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BCE, pregãtitã sã adopte
noi mãsuri pentru
controlul deflaþiei

Banca Centralã Europeanã (BCE)
este pregãtitã sã adopte noi mãsuri
pentru þinerea sub control a deflaþiei
în zona euro, dacã va fi necesar, a de-
clarat vineri preºedintele BCE, Mario
Draghi, care a avertizat cã reglemen-
tãrile fiscale ale blocului comunitar
“nu ar trebui amestecate”, transmite
Reuters, conform Agerpres.

“Am ajuns acum la un nivel scãzut
record al ratei dobânzii în zona euro.
Consiliul Guvernatorilor BCE este
pregãtit sã adopte mãsuri suplimen-
tare pentru menþinerea stabilitãþii
preþurilor”, a afirmat, la Milano,
ºeful BCE, dupã întâlnirea miniºtri-
lor de Finanþe din zona euro.

MarioDraghiaapreciat cãseobser-
vã o redresare modestã a economiilor
celor 18 state care utilizeazã euro.

În 4 septembrie, Mario Draghi a
anunþat cã BCE va începe, în luna
octombrie, sã achiziþioneze obliga-
þiuni garantate cu active (ABS) ºi
obligaþiuni ipotecare pentru a ajuta
la deblocarea creditãrii în zona euro.

Standard & Poor’s
a revizuit în creºtere
ratingul Greciei

Standard&Poor’sRatingsServices
a revizuit în creºtere ratingul suveran
pe termen lung în valutã ºi monedã lo-
calã atribuit Greciei, de la “B-” la “B”,
cu perspectivã stabilã, se aratã într-un
comunicat al agenþiei de evaluare fi-
nanciarã, conform Agerpres.

De asemenea, calificativul pe ter-
men scurt a fost confirmat la “B”.

Îmbunãtãþirea ratingului reflectã
opinia S&P potrivit cãreia riscurile
la adresa consolidãrii fiscale în Gre-
cia s-au atenuat. Agenþia estimeazã
cã din 2015 Grecia va ieºi din rece-
siunea prelungitã, þara urmând sã
înregistreze excedente primare de
2% din PIB în perioada 2014-2017.
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“O strategie mai clarã
ar da un impuls întregii economii”

Interviu cu domnul Steven van Groningen,
preºedintele Consiliului Patronatelor Bancare

din România (CPBR)

Reporter: Cetãþenii sunt din ce
în ce mai reticenþi sã apeleze la ser-
viciile bancare, acest lucru fiind vi-
zibil în sondajele de opinie, dar ºi în
derularea activitãþii bãncilor. Cum
consideraþi cã poate sistemul bancar
sã recâºtige încrederea populaþiei?

Steven van Groningen: În realita-
te, cifrele privind numãrul ºi volume-
le tranzacþiilor derulate prin bãnci
aratã ºi alte lucruri, unele în contra-
dicþie cu ceea ce afirmaþi în întrebare.
Sunt de acord cã existã o scãdere a
încrederii sau poate ar fi mai corect sã

spunem a optimismului populaþiei cu
privire la bãnci, dar aceasta este la ni-
vel foarte general.

(continuare în pagina 15)

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) are, în prezent, ºase bãnci membre,
dupã ce ING ºi Volksbank s-au alãturat în luna iulie bãncilor fondatoare BCR, BRD-Grou-
pe Societe Generale, Raiffeisen Bank si UniCredit-Tiriac Bank.
Domnul Steven van Groningen, preºedintele CPBR, ne-a declarat într-un interviu cã cele
ºase bãnci care compun acum CPBR deþin aproape jumãtate din activele sistemului ban-
car din România, iar angajaþii acestora reprezintã mai mult de o treime din totalul angaja-
þilor de la nivelul întregului sector bancar. “Dar ºi mai important, sunt deja reprezentate
bãnci care au investit foarte mult în infrastructura bancarã din România ºi deci ºi-au luat
un angajament pe termen lung pe piaþa româneascã, faþã de clienþii din România”, ne-a
mai spus domnul van Groningen.

