, econo-
mist în cadrul ING Bank.

Deprecierea leului faþã
de euro nu are la bazã moti-
ve fundamentale, ne-a de-
clarat domnia sa, care se
aºteaptã la o coborâre a
cursului în jurul valorii de
4,47 lei/euro, spre finalul sãptãmânii.
“Scãderea monedei naþionale com-
parativ cu cea europeanã, de 0,25%,
este în ton cu evoluþia monedelor din

regiune, care au coborât, la rândul
lor, cu 0,2% faþã de euro. În condiþii-
le în care piaþa este puþin lichidã, iar
evoluþia de astãzi (n.r. ieri) a fost de-

terminatã de vânzãri de pachete mici
de lei, este de aºteptat ca tranzacþii de
acelaºi ordin de mãrime, dar în sens
opus, sã genereze o corecþie care sã

ducã euro în jurul a 4,47 lei”, a mai
afirmat economistul.

Euro a depãºit valoarea de 4,48 lei
pe 19 decembrie, coborând, în ziua

urmãtoare, sub acest nivel, ºi
menþinându-se acolo pânã în
ultima zi a anului trecut, când
a urcat la 4,4847 lei.

Leul ar urma sã rãmânã
stabil ºi în acest an, potrivit
consilierului guvernatorului
Bãncii Naþionale a României
(BNR), Adrian Vasilescu,
potrivit surselor de presã.

Domnia sa a precizat cã
moneda naþionalã este una dintre cele
mai stabile din regiune, dupã ºase ani
de crizã, iar tendinþa ar urma sã rãmânã
neschimbatã ºi în 2014. (A.S.)

RADU ZILIªTEANU:

“Investitorii imobiliari
s-au mutat în Asia, dupã
evenimentele din Cipru”
l “Nu vom asista la un reviriment al pieþei imobiliare autohtone, în 2014”

M
ulþi investitori imobi-
liari s-au reorientat
cãtre zone asiatice
precum Singapore,

Macao, Taiwan sau Hong Kong, re-
trãgându-ºi banii din bãncile europe-
ne ºi/sau plasamentele din statele
UE, în urma a ceea ce s-a întâmplat
în Cipru, dupã cum ne-a spus exper-
tul imobiliar Radu Ziliºteanu, doctor
în economie.

Potrivit domniei sale, o parte din-
tre investitorii imobiliari care au ac-
þionat din timp pentru a nu fi afectaþi
de bail-in erau prezenþi ºi în þara
noastrã.

Statele membre ale Uniunii Euro-
pene ºi Parlamentul European au
aprobat, în urmã cu trei sãptãmâni,
salvarea bãncilor falimentare prin
bail-in, adicã prin utilizarea sumelor
negarantate ale deponenþilor, dupã
ce, în primãvara anului trecut, douã
bãnci cipriote aflate în stare de fali-
ment au folosit peste 50% din depo-
zitele persoanelor fizice ºi juridice
care depãºeau 100.000 de euro.

Referitor la reacþia investitorilor
imobiliari, Radu Ziliºteanu ne-a de-
clarat: ”În general, marii investitori

imobiliari sunt foarte educaþi ºi co-
nectaþi la realitãþile financiar-banca-
re ºi iau mãsurile corespunzãtoare
atunci când se întâmplã lucruri în
piaþã cum ar fi cele adoptate pentru

salvarea bãncilor falimentare.
Foarte mulþi investitori au fost

speriaþi de ceea ce s-a întâmplat în
Cipru, acesta fiind, de fapt, un expe-
riment pentru ceea ce urmeazã sã se

întâmple în Europa. Bãncile din Ci-
pru aveau foarte mulþi deponenþi
dintre investitorii imobiliari ºi mai
ales dintre cei din spaþiul ex-sovietic.
Oamenii de afaceri, gândindu-se cã
ºi în Europa s-ar putea întâmpla ace-
laºi lucru ca în Cipru, ºi-au luat mã-
surile necesare încã de atunci, prin
mutarea conturilor în afara spaþiului
european ºi chiar prin relocarea pla-
samentelor.

