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Mersch, BCE: “Economia
europeanã nu a ieºit din
zona de pericol”

Economia europeanã nu a ieºit din
zona de pericol, spune Yves Mersch,
membru în board-ul executiv al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE), care
face apel la continuarea integrãrii fi-
nanciare pentru depãºirea obstacole-
lor care mai existã în calea creºterii.

“Per ansamblu, situaþia econo-
miei europene ne aratã în mod foar-
te clar cã nu putem aºtepta un mira-
col care sã punã punct perioadei de
creºtere înceatã. Nu am ieºit din
zona de pericol”, a spus Mersch,
adãugând: “Pacientul încã este fra-
gil ºi, din nefericire, recidivele nu
pot fi excluse”.

În opinia sa, integrarea viitoare
sub forma unei uniuni a pieþelor de
capital “ar da impulsuri foarte im-
portante atât redresãrii economice,
cât ºi stabilitãþii financiare”.

Mersch avertizeazã cã nerespecta-
rea, de cãtre unele þãri, a regulilor
stabilite la nivel european genereazã
riscuri de hazard moral pentru acþiu-
nile altor state.

Spania: Economia creºte,
ºomajul se reduce

Economia Spaniei, a patra ca mã-
rime din zona euro, a crescut cu
0,5% în trimestrul al treilea din 2014
(T3), dupã un avans de 0,6% în cele
trei luni precedente, conform esti-
mãrilor lansate ieri de banca centralã
de la Madrid.

(Citiþi ºtirea în pag.16)

V.R.

Andrei Hrebenciuc, în cãtuºe,
mai repede decât tatãl sãu
l Avocaþii Nicolae Mergeani ºi Adrian Victor
Prodan, urmãriþi penal în dosar

Procurorii DNABraºov au dispus,
ieri, reþinerea pentru 24 de ore a lui
Andrei Hrebenciuc, fiul deputatului
Viorel Hrebenciuc, în sarcina cãruia
s-au reþinut infracþiunile de constitu-
irea unui grup infracþional organizat,
complicitate la trafic de influenþã ºi
spãlare de bani.

De asemenea, în cauzã, procurorii

au dispus extinderea ºi efectuarea ur-
mãririi penale faþã de avocaþii Nico-
lae Mergeani ºi Adrian Victor Pro-
dan, precum ºi asupra Elisabetei
Carmen Drãgoi, asociat ºi admi-
nistrator al societãþii comerciale
Reºedinþa Vârstnicilor SRL, toþi
pentru sãvârºirea infracþiunii de spã-
lare de bani.

Andrei Hrebenciuc este membru în
Consiliul de Administraþie al SIF
Moldova, iar Nicolae Mergeani a fost
membru în Consiliul Reprezentanþi-
lor SIF Muntenia, instalat în funcþie
în iunie 2014, dar care a demisionat
douã luni mai târziu, în 14 august.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 4)

Dãnescu, ARB: „Nu am emoþii cu
bãncile din România la testele de stres”

Preºedintele executiv al Aso-
ciaþiei Române a Bãncilor
(ARB), Florin Dãnescu, a de-

clarat, ieri, cã nu are emoþii cu bãn-
cile aflate în România referitor la
testele de stres, al cãror rezultat va fi
anunþat duminicã de Banca Centralã
Europeanã (BCE). Domnia sa a pre-

cizat cã sistemul bancar din þara no-
astrã este unul solid, dupã cum a
anunþat, în repetate rânduri ºi Banca
Naþionalã, ºi a subliniat cã nicio
bancã nu deþine, în prezent, rezulta-
tul testelor efectuate de BCE. (A.T.)

(continuare în pagina 15)

CORESPONDENÞÃ DE LA VARªOVIA

Pawel Tamborski, WSE: “Sunt
mândru cã România a apelat la
Bursã pentru privatizãri”
l Iwona Sroka, Depozitarul polonez: “Companiile româneºti sunt o þintã pentru
listarea primarã la Varºovia”

P
awel Tamborski, preºedin-
tele Bursei din Varºovia,
spune cã se simte mândru
cã România a apelat la piaþa

de capital pentru privatizarea com-
paniilor de stat, întrucât a contribuit
la convingerea Guvernului nostru,
însã se fereºte sã spunã direct dacã
are în vedere o cooperare cu Bursa
de Valori Bucureºti, unde director
general este polonezul Ludwik So-
bolewski, fostul preºedinte al War-
saw Stock Exchange (WSE). “Per-

sonal, am fãcut parte din administra-
þia polonezã (n.r. ca ministru al Tre-
zoreriei) ºi am discutat de multe ori
cu Guvernul român ºi cu Bursa de
Valori Bucureºti despre importanþa
privatizãrilor prin Bursã. Sunt
mândru cã România are grijã de pia-
þa de capital localã ºi cã a apelat la ea
pentru privatizãri”, a declarat, ieri,
Pawel Tamborski.

