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MIHAI BOGZA:

“Profitabilitatea mare
a bãncilor din România
este o legendã”

Filialele din þarã noastrã a unor
bãnci strãine nu au fost nicio-
datã mai profitabile decât

operaþiunile din þãrile dezvoltate ale
respectivelor instituþii
de credit, dacã exclu-
dem efectul inflaþiei, a
declarat Mihai Bogza,
preºedintele Consiliului
de Administraþie al
Bancpost, care a catalo-
gat informaþiile despre
aceastã profitabilitate
drept “o legendã”.

“Pe ansamblu, în
sistemul bancar din
România s-a investit ºi nu s-au scos
bani. S-a investit tot timpul în
creºterea sistemului. Profiturile au
mers în dezvoltare, foarte puþine
bãnci au scos dividende. ªi în conti-
nuare, bãncile continuã sã punã ca-
pital suplimentar pentru a acoperi

pierderile din anii trecuþi”, a afirmat
domnia sa.

Sistemul bancar din þara noastrã a
înregistrat un profit de aproape 500

milioane lei, pe fondul
stornãrii impozitelor
amânate, a arãtat, re-
cent, Nicolae Cintezã,
directorul Direcþiei Su-
praveghere din Banca
Naþionalã a României
(BNR).

În precedenþii trei ani,
instituþiile de credit ob-
þinuserã rezultate nega-
tive, per ansamblu.

În 2010, perderile au fost de 516
milioane lei, în 2011, de 777 milioa-
ne lei, iar în 2012, de 2,118 miliarde
lei, pe fondul deteriorãrii calitãþii
portofoliilor de credite. În anul 2008,
sistemul obþinuse un profit record de
4,4 miliarde lei. (A.S.)

Depozitele din
bãncile elene au
scãzut în ianuarie

Depozitele constituite la bãncile
din Grecia au scãzut în ianuarie
2014, dupã douã luni cu creºteri,
anunþã banca centralã de la Atena.

Datele oficiale aratã cã depozitele
bancare ale gospodãriilor ºi compa-
niilor au scãzut la 161,03 miliarde
euro în prima lunã din acest an, de la
163,25 miliarde euro în decembrie.
Cele mai mari scãderi au fost con-
semnate în rândul depozitelor com-
paniilor, potrivit bãncii centrale ele-
ne.

Bãncile din Grecia au pierdut
aproape 90 de miliarde de euro (o
treime din totalul depozitelor) de la
intrarea þãrii în crizã financiarã, la fi-
nele lui 2009.

Menþionãm cã, potrivit unor surse
citate de Reuters, creditorii interna-
þionali ai Greciei au acceptat un indi-
ce de adecvare a capitalului Tier 1
mai scãzut, de 8%, la testele de stres
derulate la principalele bãnci elene
(NBG, “Alpha Bank”, “Piraeus
Bank” ºi “Eurobank”).

Autoritãþile elene negociau cu re-
prezentanþii FMI, UE ºi BCE redu-
cerea indicelui de adecvare a capita-
lului Tier 1 la 8%, de la 9%, cât li se
cere bãncilor europene.

V.R.

Tensiunile din Ucraina alimenteazã
cererea de aur
l Preþul metalului galben este în cea mai lungã perioadã de avans din august
lMoneda ucraineanã a scãzut cu 25% anul acesta, raportat la dolar

Preþul futures al aurului a urcat
ºi ieri, pe piaþa din New York,
dupã ce, cu o zi în urmã, a con-

semnat nivelul maxim al ultimelor 17
sãptãmâni, în
baza speculaþii-
lor potrivit cã-
rora cererea de active considerate si-
gure va creºte din cauza tensiunilor
din Ucraina.

Februarie este a doua lunã consecu-
tivã cu creºtere pentru cotaþia aurului,
perioada de avans fiind cea mai lungã
din august pânã în prezent. Evoluþia
ascendentã este determinatã ºi de te-

merile potrivit cãrora redresarea eco-
nomiei americane ar putea încetini.

Cotaþia aurului cu livrare în aprilie
a urcat cu 0,5% ieri, la ora 10.21, la

Comex New
York, ajungând la
1.334,30 dolari

uncia. Miercuri, preþul metalului
galben a atins 1.345,60 dolari uncia,
cel mai ridicat nivel din 30 octom-
brie 2013 pânã acum.

La Bursa Metalelor din Londra,
preþul aurului cu livrare imediatã era
de 1.331 dolari uncia, ieri, aproape
neschimbat faþã de ziua precedentã.

