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Surse: BCE
a achiziþionat
obligaþiuni
garantate italiene

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a cumpãrat, la data de 21 octombrie,
obligaþiuni garantate italiene, reve-
nind pe piaþã pentru a doua zi, con-
form programului de achiziþii de ac-
tive lansat recent, spun surse citate
de agenþia Bloomberg.

Sursele afirmã cã obligaþiunile au
fost achiziþionate de la “Intesa San-
paolo” SpA, a doua bancã majorã
din Italia.

BCE a început sã cumpere luni, de
la bãnci, obligaþiuni garantate ipote-
car, în cadrul programului de stimu-
lare a economiei zonei euro. Achizi-
þia a fost prima de la momentul la
care preºedintele BCE, Mario Dra-
ghi, a anunþat programul de cumpã-
rare de active, în luna septembrie.

BCE a informat cã a lansat luni
achiziþiile de bonduri garantate, însã
nu a precizat despre ce titluri este vor-
ba. Unele surse citate de Bloomberg
susþineau, la momentul respectiv, cã
BCE a cumpãrat obligaþiuni pe ter-
men scurt de la “Société Générale”
SA ºi “BNP Paribas” SA din Franþa,
precumºi titluri de la bãnci spaniole.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
sperã cã noul program de achiziþii de
active, în valoare de 2.600 miliarde
de euro, care se va întinde pe o pe-
rioadã de cel puþin doi ani, va stimula
piaþa pentru acest gen de credite ºi va
sprijini creditarea firmelor mici ºi
mijlocii. (V.R.)

Lotul Hrebenciuc deschide
poarta pentru Lotul Verestoy
lO sintezã realizatã de ziarul BURSA, coroborând
informaþiile, în EXCLUSIVITATE, furnizate de
Raportul Curþii de Conturi, cu informaþiile de presã

Dosarul Retrocedãrilor pare
sã fie doar unul dintre cazu-
rile în care au fost sãvârºite

ilegalitãþi în domeniul forestier, atâta
vreme cât Curtea de Conturi conti-

nuã sã sesizeze asupra neregulilor
care au loc în sistem.

Instituþia de control enumerã pa-
tru judeþe în care au fost puse în po-
sesie pãduri fãrã respectarea legii, în
plus de cele menþionate de DNA în
dosarul retrocedãrilor ilegale, ºi încã
11 judeþe în care au fost fãcute tãieri
ilegale de pãduri.

Numãrul judeþelor unde sunt înre-
gistrate nereguli în ceea ce priveºte
retrocedãrile creºte, însã, dacã pri-
vim ºi asupra cazurilor din domeniul
agricol.

Ancheta în dosarul Retrocedãri-
lor, în care, potrivit procurorilor
DNA, este implicat ºi deputatul PSD
Viorel Hrebenciuc, a continuat, ieri,
cu percheziþii la ºase locaþii din Bu-
cureºti ºi Braºov.

E.O.

(continuare în pagina 3)

UN NÃRAV - S-A DECLANªAT LUPTA PENTRU PREªEDINÞIA PSD

Lupii Ghiþã ºi Dragnea vor sã-ºi schimbe blana cu a ursului
din pãdure
l Dragnea: “PSD nu va rãmâne la mâna niciunui combinator”

Lupta politicã acerbã din inte-
riorul PSD a intrat ieri într-o
nouã rundã, cea în care “lu-

pii” Sebastian Ghiþã ºi Liviu Dra-
gnea, a cãror influenþã este foarte
mare în PSD, ies la rampã, anunþând
cã vor sã fie ºefi ai partidului.

Deputatul PSD Sebastian Ghiþã a
anunþat ieri, la postul de televiziune
pe care îl deþine, cã va candida la
ºefia PSD, pentru funcþia de

preºedinte executiv, în tandem cu Li-
viu Dragnea, care ar urma sã candi-
deze pentru funcþia de preºedinte, în
situaþia în care Victor Ponta va
câºtiga alegerile prezidenþiale.

