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Împrumutaþii în
franci elveþieni
ar putea primi
o nouã loviturã

Împrumutaþii în franci elveþieni
s-ar putea trezi cu rate la bãnci ºi mai
mari, moneda exoticã fiind în pericol
sã creascã din nou, din cauza unui re-
ferendum pe care Partidul Popular
din Elveþia îl pregãteºte pentru 30
noiembrie.

Elveþia ar urma sã voteze asupra
consolidãrii rezervelor de aur deþi-
nute de Banca Centralã, dupã cum
anunþã publicaþia americanã The
Wall Street Journal (WSJ).

Aceasta subliniazã cã referendu-
mul este iniþiat de Partidul Popular
Elveþian (SVP/PPS), care urmãreºte
sã oblige Banca Naþionalã a Elveþiei
(SNB) sã deþinã, în cinci ani, cel pu-
þin 20% din active sub formã de aur
(în prezent, SNB are 8% rezerve în
aur), metalul galben fiind considerat
de partidul de dreapta singurul activ
cu valoare realã din bilanþul institu-
þiei. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 15)

Va reveni încrederea
în sistemul bancar european

dupã testele de stres?
B

anca Centralã Europeanã
(BCE) ºi Autoritatea Ban-
carã Europeanã (ABE) au
publicat, ieri, rezultatele

testelor de stres aplicate unui numãr
de 123 de bãnci euro-
pene. Dupã cum au
arãtat datele “scãpate”
în presã recent, 25 de
bãnci cu importanþã si-
stemicã nu au trecut
pragul minim de adec-
vare a capitalului, iar

necesarul de capital suplimentar este
de circa 25 de miliarde de euro.

Conform datelor de la ABE, din-
tre cele 25 de bãnci care nu au trecut
testul, 12 ºi-au acoperit deja necesa-

rul de capital suplimentar. Astfel, din
ianuarie 2014 pânã la 30 septembrie
2014, bãncile europene evaluate ºi-au
majorat capitalul cu 53,6 miliarde de
euro prin emisiuni de acþiuni (39,2
miliarde euro este suma netã, care nu
include rambursãri ºi rãscumpãrãri)
ºi 39,1 miliarde de euro prin emisiuni
de obligaþiuni convertibile.

În cadrul scenariului pesimist, la
nivelul anului 2016, cel mai mare
deficit de capital l-a înregistrat banca
Eurobank Ergasias din Grecia, de
4,63 miliarde de euro, urmatã de
banca italianã Monte dei Paschi, cu
un deficit de 4,25 miliarde euro.

(continuare în pagina 2)

AZAMAT ZHANGULOV, KMG
INTERNATIONAL:

“KMG a rezervat
banii sã preia acþiuni
RRC ale statului”
l „De când sunt eu în România nu am primit o
ofertã de la Gazprom pentru preluarea
benzinãriilor Rompetrol”

Interviu cu Azamat Zhangulov,
Vicepreºedinte Senior al KMG International

(anterior numit grupul Rompetrol)

Reporter: Care este stadiul im-
plementãrii memorandumului pe
care l-aþi semnat cu Guvernul
României pentru preluarea unui pa-
chet de 26,6% din acþiunile pe care
le deþine statul la Rompetrol Rafi-
nare? Aþi fost anunþat când va fi or-
ganizatã licitaþia pentru vânzarea
acestor acþiuni?

Azamat Zhangulov: Pânã acum
nu am fost informaþi asupra datei li-
citaþiei ºi nu existã, deocamdatã, ni-
ciun calendar stabilit în acest sens.

Aºa cum am mai spus, ºi ne-am
angajat prin memorandum, Grupul
KMG a rezervat fondurile pentru
pachetul de acþiuni, de circa 200 mi-
lioane dolari, care pot fi transferate
imediat dupã încheierea proceduri-

lor legale ale licitaþiei, ºi, în final, ale
tranzacþiei.

Reporter: Dar nu aþi avut discuþii pe
acest subiect cu autoritãþile noastre?

Azamat Zhangulov: Avem o co-
laborare constantã cu autoritãþile
române, care trebuie sã parcurgã
anumite proceduri. Autoritãþile tre-
buie sã pregãteascã toate documen-
tele necesare licitaþiei ºi sã angajeze
un consultant. ªtim exact ce au de fã-
cut autoritãþile române, dar acum
aplicarea prevederilor memorandu-
mului este în «curtea» Guvernului.

Reporter: Este necesarã prelungi-
rea valabilitãþii memorandumului?

Azamat Zhangulov: Pe parcur-
sul derulãrii procesului, vom vedea
dacã Guvernul României va avea ne-
voie de mai mult timp pentru pune-
rea în aplicare a înþelegerii. Noi ºtim
cã putem face tot ce este prevãzut în
cadrul programului agreat pânã la fi-
nalul anului ºi aºteptãm sã se finali-
zeze procedurile de implementare.

Reporter: Sunt zvonuri pe piaþã
cã aveþi o ofertã de la Gazprom pen-
tru preluarea staþiilor de carburanþi.
Sunt adevãrate?