Ieri, în Ucraina, un grup înarmat a
ocupat Parlamentul regional din Cri-
meea ºi a arborat steagul Rusiei.

“Riscurile geopolitice în creºtere,
precum tensiunile din Ucraina, susþin
cererea de aur. Dacã evenimentele
din Ucraina se vor înrãutãþi ºi vor
implica þãrile vecine, atunci aurul ar
putea beneficia de cererea pentru ac-
tive sigure”, a declarat, potrivit Blo-
omberg, James Steel, analist la
“HSBC Securities”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

SIBIU - BUCUREªTI, SCOR 3 - 0 LA LISTÃRI ÎN 2014

Sibex a suflat “Aro Palace”
de sub nasul BVB
H

otelul “Aro Palace” va fi
listat la Sibex, de astãzi,
deºi, la un moment dat,
acþionarul sãu majoritar,

SIF Transilvania, lua în considerare
intrarea la cota Bursei de Valori Bu-
cureºti.

Astfel, scorul la listãri a ajuns deja
la 3-0, în acest an, în favoarea sibie-
nilor, dupã ce tot SIF Transilvania a
adus la Sibex societãþile “Feper” ºi
“Romradiatoare”. Aceste societãþi
nu au înregistrat, însã, tranzacþii.

Anul trecut, meciul listãrilor a fost
câºtigat de BVB, cu 2-0, în condiþiile
în care, al doisprezecelea jucãtor –
statul – a fost unicul marcator. Sin-
gura tentativã de ºut “privatã” –
AdePlast – a eºuat.

Voci din piaþã spun cã SIF Transil-
vania urmãreºte susþinerea Sibex, în
condiþiile unei deþineri importante
din aceastã bursã, pe care nu ar dori
sã o lase sã moarã.

Într-un interviu acordat ziarului
“BURSA”, în luna noiembrie, Mihai
Fercalã, preºedintele executiv al
SIF3 Transilvania, ne-a spus cã Bur-
sa din Sibiu trebuie sã fuzioneze cu
cea din Bucureºti ºi cã SIF-urile ar
trebui sã se concentreze pe acest
obiectiv.

Vara trecutã, acþionarii “Aro Pa-
lace” din Braºov îºi dãduserã acor-
dul pentru listarea acesteia pe piaþa

ATS a Bursei de Valori Bucureºti,
însã, în final, societatea va ajunge
pe sistemul alternativ al Sibex,
chiar de astãzi.

În varã, SIF Transilvania a pro-
pus Primãriei Braºov cedarea Ce-
tãþii oraºului, deþinutã de Aro Pala-
ce, în schimbul unor terenuri ºi

imobile în valoare de circa 5 mi-
lioane de euro. În noiembrie, Mihai
Fercalã ne-a spus cã societatea are
o strategie de restructurare a acti-
velor sale, strategie aprobatã în CA
pentru a valorifica, prin vânzare,
unele active ºi a utiliza sumele pen-
tru noi investiþii. “Aceastã strate-
gie se implementeazã ºi este posi-
bil ca acest activ sã fie valorificat,
conform legii, cu drept de pre-
empþiune oferit întâi Ministerului
Culturii, apoi celorlalte instituþii
sau investitorilor privaþi”, ne-a
precizat, atunci, domnia sa.

SIF Transilvania deþine 85,74%
din acþiunile Aro Palace, iar SIF
Muntenia are 10,37% din titluri.

Compania hotelierã opereazã hote-
lul de cinci stele Aro Palace, hoteluri-
le Capitol (trei stele), Coroana (douã
stele), Aro Sport ºi Postãvarul (ambe-
le câte o stea), precum ºi restaurantele
Cetate, Casa Pãdurarului, Panoramic
ºi crama Cerbul Carpatin.

Aro Palace a înregistrat în anul
2012 o cifrã de afaceri de 20,9 mi-
lioane lei (4,7 milioane euro), uºor
sub nivelul din 2011 (21,6 milioa-
ne lei), ºi un profit brut de 176.000
de lei (40.000 de euro), faþã de un
câºtig de 116.000 de lei în anul
2011.

ADINA ARDELEANU

Este gata FMI sã dea undã verde
creºterii datoriilor publice?

Fondul Monetar Internaþional
a pledat, uneori foarte in-
sistent, ca toate solicitãrile de

ajutoare financiare sã fie însoþite de
implementarea unor
programe dure de
ajustare financiarã,
o r i e n t a t e
mai ales cã-
tre reduce-
r ea deze-
chilibrelor

externe ºi a datoriei pu-
blice.

