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DUPÃ TESTELE BCE

Investitorii estimeazã
cã bãncile vor
strânge 51 de
miliarde de euro

Testele de stres derulate de Banca
Centralã Europeanã în rândul celor
mai importante bãnci din zona euro
vor obliga bãncile sã strângã o sumã
suplimentarã de 51 de miliarde de
euro pentru a fi credibile pe piaþã,
aratã rezultatele unui sondaj derulat
de Goldman Sachs în rândul marilor
investitori instituþionali, transmite
Reuters.

În plus, cei 125 de investitori insti-
tuþionali de pe întregul glob intervie-
vaþi de Goldman Sachs estimeazã cã
nouã din cele aproximativ 130 de
bãnci testate de BCE ar urma sã pice
examenul, cele mai mari ºanse fiind
în cazul bãncilor din Italia, Germa-
nia ºi Grecia, relateazã Agerpres.

Banca Centralã Europeanã va pre-
lua activitatea de supervizare banca-
rã în zona euro începând din luna no-
iembrie ºi, înainte de acest pas, va
evalua starea de sãnãtate a celor mai
mari 128 de bãnci din zona euro
printr-o analizã amãnunþitã a calitãþii
activelor lor ºi, de asemenea, a capa-
citãþii lor de a face faþã ºocurilor ºi
stresului.

Crucial pentru BCE este ca rezul-
tatele testelor sã fie în linie cu aºtep-
tãrile pieþelor, în condiþiile în care
precedentele runde de teste, derulate
în 2010 ºi 2011, au fost discreditate
pentru cã necesitãþile de capital iden-
tificate de BCE au fost mult mai mici
decât ceea ce considerau investitorii.
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Acordul de liber schimb dintre UE ºi SUA va înlocui
suveranitatea statelor cu cea a corporaþiilor

La adãpostul unor ten-
s i u n i s o c i a l e î n
creºtere, a rãzboaielor

regionale ºi a avioanelor care
se prãbuºesc, autoritãþile din
Uniunea Europeanã, Statele
Unite ºi Canada pregãtesc
lansarea unor acorduri de li-
ber schimb ale cãror efecte sunt prea
puþin cunoscute publicului larg.

Dar chiar trebuie sã ºtie toatã lu-
mea care sunt prevederile lor? Nu
este suficient cã vor conduce la o
creºtere a schimburilor comerciale,
cu efecte benefice asupra bunãstãrii?

Încã din secolul al XIX-lea,
economistul francez Frédéric
Bastiat a declarat cã “atunci
când mãrfurile nu pot trece gra-
niþele, le vor trece armatele”.

Din pãcate, extinderea glo-
balizãrii din ultimele decenii a
schimbat radical datele proble-

mei, mai ales pe fondul crizei finan-
ciare mondiale ºi a profundelor de-
zechilibre generate de inundarea
pieþelor cu bani ieftini.

Acordul de liber schimb dintre Ca-
nada ºi UE (CETA), negociat mai ales
în ultimii doi ani, este gata pentru sem-

nãturile finale, în cadrul unei întâlniri
la nivel înalt din septembrie 2014. Pre-
sa europeanã, cât ºi cea din Canada, au
scris destul de puþin despre efectele
acestuia. De ce? Pentru cã textul tra-
tatului nu a fost fãcut public.

“Textul acordului CETA nu va fi
fãcut public pe durata negocierilor”,
a fost poziþia oficialã a guvernului
canadian. Transparenþa este la fel de
opacã ºi în partea europeanã, iar
acesta ridicã numeroase semne de
întrebare cu privire la adevãratele in-
tenþii din spatele tratatului.

Televiziunea germanã ARD a obþi-

nut textul acorduluidintreUE ºiCana-
da (n.a. documentul de circa 1.500 de
pagini se gãseºte la adresa www.ta-
gesschau.de/download/ceta-111.zip),
iar analiza pe scurt a implicaþiilor sale
a fost publicatã sub titlul “Pe drumul
cãtre o justiþie paralelã”.

De ce “justiþie paralelã”? Din cau-
za unor prevederi extraordinare refe-
ritoare la protecþia investitorilor strã-
ini, care indicã un potenþial major de
încãlcare flagrantã a suveranitãþii
statelor participante.
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OMER TETIK, BANCA TRANSILVANIA:

“Numeroase bãnci încep sã piardã bani
pentru cã au prea multã lichiditate”
l “Bãncile sunt ocupate mai mult cu activitatea de curãþare a bilanþurilor
de neperformante ºi mai puþin de creºtere ºi de relaþia cu clienþii”

Lichiditatea din sistemul ban-
car este imensã, raportul din-
tre credite ºi depozite a deve-

nit subunitar pentru prima datã în
ultimii ani, iar numeroase bãnci
încep sã piardã bani pentru cã au
prea multã lichiditate, potrivit lui
Omer Tetik, directorul general al
Bãncii Transilvania (BT).

