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STUDIU PRIVAT

Posibil deficit de capital de
770 miliarde euro pentru bãncile
europene, dacã ar fi evaluate obiectiv

Marile bãnci din Europa ar
putea avea un deficit de
capital de aproape 770 de

miliarde de euro (1.000 miliarde do-
lari) dacã ar fi evaluate obiectiv în
testele de stres ale Bãncii Centrale
Europene, iar în unele cazuri ar fi
necesar sprijinul financiar al state-
lor, conform unui studiu realizat de
doi profesori universitari din SUA ºi
Germania, informeazã Reuters.

Potrivit analizei, 109 bãnci din
zona euro ar avea nevoie de 767 de
miliarde de euro pentru a-ºi aduce
capitalul la un nivel considerat sigur
de cãtre Banca Angliei.

ªeful departamentului pentru sta-
bilitate financiarã din Banca
Angliei, Andrew Haldane, declara,
în 2012, cã marile bãnci trebuie sã
ajungã la un nivel al capitalului de
7% din activele totale, ca sã se prote-
jeze de o nouã crizã.

Suma de 767 miliarde se referã
însã doar la 109 bãnci care au publi-
cat date financiare, dintr-un total de
128 ce vor fi evaluate pânã în noiem-

brie.
Studiul, publicat înaintea lansãrii

testelor de stres la nivelul UE, a fost
realizat de Viral Acharya, profesor la
Universitatea din New York ºi consi-
lier al Consiliului European pentru

Risc Sistemic (o agenþie de evaluare
a riscului), ºi Sascha Steffen, de la
ªcoala Europeanã de Management
ºi Tehnologie din Berlin. Autorii au
semnalat cã Belgia, Cipru, Franþa ºi
Germania sunt þãrile în care bãncile
au importante deficite de capital.

“Bilanþurile contabile ale bãncilor
nu sunt suficient de transparente
pentru noi ca sã putem face ceea ce
va face Banca Centralã Europeanã”,
a afirmat Steffen, adãugând însã cã
independenþa autorilor studiului ar
putea fi un avantaj.

“Estimãrile obiective privind de-
ficitele de capital, aºa cum sunt ale
noastre, pot furniza un un mecanism
valoros de apãrare împotriva oricã-
rui efort politic de reducere a eficaci-
tãþii testelor calitãþii activelor”, con-
form analizei.

Bãncile au atras de la investitori ºi
prin sprijinul statelor circa 500 de
miliarde de euro de la începutul cri-
zei pentru consolidarea finanþelor ºi
pentru evitarea unei eventuale repe-
tãri a crizei financiare din
2008-2009.

Amintim cã rezultatele testelor de
stres care vor fi efectuate de cãtre
Banca Centralã Europeanã vor fi
anunþate abia în luna noiembrie.

V.RIBANA

Aurul revine pe creºtere,
dolarul scade

Cotaþia futures a aurului a
crescut ieri, pentru prima
oarã în ultimele trei zile, pe

piaþa americanã, dupã ce guvernul
de la Washington a anunþat cel mai
important avans al inflaþiei din ulti-
mele ºase luni, în SUA. Investitorii
s-au orientat, în condiþiile date, cãtre
plasamentele în metalul considerat
“refugiu”.

Potrivit Departamentului Co-
merþului din Statele Unite, indicele
preþurilor de consum a crescut cu
0,3% în decembrie, faþã de luna an-
terioarã, avansul fiind cel mai im-
portant din iunie 2013 pânã în pre-
zent. În noiembrie, inflaþia fusese
nemodificatã.

În ritm anual, preþurile de consum
din SUAau sporit cu 1,5% în decem-
brie, dupã un avans de 1,2% în no-
iembrie.

Preþul aurului cu livrare în februa-

rie a urcat cu 0,3% la ora 10.07, la
Comex New York, ajungând la
1.242,50 dolari uncia. În cele douã
sesiuni bursiere precedente, cotaþia
metalului galben a pierdut un pro-
cent.

Anul trecut, preþul aurului a scãzut
cu 28%, în condiþiile în care unii in-
vestitori ºi-au pierdut încrederea în
acest plasament considerat refugiu.