BANCI - DOUA VIZIUNI

“Vânzarea de credite neperformante -
singura cale de reîmprospãtare

a sistemului bancar”
Interviu cu domnul Georg Kovacs,

preºedintele Asociaþiei de Management al Creanþelor Comerciale

Reporter: Cum ajunge un credit
neperformant în portofoliul unei
companii de creanþe comerciale?

Georg Kovacs: Dintre membrii

AMCC, cei mai mulþi deþin credite
negarantate (80-90% din ce au în
portofoliu), 15%-20% garantate.

Acum mã voi referi la creditele de
consum negarantate.

Un credit devine neperformant în
momentul în care debitorul nu -ºi mai

plãteºte ratele la bancã o anumitã pe-
rioadã de timp – 90, 180, 360 de zile.

(continuare în pagina 4)

AMCC (Asociaþia de Management al Creanþelor Comerciale) a fost înfiinþatã în anul
2007 la iniþiativa companiilor Coface, EOS KSI ºi Creditreform ºi, în prezent, reuneºte 14
membri.
Recuperarea creanþelor bancare a fost un business bun pentru membrii AMCC începând cu
2009 ºi pânã în 2011, însã în 2014 - nu prea a mers bine, ne-a spus domnul Kovacs.
Domnia sa apreciazã cã, dacã portofolii mari se vând în acest an, iar bãncile nu mai acordã
credite, atunci activitatea recuperatorilor de creanþe ar putea întâmpina dificultãþi.
Georg Kovacs considerã cã vânzarea de credite neperformante este necesarã, fiind sin-
gura cale prin care reîmprospãtezi sistemul bancar. “Probabil cã ºi în România, mai de-
vreme sau mai târziu,va trebui repornitã creditarea”, a mai adãugat domnia sa.

UNUL DINTRE CEI MAI MARI
INVESTITORI IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

Presa greceascã: Ioannis
Papalekas, capabil sã “miroasã”
oportunitãþile care aduc profituri
l Papalekas a cumpãrat un club celebru din
Mykonos, potrivit “Proto Thema Newspaper”

Omul de afaceri grec Ioannis
Papalekas, fondatorul fon-
dului de investiþii imobilia-

re “Globalworth”, ar fi dat un avans
de 500.000 de euro ca sã cumpere
restaurantul Nammos ºi restaurantul
hotelului “Seaside Cottage by Bele-
vedere”, din insula greceascã
Mykonos, pentru 10,5 milioane de
euro, relateazã site-ul “Proto Thema
Newspaper”.

PublicaþiaciteazãsursedinRomânia
care îl caracterizeazã pe Papalekas ca

fiind “fãrã scrupule” în afaceri ºi ca-
pabil sã “miroasã” oportunitãþile
care aduc profituri. “În România,
este considerat lider al pieþei imobi-
liare", se aratã în publicaþia citatã.

Nu este un secret cã insula grecea-
scã Mykonos atrage celebritãþi din
toatã lumea, fiind cunoscutã pentru
barurile de pe plajã ºi preþurile exor-
bitante practicate de acestea.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Interviuri realizate de Ancuþa Stanciu

Va reuºi “Draghinomics” acolo
unde a eºuat “Abenomics”?

La Forumul Ambrosett i ,
conferinþa economicã anualã
desfãºuratã în oraºul italian

Cernobbio, vocabularul crizei
s-a îmbogãþit cu un nou ter-
men: “Draghinomics”.

Nouriel Roubini, profesor la
New York University, este
pãrintele noului concept, care
descrie ansamblul mãsurilor de
politicã monetarã, politicã fisca-
lã ºi reformele structurale al cãror scop
este relansareaeconomicãaEuropei.

Pentru Roubini, discursul lui Ma-
rio Draghi la simpozionul de la Jac-
kson Hole a reprezentat “semnalul
pentru o evoluþie importantã a mo-
dului de gândire” la nivelul banche-
rilor centrali, dupã cum scrie Finan-

cial Times.
Dar care este performanþa “Abe-

nomics” în ultima vreme, în condiþii-
le în care speranþele Europei
se îndreaptã cãtre un plan si-
milar?