Deputatul Sebastian Ghiþã a decla-
rat: „Am avut o discuþie lungã seara
trecutã [n.r. marþi searã] cu domnul
Dragnea. Am cântãrit bine eveni-
mentele care au avut loc la partid. (...)
Pentru cã astfel de discuþii au apãrut

în spaþiul public, împreunã cu dom-
nul Dragnea, am hotãrât ca, dupã ce
Victor Ponta va ajunge preºedintele
României, la Congresul partidului, ce
va avea loc foarte rapid, ne vom de-
pune candidatura. Domnul Dragnea,
ca preºedinte al partidului, eu la
funcþia de preºedinte executiv".

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 2)

BLÃNCULESCU:

“Informaþia cã unele bãnci vor pica testele
de stres reprezintã începutul sfârºitului”
l “Încrederea în sistemul bancar este, oricum, scãzutã; sunt bãnci în care nici nu mai intrã oamenii”, susþine Ionel Blãnculescu

I
nformaþia apãrutã, ieri, pe flu-
xurile unor agenþii strãine de
presã potrivit cãreia mai multe
bãnci europene vor pica testele

de stres reprezintã începutul sfârºitu-
lui pentru sistemul bancar european,
este de pãrere analistul economic Io-
nel Blãnculescu.

Domnia sa ne-a declarat: “Dacã
dupã testele de stres se va hotãrî apli-
carea bail-in-ului, atunci se va termi-
na cu încrederea în sistemul bancar.
Prin afirmaþia cã mai multe bãnci ar
putea ajunge în aceastã situaþie se
aruncã în aer încrederea în sistem,
care, oricum, este foarte scãzutã.
Sunt bãnci în care nici mãcar nu mai
intrã oamenii. Sperãm ca toate aceste
afirmaþii sã fie doar poveºti”.

Nimeni nu are cum sã ºtie de pe
acum care vor fi rezultatele testelor
de stres, este de pãrere Nicolae Cin-
tezã, directorul Direcþiei de Supra-
veghere din cadrul Bãncii Naþionale
a României (BNR).

Domnia sa ne-a spus cã informa-
þiile apãrute ieri potrivit cãrora anu-
mite bãnci europene nu vor rezista
testelor de stres nu pot fi confirmate
de nimeni.

“Eu voi afla vineri seara dupã ora
20.00, iar sâmbãtã va avea loc o te-
leconferinþã la care vor participa
membrii cu drept de vot ai EBA(n.r.
European Banking Authority). Re-
zultatele vor fi fãcute publice dumi-
nicã seara”, ne-a spus domnul Cin-
tezã.

Analistul Cãlin Rechea susþine:

“Experienþa testelor de stres ante-
rioare a determinat autoritãþile euro-
pene sã acorde o atenþie deosebitã
noului program de evaluare a sãnã-
tãþii sistemului bancar european.
Aceasta este ultima ºansã de a
recâºtiga încrederea pieþelor ºi a in-
vestitorilor. Din pãcate, evoluþia
economiilor din Europa de la înce-
putul anului aratã cã ipotezele testu-
lui de stres s-ar putea sã fie mult prea
optimiste. În aceste condiþii, valoa-
rea speculaþiilor privind numãrul in-
stituþiilor financiare care nu au trecut
testul este destul de redusã.

Foarte important este ca piaþa sã
considere cã rezultatele publicate de
cãtre Banca Centralã Europeanã ºi
Autoritatea Bancarã Europeanã sunt
suficient de transparente, astfel încât
sã permitã recapitalizarea bãncilor
într-un mediu care sã nu fie marcat
de panicã ºi declaraþii contradictorii
ale autoritãþilor.

Chiar ºi în cazul unui astfel de
scenariu optimist, privind reacþiile
la publicarea rezultatelor testelor de
stres, speranþele în reluarea proce-
sului de creditare în Europa nu se
vor materializa, deoarece o bunã ca-
pitalizare a sistemului bancar este
doar o condiþie necesarã, nu ºi sufi-
cientã. Principala problemã o repre-
zintã, în continuare, supraîndatora-
rea clienþilor bancari, fie cã este
vorba de persoane fizice, juridice
sau guverne".

EMILIA OLESCU

CHRIS WRIGHT, CROSS ASSET STRATEGIST, UBS:

“Bune sau rele, rezultatele testelor de stres
ne vor arãta ce se întâmplã cu bãncile”
l “Anul trecut pe vremea asta ne plãcea mult Rusia, însã acum nu am
recomanda investiþiile acolo“

Rezultatele testelor de stres
asupra bãncilor vor avea
efecte pozitive asupra pieþe-

lor, considerã Chris Wright, Cross
Asset Strategist la banca elveþianã
UBS, care apreciazã cã, ulterior
evaluãrilor, vom ºti care este situaþia
realã a bãncilor.

