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A RÃMAS FURTUL INSTITUÞIONALIZAT SINGURA CALE DE IEªIRE DIN CRIZÃ
A EUROPEI?

Comisia Europeanã
pregãteºte confiscarea tuturor

economiilor populaþiei

C
redeaþi cã vom scãpa doar
cu bail-in-ul bancar, sti-
maþi cititori? Ei bine, nu!
Pe fondul lipsei de reacþie

a cetãþenilor faþã de mãsurile arbitra-
re adoptate de autoritãþile europene
ºi a lipsei rezultatelor în lupta anti-
crizã, acestea au considerat cã sunt
necesare noi mãsuri.

Agenþia de ºtiri Reuters a obþinut
un document de lucru al Comisiei
Europene, în care se aratã cã “econo-
miile celor 500 de milioane de cetã-
þeni pot fi utilizate pentru finanþarea
investiþiilor pe termen lung”. Totul

este justificat, bineînþeles, prin nece-
sitatea stimulãrii creºterii economi-
ce, dar ºi prin “acoperirea deficitului

de finanþare din partea bãncilor”. Ni-
cãieri în articolul Reuters nu se
aminteºte de un posibil caracter
voluntar al mãsurilor.

“Criza economicã ºi financiarã a
afectat capacitatea sectorului finan-
ciar de a canaliza fondurile cãtre
economia realã, în special cãtre in-
vestiþiile pe termen lung”, se aratã în
documentul CE.

Dar de ce nu îºi îndeplinesc bãn-
cile rolul? Deoarece sunt subcapi-
talizate ºi nimeni nu ºtie, cu adevã-
rat, dimensiunea portofoliilor de
credite neperformante. Mai este,
apoi, incertitudinea investitorilor,
care nu ºtiu ce se va întâmpla nici
mãcar mâine, în condiþiile unei
avalanºe a schimbãrilor fiscale ºi

de altã naturã. ªi atunci, cum sã
treacã la investiþii pe termen lung,
când presiunile competitive nu re-
prezintã decât cea mai micã grijã a
lor?

Analiºtii de la Pimco, unul dintre
cele mai mari fonduri de investiþii
din lume, au observat, încã din vara
anului 2012, cã “un al doilea val al
ieºirilor de capital afecteazã ºi nucle-
ul zonei euro”. “Dupã o primã fazã a
crizei, în care investitorii ºi-au mutat
capitalul de la periferia euro cãtre
nucleu, aceºtia îºi mutã acum fondu-
rile din toatã zona euro”, se aratã în
analiza Pimco.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 15)

Ponta ºi-a luat jucãriile:
Transelectrica
ºi Transgaz

Executivul a adoptat, pe furiº,
în ºedinþa de miercuri, o or-
donanþã prin care trece

Transelectrica ºi Transgaz din su-
bordinea Ministerului Finanþelor,
controlat de PNL, în cea a Secreta-
riatului General al Guvernului
(SGG), ne-au spus mai multe surse
politice. Actul normativ ticluit în la-
boratoarele PSD a
fost un secret bine
pãzit de social-de-
mocraþi, ca sã nu
afle liberalii, fiind
prinºi cu dificul-
tãþile remanierii
unor min i º t r i .
Ordonanþa nu a
fost publicatã în
Monitorul Oficial
ieri, pânã la închi-
derea ediþiei. Nici
acþionarii celor
douã companii nu
au fost anunþaþi
prin intermediul
Bursei de Valori.

Sursele noastre afirmã: „Indife-
rent de secretomania din jurul aces-
tui transfer, acþionarii trebuiau anun-
þaþi. Sunt investitori pentru care con-
teazã cine sunt partenerii majoritari
din cele douã companii energetice
strategice, chiar dacã, în esenþã, tot
statul deþine controlul. Din pãcate,
aceste companii suferã din nou în
urma instabilitãþii politice dupã ce
pãreau cã ºi-au gãsit liniºtea sub un
management profesionist”.

