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Rata creditelor
neperformante
din Spania, la un nivel
record

Rata creditelor neperformante din
sistemul bancar spaniol a ajuns la un
nivel record în decembrie 2013, po-
trivit datelor bãncii centrale de la
Madrid, care anticipeazã cã aceasta
va continua sã creascã.

Rata creditelor neperformante în
totalul împrumuturilor acordate de
bãncile spaniole a urcat la 13,6% în
ultima lunã din 2013, de la 13,07%
în noiembrie. Volumul acestor credi-
te s-a situat la 197 miliarde euro în
decembrie, nivel cu 4,6 miliarde
euro mai ridicat decât cel din luna
precedentã.

Banca centralã a Spaniei a mai ra-
portat cã, în decembrie, creditarea
totalã din þarã a scãzut cu 24 miliarde
euro, la 1.450 miliarde euro.

Încrederea
investitorilor
germani, în scãdere
neaºteptatã

Încrederea investitorilor germani
a scãzut luna aceasta, în mod
neaºteptat, pe fondul incertitudinilor
privind soliditatea redresãrii econo-
miei SUA, conform institutului de
cercetare ZEW.

Indicele ZEW care mãsoarã încre-
derea investitorilor germani a co-
borât cu 6 puncte în februarie, la 55,7
puncte. Nivelul este cel mai redus
din noiembrie 2013.

V.R.

EXCLUSIVITATE

“Nevestele” din ASF,
preluate de la fostele Comisii
l “Este trist faptul cã fostul CSA nu a urmãrit riguros modul în care se respectã planul de mãsuri de
la Astra” l “Prin lege, am fost obligaþi sã preluãm tot personalul fostelor CNVM, CSSPP, CSA.
Inclusiv nevestele” l “Cine nu îndeplineºte criteriile, cã e nevastã, soþ, soþie, fiu sau nepot, va trebui
sã îºi caute frumuºel de lucru în altã parte”

Reporter: Domnule Dan Radu
Ruºanu, este o decizie fãrã precedent
din punct de vedere al cotei de piaþã a
societãþii pe care tocmai aþi aºezat-o
în redresare financiarã prin admi-
nistrare specialã. Primele întrebãri
sunt de ce ASTRA ºi de ce acum?

Dan Radu Ruºanu: Încep cu a
doua întrebare: de ce acum. Pentru cã
avem un raport al direcþiei de control
din cadrul ASF ºi pentru cã avem o
Notã a Direcþiei de Supraveghere din
cadrul ASF. Ele au fost dezbãtute
marþi de cãtre Consiliul ASF, iar noi
am luat deciziile care se impuneau:
am constatat cã managementul com-
paniei ºi riscurile asumate de cãtre
manageri au condus societatea exact
într-o astfel de situaþie, în care singura
mãsurã raþionalã era deciderea redre-
sãrii financiare prin administrare spe-

cialã. Care era alternativa? Sã o lãsãm
sã funcþioneze nestingherit în conti-
nuare? Sã o lãsãm sã ajungã la un sta-
diu în care ar fi devenit prea mare
pentru a fi salvatã? Sã fimla fel de pa-
sivi ca CSA-ul ºi sã alimentãm ceea
ce piaþa asigurãrilor, nu noi, a denu-
mit “o politicã toxicã de asigurare”?
Categoric, rãspunsul este nu. Alter-
nativa de a ne face cã nu vedem ceea
ce se întâmplã în piaþã este o chestiu-
ne care þine de trecut. Ne-am întrebat
ºi noi, s-a întrebat ºi industria asigurã-
rilor: cuma fost posibil ca problemele
repetate semnalate la ASTRAsã nu fi
atras atenþia supraveghetorului.
Rãspunsul meu este: au atras atenþia
supraveghetorului.

Fostul CSA (Comisia de Suprave-
ghere a Asigurãrilor) a fãcut la fina-
lul anului 2012 un control la ASTRA.

Rezultatul? Un plan de mãsuri cu ter-
men la 31 decembrie 2013. Ceea ce
este trist este faptul cã fostul CSAnu a
urmãrit riguros modul în care se
respectã acest plan de mãsuri. Iar
când a fost format ASF-ul, fostul
Preºedinte CSA, Daniel Tudor, ºi-a
pãstrat prerogativele în domeniul asi-
gurãrilor ºi tocmai în virtutea expe-
rienþei ºi continuitãþii, avea toate mo-

tivele sã constate dacã ASTRA face
mãcar paºi în sensul respectãrii pla-
nului de mãsuri. Afost vorba despre o
toleranþã neobiºnuitã ºi pot spune
acum, fãrã sã îmi pot explica încã de
ce, despre o rezistenþã în verificarea
planului de mãsuri la ASTRA. Pot
spune cã aceastã rezistenþã a dispãrut
din momentul desemnãrii de cãtre
Parlamentul a noii conduceri a ASF -
noiembrie 2013. Odatã rezistenþa
dispãrutã, puteþi constata ceea ce am
decis astãzi (n.r. ieri).

Reporter: ªi totuºi, din ceea ce
spuneþi, ASF a tolerat pânã în no-
iembrie aceastã situaþie...