Acelaºi tip de progra-
me au fost recomandate ºi
de la începutul crizei fi-
nanciare globale, dar re-
zultatele au fost nesemni-
ficative, pe fondul unui grad de înda-
torare extrem de ridicat al þãrilor
aflate în pragul falimentului.

De ce nu s-au obþinut rezultatele
aºteptate? Pentru cã FMI a ignorat
adevãratele cauze care au condus la
incapacitatea de platã, iar programe-
le sale mai mult au împiedicat re-

structurarea masivã de care aveau
nevoie economiile aflate în dificulta-
te decât au ajutat-o.

În ciuda prognozelor optimiste
din ultima perioadã, conducerea in-
stituþiei financiare internaþionale
continuã sã facã apeluri pentru “re-

nunþarea prematurã la relaxarea mo-
netarã din economiile avansate”, în
timp ce pentru pieþele emergente re-
comandã “menþinerea tendinþei de
restricþionare a politicii monetare
acolo unde inflaþia este ridicatã ºi
credibilitate politicii monetare
redusã”.

FMI are sfaturi ºi pentru Banca
Centralã Europeanã, care ar trebui sã
ia în considerare introducerea
dobânzilor negative pentru facilita-
tea de depozit acordatã bãncilor co-
merciale, în scopul stimulãrii credi-
tãrii. Încã din vara anului 2012, Fon-

dul Monetar Internaþio-
nal a cerut BCE sã treacã
la o relaxare cantitativã
similarã celei din SUA,
prin depãºirea limitelor
impuse de tratatele euro-
pene.

Dacã tipãrirea însem-
nelor monetare repezintã
calea spre bunãstare, de
ce este interzisã în tratate-
le europene? De ce nu

este prevãzutã, mãcar, drept mãsurã
care poate fi adoptatã în caz de ur-
genþã? Au fost aºa de mare convin-
gerea “fondatorilor” Europei Unite
cã proiectul lor este infailibil ºi gene-
rator de permanentã prosperitate?

(continuare în pagina 14)

ASF analizeazã
cumpãrarea unui pachet
“Cemacon” de cãtre soþia
ºefului “Broker” Cluj

Autoritatea de
Supraveghere
F i n a n c i a r ã

analizeazã tranzacþia
prin care Luana Maria
Chiº, soþia directorului
general al SSIF Broker,
Grigore Chiº, a cumpã-
r a t u n p a c h e t d e
464.500 de acþiuni
“Cemacon” (CEON), în ºedinþa din
7 februarie, la finalul cãreia societa-
tea a informat cã, pe 5 februarie, fu-
sese notificatã de cãtre BCR asupra
faptului cã o sumã de 12 milioane de
euro din creditul societãþii la institu-
þia bancarã a fost cesionatã cãtre Bu-
siness Capital for Romania Oppor-
tunity Fund.

“ASF a observat tranzacþia, este în
analizã”, ne-au transmis reprezenta-
þii instituþiei.

Unele voci din piaþã au considerat
cã, la momentul tranzacþiei, Luana
Chiº ar fi fost în posesia unor infor-
maþii privilegiate. Oficialii “Broker”
Cluj au respins însã astfel de acuza-
þii, amintind cã informaþii despre re-
structurarea creditului de la BCR au

fost publicate încã din 2012.
SSIF Broker deþine, împreunã cu

fondul “KJK Fund II” ºi “Consultan-
þã Andrei&Andrei”, 76,92% din ac-
þiunile producãtorului de cãrãmizi.

Prin raportul din 5 noiembrie 2013,
“Cemacon” a anunþat cã BCR va
transfera o parte din datoria Cemacon
cãtre un nou investitor, terþã parte, ce

intenþioneazã sã o con-
verteascã într-un numãr
de acþiuni, egal cu cel
deþinut de cel mai mare
acþionar actual, respec-
tiv KJK Fund II (dar nu
mai mare de 33% din
capitalul social al com-
paniei).

Afacerile producãtorului de cãrã-
mizi Cemacon (CEON) s-au majorat
cu 38% anul trecut, de la 34,8 mi-
lioane lei la 48 milioane lei, iar pier-
derile s-au redus de la 17 milioane lei
la 5,7 milioane lei, potrivit rezultate-
lor financiare preliminare, comuni-
cate joi de companie.

ADINA ARDELEANU

SSIF Broker deþine, împreunã
cu fondul “KJK Fund II” ºi
“Consultanþã Andrei&Andrei”,
76,92% din acþiunile
producãtorului de cãrãmizi.

CÃLIN
RECHEA

METALE PRETIOASE

SIF Transilvania a adus trei societãþi la cota SIBEX în acest an.


