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Surse: Rezultatele
testelor de stres ale
BCE, publicate în
26 octombrie

Rezultatele testelor de stres deru-
late de Banca Centralã Europeanã
(BCE) în rândul celor mai importan-
te instituþii de credit din zona euro
vor fi anunþate în 26 octombrie, con-
form unor surse citate de Reuters.

Acestea afirmã cã bãncile vor pri-
mi rezultatele testelor cu 48 de ore
înainte de publicarea lor, astfel încât
sã poatã sã-ºi revizuiascã datele ºi
sã-ºi pregãteascã rãspunsurile.

Un purtãtor de cuvânt al BCE a
spus, însã, cã nu a fost confirmatã
nicio datã pentru publicarea rezulta-
telor. “Tot ce putem spune este cã vor
fi anunþate în a doua jumãtate a lunii
octombrie”, a afirmat purtãtorul de
cuvânt.

La rândul lor, reprezentanþii Auto-
ritãþii Bancare Europene (EBA),
care coordoneazã testele, au anunþat
cã încã nu a fost aprobatã data publi-
cãrii.

Conform unei analize “Goldman
Sachs”, nouã din cele aproximativ
130 de bãnci verificate de BCE nu
vor trece testele. Sondajul aratã cã,
cel mai probabil, bãncile care nu vor
trece testele sunt greceºti ºi italiene:
“Piraeus Bank”, “Eurobank” ºi
“Alpha Bank” din Grecia, “Monte
dei Paschi” ºi “Banca Popolare di
Milano” din Italia. Analiza mai pune
sub semnul întrebãrii situaþia “Com-
merzbank” din Germania, BCP din
Portugalia, a “Raiffeisen Zentral-
bank” Austria ºi “Banco Popular
Espanol” Spania.
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Parlamentarii au fãcut un pas spre demiterea lui
Corneliu Moldoveanu din ASF

Comisiile de buget finanþe din
Senat ºi Camera Deputaþilor
au votat, ieri, pentru revocarea

lui Corneliu Moldoveanu din funcþia
de vicepreºedinte al Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF), întrucât
acesta este urmãrit penal, încã din luna
martie, pentru trafic de influenþã.

Deputatul PDL Gheorghe Ialomi-
þianu ne-a spus cã parlamentarii din
comisii au avizat demiterea lui Cor-
neliu Moldoveanu, aceasta urmând
sã fie votatã, în plenul Parlamentu-
lui, marþea viitoare.

La începutul lunii, Miºu Negriþo-
iu, preºedintele ASF, a declarat cã a

fãcut, la Parlament, demersurile ne-
cesare pentru eliberarea din funcþie a
lui Corneliu Moldoveanu. Anterior,
ºeful ASF declarase cã a gãsit o piaþã
a asigurãrilor abuzivã, cu jucãtori
slabi, unde regulile de autorizare tre-
buie schimbate, ºi a îndemnat com-
paniile sã renunþe la presiuni ºi sã
înceapã un dialog real.

Corneliu Moldoveanu este urmã-
rit penal în dosarul “Carpatica
Asig”, pentru sprijinirea unui grup
infracþional organizat ºi folosirea in-
fluenþei în scopul obþinerii de foloa-
se necuvenite, respectiv complicita-
te la aceastã infracþiune.

În acelaºi dosar a fost arestat ºi
fostul preºedinte ASF, Dan Radu
Ruºanu, care este acuzat cã a între-
prins demersuri pentru înlãturarea,
din cadrul Consiliului Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã, a lui Da-
niel Tudor care deþinea funcþia de vi-
cepreºedinte pe sectorul de supra-
veghere a asigurãrilor ºi înlocuirea
acestuia cu inculpatul Mîrzac Marian.

Deputatul PMP Adrian Gurzãu a
declarat, recent, pentru ziarul
“BURSA”, cã urmeazã sã facã de-
mersuri în Comisia parlamentarã
pentru abuzuri pentru tragerea la
rãspundere a celor care au permis ca

vicepreºedintele pentru asigurãri
sã-ºi pãstreze funcþia.