Dan Radu Ruºanu: V-am expli-
cat mai devreme aceastã ‘‘toleranþã’’
excesivã. Întrebarea este nu dacã a
tolerat ASF, ci de când tolereazã su-
praveghetorul pieþei, fie cã a fost
CSA, fie ASF. De când? Priviþi deci-
ziiledemarþi: unadintreele se referã la
anularea creanþelor de asigurare afe-
rente contractelor ieºite din perioada
de valabilitate ºi înregistrarea rezulta-
telor în contabilitatea societãþii.

BURSA

(continuare în pagina 4)

STATISTICI MINUNATE, TOTUªI...

De ce creºterea economicã
nu este confirmatã ºi de
consumul de energie?

Premierul Ponta a oprit
transmisiunea unui
meci de hochei de la Jo-

curile Olimpice, într-o manie-
rã demnã de cele mai “dezvol-
tate” þãri bananiere, pentru a
ne anunþa extraordinara per-
formanþã economicã din 2013.

Produsul Intern Brut a crescut cu
3,5% faþã de anul precedent, cu mult
peste aºteptãri, dar multe articole din
presã întrebau de ce nu se simte per-
formanþa ºi la nivelul populaþiei.

Analistul Florin Cîþu a prezentat
pe blogul sãu o analizã a influenþei
deflatorului asupra creºterii econo-
mice reale, influenþã pe care o consi-
derã “bizarã” (n.a. deflatorul
PIB-ului mãsoarã creºterea tuturor
preþurilor din economie, spre deose-
bire de indicele preþurilor de con-
sum, iar subevaluarea acestuia deter-
minã o îmbunãtãþire artificialã a
creºterii reale, în condiþiile în care
avansul PIB-ului în termeni reali se
determinã ca diferenþã între PIB-ul
nominal ºi deflator).

Acest indice general al preþurilor a

suferit modificãri importante
începând din 2011, în sensul
unei scãderi abrupte, pentru
care Institutul Naþional de Sta-
tisticã nu a oferit, încã, expli-
caþiilenecesare.Deºinuacuzãdi-
rect autoritãþile de manipularea
datelor statistice, Florin Cîþu a

enumerat o serie de contradicþii între
evoluþia PIB-ului ºi evoluþia altor
date macro, cum ar fi ºomajul, venitul
disponibil al populaþiei, scãderea ve-
niturilor bugetare sau creºterea nu-
mãrului insolvenþelor.

În sprijinul celor care privesc cu
scepticism datele oficiale privind
creºterea economicã vine ºi corelaþia
dintre consumul de energie ºi dina-
mica economiei reale.

Determinarea ºi estimarea relaþiei
de cauzalitate între consumul de
energie ºi creºterea economicã a
constituit ºi constituie un subiect im-
portant de cercetare, în special pen-
tru departamentele economice ale
universitãþilor din þãrile în curs de
dezvoltare.

(continuare în pagina 14)

DUPÃ DECIZIA FED DE REDUCERE A
STIMULENTELOR

Ieºirile de capital din SUA,
la cel mai ridicat nivel din
februarie 2009

Ieºirile de capital din SUA au
atins, în luna decembrie 2013,
cel mai ridicat nivel din februarie

2009, potrivit datelor Departamentu-
lui Trezoreriei de la Washington.

Cifrele aratã cã, în
ultima lunã a anului
trecut, investitorii
strãini au vândut ac-
þiuni americane,
obligaþiuni de stat ºi
corporative. Totoda-
tã, China ºi Japonia
ºi-au redus deþineri-
le în titluri de stat în luna în care Fe-
deral Reserve (Fed - banca centralã
americanã) a decis sã taie achiziþiile
de obligaþiuni de la 85 de miliarde
dolari lunar la 75 de miliarde dolari.

“Aþiobservatcãaufostvândute titluri
ale companiilor ºi agenþiilor guverna-
mentale, dar ºi acþiuni. Cred cã a fost

mai mult o reacþie a pieþei la anunþul
privind reducerea programului Fed
de achiziþii de active”, a declarat,
conform Bloomberg, Gennadiy Gol-
dberg, strateg la “TD Securities

USA” LLC din New
York. În opinia sa,
“pieþele s-au eliberat
de risc în perspectiva
unor rate mai ridica-
te ale dobânzilor”.

Conform datelor
oficiale, fluxul
transfrontalier total

- inclusiv titluri de valoare pe termen
scurt, precum certificatele de trezo-
rerie ºi swap-urile pe acþiuni, a fost
de 119,6 miliarde dolari în decem-
brie, dupã un nivel de numai 13 mi-
liarde de dolari în noiembrie. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

Între bãnci ºi populaþie,
Cinteza BNR-ului preferã bãncile
l Directorul Supravegherii BNR: “Plata în lei a creditelor în valutã, la
cursul de la data contractãrii, ar falimenta bãncile” l Odon Szabo, UDMR:
“Mãsura ar reduce extraprofitul nemeritat al instituþiilor de credit”

Propunerea legislativã de resti-
tuire în lei a creditelor con-
tractate în valutã la cursul de

la semnarea contractului ar genera o
crizã sistemicã, mai multe bãnci
riscând sã intre în faliment, susþine
directorul Direcþiei de Supraveghe-
re din Bãncii Naþionale a României
(BNR), Nicolae Cintezã.