Prin Transelectrica ºi Transgaz se
zvoneºte cã transferul la SGG va
aduce noi administratori ºi noi direc-
tori în cele douã societãþi, în ciuda
faptului cã cei actuali au fost numiþi
în baza ordonanþei 109, privind ma-
nagementul profesionist în compa-
niile de stat. Mai multe voci din
Transelectrica dau ca sigure primele

schimbãri la ni-
velul directora-
tului în cursul zi-
lei de astãzi,
când este pro-
gramatã o ºedin-
þã a Consiliului
de Supraveghe-
re, în care ar tre-
bui aprobate sau
respinse con-
tractele de man-
dat ale membri-
lor directoratu-
lui.

De altfel, Dan
Sandu, unul
dintre membrii

Consiliului de Supraveghere (CS)
al Transelectrica, ºi-a dat demisia
pe 11 februarie ºi ar urma sã fie în-
locuit temporar de Remus Vulpes-
cu, pânã la când AGA va face o
nouã numire. Sursele noastre mai
afirmã cã aceastã AGA ar urma sã
aducã mai multe schimbãri în CS,
pe „modelul” de la Tarom ºi CFR.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

CÂªTIG DE 374,9 MILIOANE LEI, ÎN 2013

Brokerii: Banca Transilvania,
profitabilitate ridicatã
în comparaþie cu ceilalþi
competitori
l Ömer Tetik: “Obiectivul major al bãncii, pentru
2014, este creºterea veniturilor ºi eficientizarea
proceselor” l Plus de 1,83% pentru cotaþia TLV

Banca Transilvania (TLV) a
raportat, pentru 2013, un
profit net de 374,9 milioane

lei, în creºtere cu 17% faþã de 2012,
rezultatele afiºate fiind peste aºtep-
tãrile brokerilor din piaþa de capital.

Acþiunile TLV au încheiat ºedinþa
bursierã de ieri în creºtere cu 1,83%,
la 1,67 lei/unitate.

Sistemul bancar a închis 2013 cu
un profit cumulat de 497 milioane de
lei, o treime din câºtigul dupã nouã
luni, în condiþiile în care 23 de bãnci
au raportat profit pentru 2013, iar 17
bãnci au avut pierderi.

Potrivit preºedintelui BT, Horia

Ciorcilã, perioada septembrie – de-
cembrie 2013 reprezintã unul dintre
cele mai bune trimestre din ultimii
ani privind creditarea BT. În ultimul
trimestru din 2013 au fost acordate -
atât companiilor, cât ºi persoanelor
fizice - peste 25.000 de credite noi,
în valoare totalã de 3.179 milioane
lei, potrivit unui comunicat al bãncii.

Potrivit lui Ömer Tetik, Directorul
General al Bãncii Transilvania, obiecti-
vul major, pentru 2014, este creºterea
veniturilor ºi eficientizarea proceselor.

La finalul anului trecut, soldul
creditelor BT era de 19.160 milioane
lei, iar resursele atrase de la clienþi au

ajuns la 25.804 milioane lei, raportul
credite – depozite fiind de 74,25%.

Vlad Pintilie, NBG Securities:
“Rata profitabilitãþii
depãºeºte rata creditelor
neperformante cu întârzieri
de peste 90 de zile”

“Rezultatele de la trimestrul IV au
completat o evoluþie excelentã a
bãncii pentru întreg anul 2013”, este
de pãrere Vlad Pintilie, Equity Re-
search Analyst la NBG Securities.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

ªomajul din Grecia,
la recordul de 28%

Rata ºomajului din Grecia a conti-
nuat sã creascã în noiembrie 2013,
ajungând la nivelul record de 28%,
de la 27,7% în luna precedentã, din
cauza adâncirii recesiunii generate
de mãsurile de austeritate, anunþã
Biroul de Statisticã din Grecia
(ELSTAT).

În noiembrie 2012, rata ºomajului
din Grecia a fost de 26,3%.

ªomajul din Grecia aproape s-a
triplat de la debutul crizei, în 2009, ºi
se menþine la cel mai ridicat nivel din
zona euro, unde rata medie a ºoma-
jului s-a situat la 12,1% în noiembrie
anul trecut.