“Inflaþia este din nou în atenþia ori-
cui. Cererea de plasamente sigure a
revenit într-o oarecare mãsurã”, spu-
ne, citat de Bloomberg, Phil Streible,
broker la “R.J. O’Brien & Associa-
tes” din Chicago.

Dar, în condiþiile în care inflaþia din
SUAse menþine sub þinta de 2% a Fe-
deral Reserve (Fed – banca centralã),
moneda americanã s-a depreciat, ieri,
faþã de cea europeanã. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

28 MILIOANE DE EURO, KILOMETRUL DE AUTOSTRADÃ

Costurile autostrãzii
Comarnic-Braºov,

cât PIB-ul unei þãri din Africa
l Costurile au fost convenite de organismele internaþionale, iar finanþarea va fi fãcutã prin
bãncile comerciale, ca sã aibã ºi ele un profit

Þ
ara noastrã deþine recordul la
construirea de autostrãzi cu
viteza melcului, însã, în pri-
vinþa costurilor, ne situãm pe

un loc fruntaº, achitând note de pla-
tã demne de adevãrate proiecte ma-
stodont.

Mult aºteptatul proiect de infra-
structurã Comarnic-Braºov va avea
o nota de platã de 1,8 miliarde de
euro, o sumã extrem de mare pentru

doar 53 de km, potrivit unor voci
din piaþã care considerã cã proiectul
nu este deloc fezabil din acest punct
de vedere. „Este inacceptabil ca un
proiect în concesiune, lansat în pro-
cedurã de licitaþie cu o valoare esti-
matã de 1,2 miliarde euro ºi cu o
lungime de 58 de kilometri sã ajun-
gã sã coste cu 600 de milioane de
euro mai mult ºi sã aibã numai 53 de
kilometri”, ne-a declarat, ieri, fostul

ministru al Transporturilor Alexan-
dru Nazare.

Domnia sa a mai adãugat: „Nego-
cierea proiectului s-a fãcut într-o
lipsã totalã de transparenþã. Nici
mãcar acum nu se cunoaºte suma fi-
nalã pe care o va plãti statul român
sau care sunt bãncile care vor finan-
þa proiectul. Premierul Ponta ne
anunþã senin cã a cerut Eurostat sã
nu fie luat în calcul la deficit, de par-

cã Eurostat e o instituþie care poate
fi pãcãlitã de minciunile lui ªova ºi
Ponta.”

Costurile pentru construirea auto-
strãzii Comarnic-Braºov au fost
convenite de organismele internaþio-
nale, BEI, BERD ºi BM, susþin surse
din piaþã.

LUCIA CRÃCIUN

(continuare în pagina 4)

Atena: “Bãncile
greceºti vor avea
nevoie, probabil,
de noi capitaluri”

Bãncile elene vor avea nevoie,
probabil, de noi capitaluri dupã pu-
blicarea testelor de stres, la finele
acestei luni, potrivit declaraþiilor
fãcute ieri de guvernatorul bãncii

centrale de
la Atena,
George Pro-
vopoulos.

“Cel mai
probabil vor
avea nevoie
de mai mulþi
bani”, a spus
Provopoulos
în cadrul

unei audieri în comisia de finanþe din
Parlamentul elen.

Fondul de Stabilitate Financiarã
a Greciei (HFSF), vehiculul care se
ocupã de recapitalizarea principa-
lelor bãnci elene, mai are la dispo-
ziþie opt miliarde de euro pentru
acoperirea unor posibile nevoi de
capital care vor ieºi la ivealã în
urma noilor teste de stres. În opinia
lui Provopoulos, aceastã sumã este
suficientã pentru acoperirea nece-
sarului de capital din sistemul ban-
car elen.

Conform datelor din vara anului
trecut, HFSF a cheltuit 38 de miliar-
de de euro pentru susþinerea sistemu-
lui bancar din þarã. Circa 25 de mi-
liarde euro au fost utilizate pentru
susþinerea capitalului celor patru
bãnci majore din þarã: “National
Bank of Greece”, “Piraeus Bank”,
“Eurobank” ºi “Alpha Bank”.

V.R.

PENALIZÃRI DE 12,7 MILIOANE EURO

Marii producãtori de electrocasnice,
amendaþi de Consiliul Concurenþei
l Companiile: “Încã nu am vãzut decizia CC”

Marii producãtori din piaþa
electrocasnicelor au fost
amendaþi de Consiliul

Concurenþei (CC) pentru încheie-
rea unor înþelegeri anticoncurenþia-
le în cadrul campaniilor de tip
buy-back.