WSE a renunþat, pentru moment,
la planurile de fuziune cu Bursa din
Viena, iar Pawel Tamborski spune cã

se va concentra pe creºtere organicã,
întrucât piaþa polonezã mai are încã
potenþial sã se dezvolte prin sine.
Domnia sa a declarat: „Vrem sã de-
venim internaþionali. Viena a fost
una dintre opþiuni ca sã atingem
acest þel, însã acum focusul este pe
creºterea organicã.

Vrem sã avem acces la noi investi-
tori, dar ºi la noi companii care s-ar
putea lista la Varºovia. Aºteptãm, în
perioada urmãtoare, un IPO al unei
companii din China. Cu toate
acestea, nu excludem cooperarea cu
alte pieþe”.

O cooperare cu BVB nu pare sã se
potriveascã planului enunþat de
Tamborski. Întrebat direct dacã ex-
clude aceastã opþiune, domnia sa a
rãspuns: „Companiile româneºti
sunt o opþiune pentru noi”.

Iwona Sroka, preºedinte ºi CEO al
KDPW (Depozitarul Central din Po-
lonia, a completat cã WSE þinteºte
companiile româneºti pentru listãri
primare, întrucât listãrile duble nu
sunt posibile, din cauzã cã nu existã
o legãturã directã între KDPW ºi De-
pozitarul Central.

Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare, predecesoarea Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF),
nu a avizat aceastã conexiune, deºi
ea a fost cerutã insistent de Fondul
Proprietatea, ai cãrui acþionari apro-
baserã listarea secundatã la Warsaw
Stock Exchange.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

“Vrem sã avem acces la noi investitori, dar ºi la noi companii
care s-ar putea lista la Varºovia. Aºteptãm, în perioada
urmãtoare, un IPO al unei companii din China. Cu toate

acestea, nu excludem cooperarea cu alte pieþe”, a declarat
Pawel Tamborski.

Agitaþia premergãtoare
testelor de stres, doar o “liniºte”
înºelãtoare înaintea furtunii?
S

urse anonime au alimentat
în ultimele zile piaþa zvo-
nurilor din jurul testelor de
stres aplicate bãncilor de

importanþã sistemicã
din Europa. Cea mai
pesimistã estimare,
conform cãreia 18
bãnci nu vor trece
testul, a venit de la ex-
pertul bancar al com-
paniei Pimco, fiind
preluatã într-un articol Reuters.

Pe de altã parte, Gabor Steingart,
editorul ºef al cotidianului financiar
german Handelsblatt, aducea ieri o
veste bunã pentru cititorii sãi: toate
cele 24 de bãnci germane au trecut
examenul BCE. Steingart admite,
totuºi, cã o mare parte a “succesului”
se datoreazã “circumstanþelor degra-
dante ale relaþiilor intime dintre sec-
torul public ºi privat”. Afirmaþia se
referã, bineînþeles, la susþinerea ma-
sivã oferitã bãncilor, mai ales prin
garantarea datoriilor acestora, de cã-
tre autoritãþile locale sau cele federa-
le din Germania.

Experienþa testelor de stres ante-
rioare a determinat autoritãþile
europene sã acorde o atenþie deosebitã
noului program de evaluare a sãnãtãþii
sistemului bancar european. Aceasta
este ultima ºansã de a recâºtiga încre-
derea pieþelor ºi a investitorilor.

Într-uneditorialdinFinancialTimes,
Huw van Steenis, director executiv

la Morgan Stanley, aratã cã “piaþa
trebuie sã considere rezultatele pu-
blicate de cãtre Banca Centralã Eu-
ropeanã ºi Autoritatea Bancarã Eu-
ropeanã suficient de transparente”,
astfel încât sã permitã recapitaliza-
rea bãncilor într-un mediu care sã nu
fie marcat de panicã ºi declaraþii
contradictorii ale autoritãþilor.