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã a fost înfiinþatã, în aprilie 2013,
prin comasarea Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Su-
praveghere a Asigurãrilor ºi a Comisiei
de Supraveghere a Pensiilor Private.

De atunci, Consiliul ASF a suferit
numeroase modificãri, pe fondul
schimbãrilor legislative, a incompa-
tibilitãþilor membrilor numiþi de Par-
lament cu funcþia, dar ºi al arestãrilor
în dosare de corupþie.

ADINA ARDELEANU

CAMERA DEPUTAÞILOR A VOTAT

Liberalizarea pieþei
gazelor pentru populaþie,
prelungitã cu doi ani

Camera Deputaþilor a reuºit,
ieri, în sfârºit, sã adopte mo-
dificarea Legii Energiei prin

care este prelungit cu doi ani ºi ju-
mãtate calendarul liberalizãrii pieþei
gazelor pentru populaþie. Astfel,
creºterea preþului gazelor pentru
consumatorii casnici va fi una mult
mai lentã, iar producþia internã de
gaze va fi livratã cu
prioritate pe piaþa
autohtonã, pânã la
liberalizarea com-
pletã a pieþei.

Noul termen
pentru finalizarea
liberalizãrii pieþei
pentru consumato-
rii casnici este ju-
mãtatea anului
2021, iar pânã
atunci ANRE (re-
glementatorul pieþei de energie) va
continua sã aprobe periodic „coºul”
de consum (n.r. proporþia dintre ga-
zul intern ºi cel importat din Rusia)
pentru populaþie.

În Plenul de ieri al Camerei, mi-
nistrul delegat pentru Energie, Rãz-
van Nicolescu, a precizat: „Modifi-
carea Legii Energiei are ca scop tran-
spunerea Directivelor europene pri-
vind funcþionarea transportatorilor
de gaze ºi electricitate, astfel încât sã
evitãm aplicarea unor amenzi de cã-
tre Curtea Europeanã de Justiþie, dar
ºi introducerea unor amendamente
privind drepturile consumatorilor ºi
privind calendarul liberalizãrii pieþei
gazelor. Cel mai important dintre

aceste amendamente este corectarea
unei greºeli fãcute în 2012, când s-a
negociat acel calendar de eliminare a
preþurilor reglementate pentru popu-
laþie ºi s-a stabilit un termen la 31 de-
cembrie 2018, pe care îl consider ab-
solut nesustenabil. Amendamentul
fãcut la comisie pe care Guvernul îl
susþine este amânarea cu cel puþin

doi ani ºi jumãtate a
liberalizãrii pieþei
gazelor pentru po-
pulaþie, care este ab-
solut necesarã ºi
fãrã de care preþul
gazelor, dacã s-ar
aplica calendarul
negociat de Guver-
nul Boc în 2012, ar
urma sã fie majorat
cu 40% în urmãtorii
doi ani”.

Declaraþia ministrului de resort a
stârnit protestul opoziþiei. Deputatu-
lui PDL Lucian Bode a spus cã Gu-
vernul Ponta este cel care a adoptat
calendarul de liberalizare negociat
de Guvernul Ungureanu ºi i-a re-
proºat ministrului Nicolescu cã
îngheaþã electoral creºterea preþului
gazelor: „Promisiunea de a îngheþa
doi ani preþul gazului pentru popula-
þie (n.r. prelungirea calendarului
pânã în 2021 presupune aceastã ope-
raþiune) nu are nicio valoare. Arun-
caþi responsabilitatea scumpirilor pe
viitorul Guvern”.

ALINA TOMA VEREHA
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Dolarul a fluctuat în
aºteptarea unor indicii Fed
privind majorarea dobânzilor

Dolarul a fluctuat ieri, pe pia-
þa din SUA, înainte ca ban-
ca centralã americanã (Fe-

deral Reserve – Fed) sã anunþe re-
zultatul reuniunii sale de politicã
monetarã din zilele de 16-17 sep-
tembrie.