Totalul penalizãrilor aplicate se ri-
dicã la aproape 56,5 milioane de lei
(aproximativ 12,7 milioane euro),
cuantumul amenzilor fiind de peste

2% din cifra de afaceri realizatã în
2012, dupã cum ne-a spus Bogdan
Chiriþoiu, preºedintele CC.

Autoritatea de Concurenþã a an-
chetat un numãr de circa 60 de com-
panii, dintre care 14 au fost amenda-
te, acestea fãcând parte din asociaþii-
le ROREC ºi ECOTIC.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Irelevanþa testelor de stres aplicate
bãncilor europene

Banca Centralã Euro-
peanã a promis, în
octombrie 2013, cã

va utiliza criterii stricte în
evaluarea bilanþurilor banca-
re, iar testele de stres vor fi ºi
mai dure. Bloomberg a scris
cã “BCE doreºte sã-ºi con-
struiascã credibilitatea în ca-
litate de supervizor financiar al re-
giunii”.

Oficialii bãncii au confir-
mat cã pragul minim stabilit
pentru rata de adecvare a ca-
pitalului este de 8%, chiar
dacã definiþia capitalului poa-
te fi diferitã în cadrul AQR
(n.a. Asset Quality Review)
faþã de cea utilizatã la testele
de stres.

La nici trei luni de la acel comuni-
cat de presã, surse oficiale din cadrul

BCE au declarat cã “banca s-a expri-
mat în favoarea unui prag de adecva-
re a capitalului de 6% în cadrul testu-
lui de stres”, dupã cum aratã Bloom-
berg. Preferinþa BCE trebuie discu-
tatã cu EBA (European Banking
Authority), instituþia care va coordo-
na testul.

Mai sunt câteva luni bune pânã
la aplicarea testelor de stres ºi nu
este exclusã o nouã diluare a ace-

stora, posibil pânã la pragul irele-
vanþei, mai ales cã “existã un nu-
mãr mic de þãri care doresc un eta-
lon ºi mai uºor”, conform declara-
þiilor oficiale anonime pentru Blo-
omberg.

Trebuie sã amintim cã la testul de
stres din 2011, pragul minim de
adecvare a capitalului (n.a. estimat
ca raport între capital ºi activele
ponderate la risc) a fost de 5%, nivel

sub care nu trebuia sã se afle nicio
bancã în cazul unei scenariu econo-
mic pesimist. Nu trebuie sã uitãm,
de asemenea, cã portofoliile de
obligaþiuni guvernamentale intrã
tot cu eticheta “fãrã risc” în evaluã-
rile din acest an, chiar dacã datoriile
publice au crescut puternic între
2011 ºi 2014.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

Iniþiativa “Viena 2” vrea
ca uniunea bancarã sã fie
atentã la Europa de Sud-Est

Membrii Iniþiativei “Viena
2” propun ca uniunea
bancarã europeanã sã in-

cludã toate statele membre ale
Uniunii Europene (UE) ºi sã acorde
o atenþie sporitã regiunii Europei de

Sud-Est (ESE).
“Având în vedere importanþa si-

stemicã pe care bãncile din zona
euro o au în þãrile din aceastã regiune
ºi faptul cã majoritatea statelor în ca-
uzã se aflã, deja, în procesul de ade-
rare la Uniunea Europeanã, este cri-

tic sã fie dezvoltat un cadru de coor-
donare între þãrile din ESE care nu
sunt membre UE ºi noile autoritãþi
europene de supraveghere ºi rezolu-
þie (n.r. bancarã)”, se aratã într-o de-
claraþie a organizaþiei.

În acelaºi timp, opera-
þionalizarea uniunii ban-
care, inclusiv Mecanismul
Unic de Supraveghere, cel
de rezoluþie bancarã ºi si-
stemul de protecþie, nece-

sitã atenþie continuã care sã fie acorda-
tã þãrilor care nu se aflã în faza de ade-
rare la Piaþa Unicã, potrivit documen-
tului.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 2)

Scopul iniþiativei "Viena 2" este
protejarea stabilitãþii financiare a
economiilor emergente ale Europei.