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a anunþat cã rezultatele testelor de
stres derulate în rândul principalelor
bãnci europene vor fi date publicitã-
þii duminicã, 26 octombrie, la prânz,
când majoritatea pieþelor financiare
sunt închise.

BCE va dezvãlui care dintre cele
130 de mari bãnci europene au nevo-
ie de mai mult capital ca sã facã faþã
unor eventuale pierderi, pe baza unei
analize a finanþelor lor ºi a rezultate-
lor testelor de stres destinate sã si-
muleze modul în care s-ar comporta

bãncile într-un scenariu de crizã eco-
nomicã.

“În mare, oamenii vãd rezultate-
le testelor de stres ca fiind poziti-
ve”, a declarat Chris Wright, adã-

ugând: “Acum, bãncile sunt vãzute
ca fiind riscante.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

CONFORM SURSELOR DIN PRESA STRÃINÃ

De la 11, pânã la 18 bãnci nu vor putea trece testele de stres ale BCE
l Banca Centralã Europeanã: “Orice supoziþie cu privire la rezultatul final al testelor ar fi o speculaþie”
Cel puþin 11 bãnci europene nu vor trece testele de stres
derulate de Banca Centralã Europeanã (BCE) în rândul a
circa 130 de instituþii de credit din regiune, anunþã agen-
þia EFE, citând surse bancare anonime.
Conform acestora, au picat testele trei bãnci din Grecia

(“Alpha Bank”, “Piraeus Bank” ºi “Eurobank)”, trei din
Italia (“Banco Popolare”, “Monte dei Paschi” ºi “Banca
Popolare di Milano”), douã din Austria (“Erste Bank” plus
una care nu a fost nominalizatã), una din
Cipru (nu a fost nominalizatã), “Dexia” din
“Belgia ºi “Millennium BCP” din Portugalia.
Conform Reuters, “Volksbank” este una
dintre bãncile austriece care ar putea sã
pice testele BCE.
EFE nu a oferit detalii privind capitalul de
care au nevoie bãncile în cauzã, dar a men-
þionat cã numãrul bãncilor ce nu vor trece
testele de stres ar putea fi modificat în ulti-
mul moment.
Oficialii celor trei bãnci italiene menþionate
au refuzat sã facã vreun comentariu cu privire la cele
anunþate de EFE, la fel reprezentanþii “Alpha” ºi “Millen-
nium BCP”. O sursã oficialã cipriotã citatã de Reuters a
afirmat cã EFE “se înºalã”, iar reprezentanþii bãncii
austriece “Erste Group” au respins cele scrise de agenþia
spaniolã. Celelalte bãnci amintite nu au avut reacþii la in-
formaþiile publicate de EFE.
Dacã EFE a informat cã 11 bãnci europene nu vor trece
testele de stres, fondul american de investiþii în obligaþiuni
Pimco, cel mai mare din lume, anticipeazã cã 18 instituþii
de credit vor pica testele.
Philippe Bodereau, specialist bancar la Pimco, declarã cã
nu vor trece testele unele bãnci cooperatiste din Germa-
nia ºi Austria, dar ºi bãnci din sectorul public ºi insituþii de
credit regionale de la periferia sudicã a zonei euro.
“Este destul de clar cã nu vor pica testele multe bãnci. În
ultimele ºase-nouã luni, în aºteptarea acestui exerciþiu,
s-au produs consolidãri importante ale bilanþurilor bãnci-
lor”, a spus Bodereau, citat de Reuters. Acesta a adãu-
gat cã marile bãnci naþionale din nordul Europei ºi din

Sud vor trece uºor testele.
În opinia lui Bodereau, datã fiind recenta volatilitate de pe
pieþele acþiunilor, impactul publicãrii rezultatelor testelor

va fi mai degrabã unul pozitiv decât unul
negativ, iar preþurile acþiunilor marilor
bãnci din regiune ar putea urca.
“Numeroase acþiuni bancare erau cu
10-20% mai scumpe în iunie, faþã de mo-
mentul actual, iar unele sunt în declin de la
începutul anului”, a precizat Bodereau.
Amintim cã BCE va dezvãlui la data de 26
octombrie care dintre cele 130 de mari
bãnci europene au nevoie de mai mult
capital ca sã facã faþã unor eventuale pier-
deri, în baza unei analize a finanþelor lor ºi

a rezultatelor testelor de stres care simuleazã modul în
care s-ar comporta bãncile într-un scenariu de crizã eco-
nomicã.