În prima parte a zilei, moneda
americanã a urcat, pe fondul specu-
laþiilor potrivit cãrora Fed urma sã
lanseze indicii privind momentul la
care va majora
dobânzile, însã
bancnota verde a
coborât uºor ulterior, dupã anunþul
privind declinul neaºteptat al preþu-
rilor de consum în luna august.

Potrivit Departamentului Mun-
cii de la Washington, indicele pri-
vind evoluþia preþurilor de con-
sum din SUA a scãzut cu 0,2%
luna trecutã, acesta fiind primul
declin din aprilie 2013 pânã în
prezent. Analiºtii anticipau cã in-
dicele nu se va modifica faþã de

luna precedentã.
Aceastã evoluþie a preþurilor de

consum nu a mai alimentat pariuri-
le potrivit cãrora Federal Reserve
îºi va schimba promisiunea de
menþinere a dobânzilor la nivel mi-
nim “o perioadã considerabilã de
timp”.

Dolarul a scãzut cu 0,03% la ora
10:43, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2964 unitãþi/euro.

IndiceleBloom-
berg Dollar Spot,
care mãsoarã di-

namica dolarului faþã de zece valute
majore, a coborât pânã la 1.046,23
puncte ieri dimineaþã, însã ulterior a
mai câºtigat teren, ajungând la
1.048,38 puncte. Marþi, indicele a
scãzut la 1.045,29 puncte, cel mai re-
dus nivel din 10 septembrie pânã
acum.

A.V.
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REDUCEREA TVA LA PÂINE LA 9%

Ioana Petrescu nu are
doar probleme cu finanþele

M
ãsura de reducere a
TVA la 9% pentru
pâine ºi produsele de
panificaþie a fost lãu-

datã, ieri, atât de premierul Victor
Ponta, cât ºi de miniºtrii agriculturii
ºi finanþelor, respectiv Daniel Con-
stantin ºi Ioana Petrescu.

Vãzutã ca un model de succes,
aceastã mãsurã a fost indicatã de
ºeful Guvernului ºi pentru alte sec-
toare alimentare, cum ar fi domeniul
legumelor ºi fructelor ºi cel al cãrnii.

Victor Ponta a declarat: “Au fost

trei elemente esenþiale fãrã de care
niciun proiect de acest gen nu poate
avea succes. În primul rând calcule-
le, dar dacã ne bazãm doar pe calcule
nu o sã mai scãdem niciodatã niciun
fel de a taxe ºi nu o sã mai luãm ni-
ciodatã nicio mãsurã stimulativã. A
fost curajul de a lua aceastã mãsurã
(...) ºi a fost parteneriatul cu mediul
privat, fãrã de care nu puteam lua
aceastã mãsurã. (...) Doamna Pe-
trescu spunea «mai mulþi angajaþi
fiscalizaþi, producþie mai mare, înca-
sãri mai mari la buget». Ce putem sã

ne dorim altceva mai mult, în urma
unei mãsuri, decât atât? (…) Acest
lucru îmi dã speranþã cã ºi alte mãsuri
deja adoptate, cum este reducerea
CAS, vor avea dupã un an de zile
acelaºi succes. Sigur, dacã facem
doar calculele ca la Cotroceni, nu o
sã mai aprobãm niciodatã nimic“.

Potrivitministrului agriculturii, pre-
þul pâinii a scãzut, în perioada septem-
brie 2013 - iunie 2014, cu 10,25%.

Impactul bugetar a fost de 281,4
milioane lei, “mult mai mic”, în ac-
cepþiunea Ioanei Petrescu, decât esti-

marea de 281,7 milioane lei fãcutã
iniþial, diferenþa fiind de 300.000 de
lei: “În ceea ce priveºte implicaþia
asupra veniturilor bugetului general
consolidat, determinatã de reducerea
cotei de TVAde la 24% la 9% asupra
livrãrilor de fãinã, pâine ºi specialitãþi
de panificaþie, în perioada septembrie
2013 - iunie 2014, aceasta este de -
281,4 milioane lei, în condiþiile apli-
cãrii unui grad de colectare de 73,6%.