Acest comportament de aversiune
faþã de riscurile presupuse de perioa-
de de turbulenþe este unul specific
crizei. Uºor, uºor, Cipru înceteazã sã
mai fie un paradis fiscal”.

În aceste condiþii, expertul imobi-
liar considerã cã mãsurile de bail-in
aprobate de instituþiile europene nu
vor afecta piaþa noastrã de profil.

În prezent, nu mai existã fonduri
atât de mari care investesc în
România, ne-a spus Radu Ziliºteanu,
adãugând cã, pe segmentul rezinden-
þial, sunt foarte multe unitãþi locative
nevândute ºi cã apetitul investitorilor
pentru noi investiþii nu se manifestã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

CÃLIN
RECHEA

MAXIM ISTORIC

Raportarea restanþelor la plata creditelor
explodeazã în urma unui control BNR
l Dragoº Cabat: “BNR a somat bãncile sã recunoascã toate creditele
neperformante”

Restanþele de peste 90 de zile
la creditele bancare au atins
un nivel record în noiem-

brie, de la 30,750 miliarde de lei, la
31,165 miliarde de lei, potrivit
datelor Centralei Riscului de
Credit. Analistul financiar
Dragoº Cabat ne-a declarat ieri
cã valoarea mare a acestor
restanþe a fost dezvãluitã în
urma controalelor demarate
la bãnci în luna noiembrie de
cãtre Direcþia de Supraveghe-
re din cadrul BNR.

Domnia sa ne-a spus: “Nicolae
Cintezã (n.r. directorul Direcþiei de
Supraveghere din BNR) a anunþat la
acea vreme cã Banca Centralã a mers
în control la bãnci ºi le-a obligat sã
facã mai multe provizioane ºi sã îºi
raporteze creditele care erau pânã

acum neperformante ºi pe care ei le
rescadenþau sau le raportau altfel.
BNR a fost mai durã ºi a somat bãnci-
le sã recunoascã toate creditele neper-

formante. Acesta este motivul pentru
care restanþele de peste 90 de zile ºi
ponderea sumelor restante în totalul
sumelor datorate au ajuns la valorile
la care au ajuns. Probabil cã, în de-
cembrie, aceste valori au continuat sã
creascã. Practic, bãncile sunt forþate

sã îºi mai cureþe din bilanþuri”.
Sumele totale restante ale clienþi-

lor bancari au crescut, în luna noiem-
brie, cu 460 milioane lei, ajungând la

32,867 miliarde lei, potrivit da-
telor Centralei Riscului de Cre-
dit (CRC) a Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Creºterea a fost de aproape
17 ori mai mare decât cea înre-
gistratã în octombrie (faþã de
septembrie), când sumele
restante au crescut cu 27 mi-
lioane de lei. Aceastã cifrã vine

pe fondul unei majorãri cu aproape
415 milioane de lei a întârzierilor de
peste 90 zile, care, în noiembrie, au
ajuns la 31,165 miliarde lei.

VERONICA PLÃCINTESCU

(continuare în pagina 3)

DOSARUL ZAMBACCIAN

Nãstase, din nou
la pârnaie
l Din sentinþa de patru ani,
ar putea efectua doar
aproximativ un an de detenþie

Instanþa supremã i-a condamnat,
ieri, în dosarul Zambaccian, pe
Adrian Nãstase la patru ani de

închisoare cu executare, pe soþia
acestuia, Dana Nãstase, la trei ani cu
suspendare, iar pe Irina Jianu, la pa-
tru ani cu executare.

Surse juridice au declarat
pentru ziarul BURSA cã Adrian
Nãstase ar putea efectua doar
aproximativ un an din sentinþa pri-
mitã, datoritã vârstei de peste 60
de ani ºi datoritã contopirii pedep-

selor primite.
Asearã, fostul premier a declarat

cã pedeapsa în cazul sãu este “îngro-
zitoare”, “extrem de injustã”, fiind
“o rãzbunare murdarã”.

Judecãtorii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (ICCJ) au decis,
ieri, prin decizia finalã din dosarul
Zambaccian, confiscarea de la
Adrian Nãstase ºi de la soþia
acestuia, în pãrþi egale, a peste 1,8
milioane de lei. (F.A.)
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