Domnia sa a spus, ieri, cã sistemul
bancar din þara noastrã trece printr-o
perioadã dificilã, subliniind cã ºi
clienþii s-au schimbat, aceºtia fiind
mai informaþi, cã cererea este mult
mai scãzutã ºi cã imensa lichiditate
din piaþã nu este, încã, alocatã eco-
nomiei reale.

Problema este concentrarea bãn-
cilor, foarte puþine instituþii financia-
re fiind deschise cãtre sectoare de
niºã, considerã Tetik, subliniind cã
este foarte importantã continuitatea

în relaþia cu clienþii ºi cã doar câteva
instituþii au început sã priveascã spre
anumite domenii, cum ar fi agri-
cultura sau IMM: “Vedem cã unele
bãnci vin cu oferte noi pentru credi-
te, deci bãncile au început sã reintre

în tendinþa de creºtere a creditãrii,
dar la alte niveluri, mult diferite de
ce s-a întâmplat înainte de crizã, ceea
ce este firesc, pentru cã trebuie sã
învãþãm din lecþiile crizei. Dacã PIB
creºte cu 5% iar bãncile - cu 50%,
acesta este semnul apariþiei unui
«bubble» pe piaþã bancarã. Ne aºtep-
tãm, aºadar, la o creºtere a sectorului
bancar în armonie cu avansul econo-
miei”.

Astfel, bancherul susþine cã siste-
mul va reintra pe un ritm de creºtere,
însã trebuie evitate ritmurile de dina-
intea crizei. În acelaºi timp, ºeful BT
apreciazã cã bãncile de la noi îºi vor
creºte ritmul de acordare a creditelor
abia anul viitor: “Trecem printr-un
cerc vicios.

EMILIA OLESCU
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ACÞIONARII CONVOCAÞI SÃ APROBE
AMÂNAREA

Listarea Complexului
Oltenia, la jumãtatea
anului viitor

Listarea producãtorului de
energie pe bazã de lignit
Complexul Energetic Olte-

nia va fi amânatã pentru finalul se-
mestrului I din 2015, ne-au spus sur-
se apropiate situaþiei. Iniþial, opera-
þiunea era programatã pentru toam-
na acestui an.

Acþionarii societãþii sunt convo-
caþi pe 8 septembrie sã aprobe, prin-
tre altele, modificarea actului consti-
tutiv al Complexului Oltenia. Potri-
vit datelor publicate în Monitorul
Oficial, modificãrile vizeazã dreptul
Ministerului Economiei de a finaliza
oferta publicã de acþiuni în termen de
36 de luni de la data înmatriculãrii
societãþii la registrul comerþului, dar
ºi prelungirea acestui termen, o sin-
gurã datã, cu ºase luni, la recoman-
darea consultantului sau la cererea
acþionarilor.

Sursele noastre ne-au explicat:
„Amânarea este convenabilã din mai
multe puncte de vedere. Pentru listare
este nevoie de evaluarea rezervelor
de cãrbuni, iar aceastã operaþiune du-
reazã mai mult decât a estimat socie-
tatea iniþial. Apoi mai trebuie rezol-
vatã ºi problema provizioanelor
întrucât Complexul Oltenia a livrat
cãrbune unor CETde la care are mulþi
bani de recuperat. Unele CET-uri au
intrat în insolvenþã. Dacã AGA va
aproba modificãrile actului constitu-
tiv, atunci vânzarea pachetului de
15% din acþiunile companiei pe Bur-
sa de Valori Bucureºti se poate face

cel târziu pânã la finele anului viitor”.
Asocierea SC Geoconsulting SRL

& Wardell Armstrong International a
câºtigat licitaþia organizatã de produ-
cãtorul de energie pe bazã de cãrbune
Complexul Energetic Oltenia pentru
evaluarea independentã a rezervelor
ºi resurselor companiei. Potrivit date-
lor publicate pe SEAP, valoarea con-
tractului este de 310.000 euro.

Rezultatul evaluãrii va fi inclus
într-un Raport de Resurse Minerale
ºi va face parte din Prospectul care
urmeazã sã fie pregãtit pentru oferta
publicã primarã.

În luna ianuarie a acestui an, Lau-
renþiu Ciurel, directorul general al
Complexului Oltenia, a declarat cã
societatea are de recuperat creanþe
de circa 770 milioane de lei de la
CET-urile cãrora le-a furnizat cãrbu-
nele în anii trecuþi.