Un element fundamental pentru
evaluarea succesului testelor de stres
îl reprezintã ºi “modul în care este
facilitatã majorarea capitalului ºi re-

structurarea bãncilor”, dupã cum
mai scrie directorul de la Morgan
Stanley.

ªi atunci, câtã importanþã trebuie
acordatã obþinerii unei note de trece-
re? Relativ mare, dar nu crucialã.
“Nu lãsaþi nota de trecere sã vã cap-
teze atenþia”, se aratã într-un articol
Bloomberg, care precizeazã cã mult
mai important este “cu cât va reduce
BCE valoarea activelor bancare” ca
urmare a derulãrii programului AQR
(n.a. Asset Quality Review).

Bineînþeles cã rezultatele AQR
vor avea o influenþã majorã asupra
nivelului capitalizãrii, iar de aici
încep problemele. O bancã aflatã sub
“nota” de trecere va avea la dispozi-
þie douã sãptãmâni pentru a prezenta
planul de recapitalizare ºi circa nouã
luni pentru a atrage fondurile nece-
sare.

De unde va fi acoperit deficitul de
capital? Bãnci importante din Euro-
pa au atras fonduri în ultimele luni
prin emisiunea unor obligaþiuni con-
vertibile (n.a. CoCo, instrument fi-
nanciar hibrid care prezintã caracte-
ristici similare atât acþiunilor cât ºi
obligaþiunilor, în funcþie de îndepli-
nirea unor anumite condiþii).

Reglementãrile actuale permit ca
acestea sã fie incluse în capitalul de
rang I al bãncilor ºi expun investitorii
unei pierderi totale a capitalului in-
vestit. Într-un articol recent de la Blo-
omberg, aceste instrumente sunt nu-
mite “grenade de mânã cu randamen-
te ridicate”. În ultimele 18 luni, bãn-
cile europene ºi-au majorat “capita-
lul” prin astfel de emisiuni cu o valoa-
re totalã de 60 de miliarde de dolari,
dupã cum aratã datele Bloomberg, iar
“investitorii nu sunt pe deplin con-
vinºi cã randamentele ridicate (n.a.
rata medie a cuponului a fost de
7,25% în aceastã lunã) reflectã riscul
unei prãbuºiri a bãncii emitente”.

(continuare în pagina 15)

ADEVARUL DESPRE BANCI

SURSE:
“Sunt discuþii pentru fuziunea
Bancpost cu Piraeus Bank
sau Banca Româneascã”
l Eurobank (care deþine Bancpost) ºi Piraeus Bank
sunt douã dintre bãncile despre care se vehiculeazã
cã ar pica testele de stres

Bancpost ar urma sã fuzioneze
cu Piraeus Bank sau cu Ban-
ca Româneascã, existând di-

scuþii, în acest sens, dupã cum ne-au
spus unele surse din piaþa bancarã.

Acestea ne-au precizat cã instituþia

financiarã care ar urma sã preia
Bancpostva fidesemnatã înurmadeci-
ziilor luate lanivelulbãncilormamã,cu
sediul laAtena. (EMILIAOLESCU)

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

ÎN OPINIA UNOR ANALIªTI,

Rezultatele testelor de stres
ar putea readuce investitorii
americani în bãncile europene
l “JP Morgan”: Este foarte puþin probabil ca o
instituþie de credit majorã sã pice testele BCE

R ezu l ta te le tes te lo r de
stres pe care le-a derulat
Banca Centralã Europea-

nã (BCE) anul acesta, în rândul a
130 de bãnci din regiune, nu vor

aduce multe surprize, conform
unor analiºti.

V. RIBANA

(continuare în pagina 15)

CONDUCEREA SIF MOLDOVA, CU OCHII PE
DOSARUL RETROCEDÃRILOR ILEGALE

Costel Ceocea: “Monitorizãm
posibilitatea sã intervenim ca sã
gestionãm un risc reputaþional”
l “Este prea devreme sã se punã problema demiterii
lui Andrei Hrebenciuc din Consiliul de
Administraþie”, susþine preºedintele SIF Moldova

Conducerea SIF Moldova este
atentã la dosarul retrocedãrilor
ilegale de terenuri în care Andrei

Hrebenciuc, unul din membrii
Consiliului de Administraþie al
SIF2, a fost reþinut ieri dimineaþã.
Costel Ceocea, preºedintele SIF
Moldova, ne-a declarat: “Suntem
atenþi ºi monitorizãm posibilitatea
sã intervenim, dacã este cazul,
pentru a gestiona un risc reputaþio-
nal”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 4)