Ultimele date oficiale aratã
cã economia Japoniei a suferit
o contracþie anualizatã de
7,1% în T2 2014, pe fondul
prãbuºirii consumului gospo-

dãriilor cu 10,4%. Declinul s-a dato-
rat creºterii taxelor, iar autoritãþile de
la Tokyo iau în considerare o nouã
majorare a acestora, deoarece dato-
ria publicã a scãpat demult de sub
control ºi ameninþã sã conducã la
creºterea costurilor de finanþare.

(continuare în pagina 3)
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CE PÃZEªTE PETREASCA?!

Sârbu nu mai gândeºte liber de taxe
Med ia fax Group

S.A. are conturile
poprite de Fisc,

conform unei ºtiri care tra-
verseazã presa, avându-ºi
originea în site-ul Paginade-
media.ro., care citeazã o scri-
soare primitã, de un client al
Mediafax, de la ANAF, scrisoare
care, conform sursei, mai menþio-
neazã cã datoria restantã a Grupului
este de 21 de milioane de lei.

Mediafax Group S.A. este
o firmã deþinutã de Adrian
Sârbu, care îi gestioneazã or-
ganele de presã - ziarul Zia-
rul Financiar ºi agenþia de
ºtiri Mediafax (probabil cã
mai sunt ºi altele, dar nume-
roase ºi-au încetat existenþa

anul acesta, iar pagina web a Grupu-
lui nu pare sã fi actualizat lista pro-
duselor sale de media, situaþie care ar
putea sã fie de naturã sã inducã în

eroare cu privire la acurateþea cifre-
lor sale de audienþã).

Mediafax Group S.A. este firma
care, în anul în curs, prin organele
sale active de presã, i-a organizat con-
ferinþele actualului ministru al finan-
þelor, tânãra Ioana Maria Petrescu.

Ioana Petrescu s-a declarat un par-
tizan hotãrât al disciplinei fiscale - un
obiectiv afirmat atât în conferinþele
organizate de Mediafax Group S.A.,
cât ºi în articolele pe care ºi le-a publi-

cat în ziarul Ziarul Financiar, pe când
acesta nu avea conturile poprite.

“Ce înþeles au spusele dum-
neavoastrã în privinþa fiscalizãrii
economiei, rostite la o conferinþã or-
ganizatã de un ziar care nu-ºi plã-
teºte taxele cãtre stat?”, a fost între-
batã Ioana Petrescu, de cãtre redac-
torul ºef al ziarului BURSA, într-o
scrisoare oficialã remisã Ministeru-
lui Finanþelor, la data de 8 mai.

(continuare în pagina 11)
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Cam nouãsprezece ani i-a luat Fiscului nostru sã ia mãsuri împotriva indisciplinei
fiscale la firmele de sub Adrian Sârbu, care pare sã-ºi fi pierdut “harul” sã-i mai fie
toleratã neplata datoriilor cãtre buget, pe care o obþinea în schimbul influenþei me-
diatice, folositã drept propagandã în favoarea puterii politice care deþine portofo-
liul Fiscului sau care urmeazã sã îl deþinã.
Încã o “afacere” frumoasã, pe bazã de mass-media contra bani de la buget, pe cale
de dispariþie.
Cine îºi închipuie cã este de ajuns sã nu-þi plãteºti taxele, pentru ca sã þi se popreascã
conturile, se înºealã grav, extrapolându-ºi experienþa de contribuabil oarecare.
Nu, Fiscului i-au trebuit nouãsprezece ani, în cazul lui Adrian Sârbu, pentru cã a fost
nevoie sã fie îndeplinite o mulþime de condiþii ºi toate, nu una câte una, ci coincident.
Aflaþi care sunt condiþiile, citind în continuare, dar nu garantez cã le-am menþionat
pe toate ºi nici cã le-am proporþionat cum s-ar fi cuvenit.
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