Potrivit ELSTAT, un numãr re-
cord de 1,38 milioane de greci nu
aveau un loc de muncã în noiembrie
2013, cu 78.041 mai mult faþã de pe-
rioada similarã din 2012.

Creºte randamentul
obligaþiunilor italiene

Randamentul titlurilor de stat ale
Italiei cu scadenþa la zece ani a urcat
ieri, dupã ce premierul Enrico Letta
a încercat sã previnã colapsul Cabi-
netului pe care îl conduce de zece
luni.

Randamentul obligaþiunilor italie-
ne cu maturitatea menþionatã a urcat
cu trei puncte de bazã (0,03 puncte
procentuale) la ora localã 13.40,
ajungând la 3,76%. În ziua prece-
dentã, randamentul acestor titluri
scãzuse la 3,66% - cel mai redus
nivel din februarie 2006.

V.R.

Nervos, USL-ul trecea
l Crin Antonescu: “Dacã cineva crede cã PNL
va accepta transformarea USL în moºia lui
Ponta, se înºalã”

Dacã cineva crede cã PNL va ac-
cepta transformarea USL într-un fel
de moºie a lui Victor Ponta sau
într-un fel de USD mai mare, se
înºalã, a declarat ieri preºedintele
PNL, Crin Antonescu. Domnia sa a
spus: “Un singur lucru trebuie sã fie
clar ºi pentru Victor Ponta, ºi pentru
Ilie Sârbu, ºi pentru Daniel Constan-

tin, ºi pentru toatã lumea: PNL a fã-
cut în anumite condiþii ºi a cerut vo-
tul românilor pentru USL. Dacã ci-
neva crede cã PNL, cuminþel aºa, va
accepta transformarea USL într-un
fel de moºie a lui Victor Ponta sau
într-un fel de USD mai mare, se
înºalã”. (C.P.)

(continuare în pagina 3)

Eurogroup: “Bãncile cu rezultate foarte slabe la testele de stres
vor fi închise”
Bãncile care vor înregistra rezultate foarte slabe la testele de
stres ce vor fi derulate în acest an de Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) vor trebui închise, a declarat, ieri, Jeroen Dij-
sselbloem, preºedintele Eurogroup - grupul miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro.
BCE, care va prelua activitatea de supraveghere bancarã în
zona euro începând cu luna noiembrie, va evalua starea de
sãnãtate a celor mai mari 130 de bãnci din zona euro printr-o

analizã amãnunþitã a calitãþii activelor acestora.
Jeroen Dijsselbloem, care este ministrul de finanþe al Olan-
dei, a spus, citat de Reuters: “Sunt foarte mulþumit de ceea
ce a afirmat Daniele Nouy (n.r. – preºedintele Mecanismului
Unic de Supraveghere), cã, în situaþia în care existã bãnci
într-o condiþie proastã, trebuie sã le închidem”. (V.R.)

(continuare în pagina 15)

Criza din USL pare cã se adânceºte în ultimele zile, având în vedere faptul cã
discuþiile privind restructurarea Executivului, sistate brusc, nu au fost încã relua-
te. Liderul PNL Crin Antonescu a declarat asearã cã premierul Victor Ponta tre-
buie sã decidã pânã luni daca vrea în continuare sã aibã un guvern alãturi de
PNL.
Liderul PNL ºi-a exprimat speranþa ca Ponta “va da rãspunsul corect ca sã mer-
gem înainte”. În caz contrar, “rupem frumuºel” actualul guvern, “domnul Ponta
demisioneazã, dupã aceea îºi strânge oºtirile, se duce la Cotroceni, îºi ia alt man-
dat”, a explicat Antonescu.
Cel puþin la nivel declarativ, liderul PSD, Victor Ponta, susþine cã doreºte conti-
nuarea guvernãrii “în formula USL” ºi cã va face toate eforturile care þin de el ºi
de PSD pentru ca Uniunea sã treacã ºi peste aceastã crizã.
Surse politice susþin însã cã PNL nu mai participã de facto la guvernare, dar cã
ºi-ar dori sã fie dat afarã din Coaliþie ºi nu sã iasã de bunãvoie.
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