“Din studiile pe care le-am fãcut,
o astfel de mãsurã ar genera o crizã
de sistem. Vor fi bãnci care vor da, a
doua zi, faliment”, a declarat domnia
sa, în cadrul prezentãrii punctului de
vedere al BNR faþã de aceastã pro-
punere legislativã, în faþa Comisiei
pentru buget, finanþe, activitate ban-
carã ºi piaþã de capital din Senat.

Nicolae Cintezã a precizat cã
existã un singur caz de rambursare a
creditului în moneda naþionalã, la

cursul din data semnãrii contrac-
tului, în Croaþia, care a determinat
respectiva bancã sã pãrãseascã þara
în cauzã.

Se pare cã, pentru oficialul BNR,

stabilitatea sectorului bancar atârnã
mai greu decât bunãstarea populaþiei,
care trebuie sã ramburseze rate sem-
nificativ mai mari decât la începutul
perioadei de platã a ratelor, ca urma-
re a creºterii puternice a cursul, com-
parativ cu perioada de dinainte de iz-
bucnirea crizei.

Senatorii din Comisia de buget fi-
nanþe din Senat au întocmit un raport
de respingere a iniþiativei legislative,
aceºtia afirmând cã mãsura falimen-
tului persoanelor fizice nu poate fi
aplicatã în þara noastrã, deºi se aplicã
în alte þãri. Domniile lor nu au expli-
cat care sunt argumentele pe care îºi
bazeazã aceastã opinie, potrivit sur-
selor de presã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

CRIZA GUVERNAMENTALÃ

A treisprezecea zi, pisica neagrã
Î

ntâlnirile de tainã din PNL au
continuat ºi ieri, liderul liberali-
lor Crin Antonescu pãrând inde-

cis asupra momentului în care parti-
dul va pãrãsi barca USL ca sã intre
în opoziþie.
Surse libera-
le ne-au de-
clarat cã PNL va mai rãmâne o vre-
me în USL ºi cã Antonescu ar urma
sã primeascã mandat de la Biroul
Politic Naþional (BPN) al partidului
sã negocieze dur cu social democra-
þii, continuând critica la adresa Gu-
vernului ºi a USD (alianþa formatã
cu PC ºi UNPR pentru europarla-
mentare). Sursele noastre afirmã cã
PNL s-ar fi coalizat, într-un final, în

jurul lui Crin Antonescu pentru
menþinerea poziþiei în USL ºi impu-
nerea noilor miniºtri PNL.

Ieri, la închiderea ediþiei, încã nu
se încheiase ºedinþa furtunoasã a
BPN al PNL, despre care unele voci
au spus cã a debutat cu mandatul
preºedintelui Antonescu pe masã.

Surse din PSD ne-au spus cã PNL
nu-ºi permite sã treacã în opoziþie:
„Crin Antonescu mai este susþinut
doar de filialele PNL din Bacãu ºi
Braºov. Este conºtient cât are de
pierdut dacã forþeazã ieºirea PNL
din USL. Aºa cã, cel mai probabil, se
va ajunge cu structura noului Gu-
vern în Parlament, astfel încât Klaus
Johannis sã poatã fi ministru de

interne ºi vicepremier responsabil cu
ministerele economice. PSD va folosi
aceastã ocazie de aprobare a noii struc-
turi a Guvernului pentru a transforma
miniºtrii delegaþi în miniºtri plini (n.r.
Constantin Niþã care conduce acum
Departamentul pentru Energie ºi Li-
viu Voinea care conduce Departa-
mentul pentru Buget)”.

Sunt ºi voci liberale care susþin cã,
deºi „a bãtut palma” cu Traian Bã-
sescu pentru a împinge PSD-ul în
opoziþie dupã alegerile prezidenþia-
le, Crin Antonescu s-ar fi convins cã
riscurile unei ieºiri de la guvernare ºi
ale unei eventuale ruperi a PNL sunt
prea mari. (A.Z.)

(continuare în pagina 3)

Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) a instituit ieri procedura de redre-

sare financiarã prin administrare specialã a companiei Astra, cea mai mare firmã

de asigurãri din þara noastrã, aflatã în proprietatea omului de afaceri Dan Ada-

mescu. ASF a suspendat acþionarii, conducerea companiei ºi a numit KPMG ca

administrator special.

Preºedintele ASF, domnul Dan Radu Ruºanu, a avut amabilitatea sã ne rãspundã

în exclusivitate la câteva întrebãri, atât despre situaþia Astra, cât ºi despre nive-

lul salariilor ºi angajarea rudelor unor politicieni în Autoritate, subiecte care au

creat o adevãratã isterie în presã în ultimele zile.
CÃLIN

RECHEA

Dolarul avea un curs
de 1,3754 unitãþi/euro
ieri, la ora 10.57, pe
piaþa din New York,
mai mic cu 0,3% faþã
de ziua precedentã.
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Citiþi mai multe detalii în pagina 4.