BCE: “Rezultatele testelor nu au fost trimise
nici mãcar bãncilor”

Banca Centralã Europeanã (BCE) a tras, ieri, un semnal
de alarmã faþã de speculaþiile cu privire la rezultatele
testelor sale de stres. BCE a precizat cã rezultatele finale
ale testelor nu au fost trimise nici mãcar bãncilor implica-
te, astfel cã nu poate face comentarii cu privire la o anu-
mitã instituþie de credit.
“Orice supoziþie cu privire la rezultatul final al testelor ar fi o
speculaþie înainte de publicarea rezultatelor, în data de 26
octombrie”, a declarat un purtãtor de cuvânt al BCE.
La rândul sãu, Autoritatea Bancarã Europeanã, agenþia
care se ocupã de coordonarea testelor la nivel european,
a anunþat cã rezultatele nu sunt definitive înainte de
publicarea lor. (ALINA VASIESCU)

BCE va prelua

activitatea de

supraveghere

bancarã în zona

euro din 4

noiembrie 2014.

Titlurile “Erste Group Bank” AG din Austria au scãzut cu 1,2% ieri, cele ale “Alpha Bank” AE din Grecia – cu
0,8%, iar acþiunile “Eurobank Ergasias” SA – cu 2,4%. Acþiunile “Piraeus Bank” au coborât cu aproape 4%. În Ita-
lia, titlurile “Banco Popolare” SC s-au depreciat cu 0,9%. În schimb, titlurile “Monte dei Paschi di Siena” SpA au
urcat cu 3,8%, iar cele ale “Banca Popolare di Milano” Scarl – cu 1,1%. Acþiunile “Dexia” SA din “Belgia au avut
un preþ nemodificat faþã de ziua precedentã.

Potrivit avocaþilor casei Linklaters, marile bãnci eu-
ropene au strâns în acest an 34,7 miliarde de euro,
cu 32% mai mult decât în cele 12 luni care au prece-
dat testele de stres din 2011, potrivit Agerpres. Pe
primele locuri se aflã bãncile italiene, cu un total de
10,5 miliarde de euro, urmate de bãncile greceºti -
cu 8,3 miliarde de euro, ºi bãncile germane - cu 6,7
miliarde de euro.
Linklaters estimeazã cã unele bãnci nu vor reuºi sã tre-
acã testele BCE deoarece numai aproximativ un sfert
dintre cele 66 de bãnci considerate slab capitalizate au
avut succes în strângerea de noi fonduri în acest an.
Avocaþii se aºteaptã însã ca bãncilor care nu vor trece
testele BCE sã li se acorde un rãgaz de ºase luni ca sã
strângã noi fonduri sau sã vândã active.

Lupta lui Dezideriu Garda
cu mafioþii lemnului
Unul din cazurile care probabil vor
rãmâne în istorie este cel prin care a tre-
cut fostul deputat UDMR Dezideriu Gar-
da, care a purtat, ani de zile, un rãzboi
cu oameni de afaceri ºi politicieni din
zona Harghita-Covasna ºi nu numai, im-
plicaþi, direct sau indirect, în afacerile cu
lemn,defriºãri ilegale ºi retrocedãri abuzive.
Într-un interviu pe care ni l-a acordat în
anul 2010, domnia sa ne-a declarat:
“În perioada 1998-2000 a funcþionat o
comisie specialã, în care am activat, ce
avea ca scop cercetarea problemelor
economiei forestiere din România. În
cadrul acesteia, noi am dovedit foarte
multe ilegalitãþi, însã majoritatea docu-
mentelor s-au pierdut ºi nu se ºtie nici
acum din ce cauzã.

(continuare în pagina 3)