EMILIA OLESCU
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“Bãncile au scos la vânzare
portofolii cu o valoare mai mare
decât cea a întregului an 2013”
l “Anul acesta am fost martorii primelor tranzacþii semnificative de
portofolii de creanþe imobiliare”

(Interviu cu domnul Tomasz Ignaczak, director general al KRUK România)

Reporter: Cum a evoluat piaþa re-
cuperãrilor de creanþe în primul se-
mestru al acestui an?

Tomasz Ignaczak: În România,
valoarea nominalã a portofoliilor de
creanþe ºi a investiþiei în portofolii a
fost, în primul semestru al anului
2014, mai mare decât întreaga in-
vestiþie aferentã anului 2013 ºi s-a
datorat mai cu seamã vânzãrii unui

portofoliu de creanþe ipotecare (cu o
valoare nominalã de peste 1,7 mi-
liarde zloþi, aproximativ 1,8 miliarde
lei). Tranzacþia a generat, de aseme-
nea, ºi o creºtere semnificativã a pre-
þului mediu al creanþelor.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU
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Sistemul bancar este unul dintre principalii parteneri de afaceri ai KRUK, compa-
nia având relaþii de afaceri cu majoritatea bãncilor mari din România, atât în ceea
ce priveºte achiziþia de portofolii de creanþe, cât ºi pentru procesarea creanþelor
comerciale externalizate spre colectare pe baza de mandat, ne-a declarat, într-un
interviu, Tomasz Ignaczak, director general al KRUK România. Domnia sa ne-a
mai spus cã bãncile au scos la vânzare în acest an portofolii cu o valoare mai
mare decât cea a întregului an 2013, fiind un semn al curãþirii bilanþurilor, chiar
înainte de încheierea anului ºi implicit a exerciþiului financiar 2014.

Continuã sã contrarieze purtarea ministrului Finanþelor Publice, Ioana Petrescu,
care, dupã ce a lansat, ieri, un studiu plin de cifre despre reducerea TVA la pâine
la 9%, a refuzat sã ofere informaþiile esenþiale ºi sã rãspundã presei la întrebãri,
deºi premierul Victor Ponta, care era de faþã, tocmai promisese ziariºtilor cã mi-
nistrul îi va lãmuri deplin.
La finalul conferinþei de ieri, de la Ministerul Agriculturii, în cadrul cãreia a fost
prezentat studiul, Victor Ponta se pregãtea sã plece la Guvern, promiþând cã o
va lãsa pe Ioana Petrescu sã ne dea lãmuririle privitoare la impactul reducerii
TVA în panificaþie.
“Îmi cer iertare, dacã aveþi vreo întrebare pentru mine…, dacã nu, mã duc la Gu-
vern. V-o las pe doamna ministru ca s-o chinuiþi bine de tot”, a glumit premierul.
Dar Ponta a fost reþinut de încã o întrebare rãzleaþã, rãsãritã dintre ziariºti, astfel
cã a asistat, mereu pe picior de plecare, la scena în care Ioana Petrescu a refu-
zat, în mod repetat, sã ofere orice clarificare i-a fost solicitatã.
Mai mulþi jurnaliºti i-au cerut Ministrului Ioana Petrescu sã precizeze proporþia cu
care a scãzut evaziunea fiscalã (Ioana Petrescu informase cã evaziunea s-a re-
dus cu 300 de milioane de lei, fãrã a menþiona, însã, cât înseamnã procentual
aceastã cifrã).
Ioana Petrescu nu a rãspuns.
Apoi a fost întrebatã care este numãrul noilor angajaþi din industria de panifi-
caþie.
Din nou, Ioana Petrescu a refuzat sã rãspundã.
A spus, însã, cã studiul va fi postat pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice.
Apoi a plecat din salã.
Inversarea rolurilor a fost îndeajuns de caraghioasã: Victor Ponta a rãmas în
urmã, deºi anunþase cã ne lasã cu Ioana Petrescu.
Se pare cã ministrul finanþelor nu are doar probleme de finanþe, ci ºi de racordare
la mediul social.