ALINA TOMA VEREHA
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TRANSPARENÞÃ A LA ASF – CUM AJUNGI
DE LA 8.000 DE EURO LA 12.000 DE EURO

Miºu Negriþoiu a uitat
sã-ºi adauge indemnizaþia
la venitul salarial

Mai sã-i plângem de milã
preºedintelui Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã,

când a anunþat, marþi, cã are un salariu
de numai 8.000 de euro net (35.000
de lei), faþã de cei 14.000 de euro,
încasaþi lunar de fostul preºedinte,
actualmente în arest la domiciliu,
Dan Radu Ruºanu.

Întrebat direct, în cadrul
conferinþei pe care o susþinea,
care sunt primele la care au dreptul
membrii Consiliului ASF, Miºu Ne-
griþoiu a rãspuns fãrã ezitare: “Ace-
leaºi prime ca angajaþii – la evaluarea
anualã ºi pentru proiecte speciale”.

Însã chiar în prezentarea lui Miºu
Negriþoiu se face referire la “sporuri,
prime ºi alte drepturi” cuvenite mem-
brilor conducerii ASF. Potrivit docu-
mentului citat, cheltuielile salariale
anuale cu salariile membrilor Consi-

liului (inclusiv sporuri, prime ºi alte
drepturi) au scãzut în 2014 cu 77%, la
4,77 milioane de lei, fiind bugetate la
5 milioane de lei, pentru 2015.

Calculând conform grilei de sala-
rizare, anunþate tot de Miºu Negriþo-
iu, remuneraþia maximã a Consiliu-
lui ASF ar fi de 275.000 de lei lunar

(3,3 milioane de lei anual),
asta în condiþiile în care toate
cele 9 locuri ar fi ocupate. ASF

funcþioneazã, în acest moment, fãrã
prim-vicepreºedinte ºi fãrã un mem-
bru neexecutiv, dupã ce Daniel Dãia-
nu a fost numit în conducerea Bãncii
Naþionale, iar, încercând sã-i ia lo-
cul, ne-executivul Marian Sârbu a
fost nevoit sã demisioneze dupã ce
s-a dovedit incompatibil.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Bãsescu avertizeazã
OMV Austria

A
propierea din ce în ce
mai mare dintre Austria
ºi Rusia pare sã-l fi su-
pãrat foarte tare pe Tra-

ian Bãsescu, care a anunþat ieri cã a
transmis un mesaj oficialilor com-
paniei OMV din Austria cã vor fi
partenerii României atât timp cât in-
teresul naþional al þãrii noastre este
servit cu prioritate. Preºedintele a
declarat: “Sunt foarte multe infor-
maþii de presã în care OMV Austria
pare a se lansa în politici care nu
sunt în favoarea statului român. O
spun deschis, direct, cã vor fi parte-
nerii noºtri atât timp cât interesul
naþional al României este servit cu
prioritate”.

I.P.
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ASF

În luna iunie, preºedintele Rusiei Vladimir Putin s-a întîlnit cu preºedintele austriac Heinz Fischer,
acesta din urmã spunînd cã discuþiile cu oficialii ruºi aduc rezultate mai bune decât sancþiunile.

CÃLIN

RECHEA

“Sistemul bancar va reintra
pe creºtere din 2015”,
considerã Omer Tetik.

BVB ºi Finanþele discutã, dar se înþeleg separat
l Lucian Anghel, BVB: “Titlurile de stat pentru populaþie mai depind doar de MFP”

Bursa de Valori Bucureºti a îndeplinit toate
condiþiile cerute de Ministerul Finanþelor
Publice (MFP) pentru lansarea emisiunii

de obligaþiuni pentru populaþie, ne-a spus Lucian
Anghel, preºedintele BVB, care considerã cã, în
acest moment, proiectul mai depinde doar de
emitent.

În schimb, Enache Jiru, secretar de stat în Ministe-
rul Finanþelor Publice, a spus, marþi, cã încã au loc
discuþii cu BVB, ASF ºi Depozitarul Central, pri-

vind implementareadecizieideaemiteobligaþiuni.
Lucian Anghel ne-a declarat, ieri: ”Toate cerin-

þele Ministerului Finanþelor Publice cu privire la
obligaþiunile pentru populaþie au fost îndeplinite
de cãtre Bursa de Valori Bucureºti ºi, cred eu, ºi de
cãtre celelalte instituþii ale pieþei, adicã ASF ºi De-
pozitarul Central.

GABRIELA MÃRÃCINEANU
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