A CONSEMNAT
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

Bãsescu a promulgat desfiinþarea
Rasdaq, cu o zi înainte sã fie
adoptatã în Parlament
l Hrebenciuc a semnat desfiinþarea Rasdaq, la o zi dupã ce a demisionat

Este un fel de minune în jurul
publ icã r i i l eg i i pen t ru
desfiinþarea pieþei Rasdaq în

Monitorul Oficial din 24 oc-
tombrie 2014, în care cel pu-
þin douã lucruri nu se potri-
vesc.

Viorel Hrebenciuc sem-
neazã legea, din partea Ca-
merei Deputaþilor, la data
de 22 octombrie 2014, adi-
cã la o zi dupã ce a demisionat. El
semneazã ca vicepreºedinte, în lo-
cul preºedintelui Camerei Deputa-
þilor.

Viorel Hrebenciuc este învinovã-
þit în dosarul retocedãrilor ilegale ºi
ca sã evite procedurile de ridicare a
imunitãþii parlamentare ºi-a dat
demisia cu demnitate, în timp ce
fiul sãu a fost arestat. La o zi dupã
aceasta, totuºi, semneazã legea.

Faptul, eventual, ar putea fi justi-

ficat prin precizarea survenitã ulte-
rior cã demisia sa devine efectivã
abia astãzi.

În schimb, cã Traian Bã-
sescu promulgã legea pe 21
octombrie 2014, înainte cu o
zi ca ea sã fie adoptatã de Par-
lament este cu adevãrat o mi-
nune!

Adicã, nu are nicio explica-
þie. ªtim cã preºedintele Tra-

ian Bãsescu are frecvente premoniþii
ceea ce îl face sã anticipeze miºcãrile
adversarilor politici ºi sã le întindã
capcane în care ei cad cu inocenþã.

Dar, în cazul promulgãrii legii
pentru desfinþarea pieþei Rasdaq,
pare cã Traian Bãsescu întinde o
capcanã Parlamentului, astãzi, iar
Parlamentul, inocent, cade în ea a
doua zi.

(continuare în pagina 6)

Ferpar pentru
Rasdaq, fie-i
þãrâna uºoarã!

Ar trebui sã socotesc drept vic-
torie defiinþarea pieþei Rasdaq,
desfiinþare stabilitã prin legea
publicatã în Monitorul Oficial
din 24 octombrie 2014 (cu exact
douã zile înainte ca piaþa Rasdaq
sã împlineascã optsprezece ani
de la primele sale tranzacþii, fã-
cute pe ºest la 26 octombrie
1996), pentru cã am socotit-o de
la început o piaþã ilegalã ºi am ºi
scris asta, îndelung.

Dar, de fapt, este o tristeþe, pen-
tru cã în aceºti optspezece ani,
Rasdaq nu a reuºit sã devinã o
piaþã legalã, iar desfiinþarea ei ,
deºi conformã cu argumentaþia
adusã de mine, totuºi nu este un
rezultat al argumentelor mele, ci
al presiunii exercitate de Comisia
Europeanã, care ne-a ameninþat
cu infringementul, dacã nu clarifi-
cãmstatutul legalalacesteipieþe.

Am susþinut cã piaþa este ile-
galã, deoarece tranzacþiile de pe
Rasdaq nu au vehiculat titluri
care sã aibã statutul juridic de ac-
þiuni, întrucât subscripþiile din
procesul de privatizare în masã
au fost vãrsate, ca liste, direct din
Institutul de Management ºi
Informaticã (IMI) fãrã sã mai trea-
cãpelasocietãþileemitente,undesã
aibã loc, înacordculegea,adunãri-
le generale ale acþionarilor, astfel
încât sã fie consolidate Registrele
Acþionarilor ºi ale Acþiunilor.

(continuare în pagina 6)

MAKE

ADEVARUL DESPRE BANCI

TESTELE DE STRES ALE BÃNCII
CENTRALE EUROPENE

Nicolae Cintezã: „Subsidiarele
româneºti ale bãncilor testate
nu au nicio problemã”

Subsidiarele au-
tohtone ale bãn-
cilor care au fã-

cut obiectul testelor de
stres nu au niciun fel de
probleme, ne-a decla-
rat, ieri, Nicolae Cinte-
zã, directorul Direcþiei
Supraveghere din ca-
drul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Oficialul Bãncii Centrale ne-a ex-
plicat cã indicatorii instituþiilor finan-
ciare prezente în þara noastrã se aflã
mult peste nivelul minim impus, atât

în cazul scenariului de
bazã, cât ºi în ceea ce pri-
veºte scenariul advers.

Nicolae Cintezã ne-a
precizat: „Testele au
fost efectuate pe o situa-
þie staticã, valabilã la 31
decembrie 2013, ºi pe o
situaþie în dinamicã,
þinându-se cont de pro-

gramul de restructurare a bãncilor
stabilit de Comisia Europeanã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Europa încearcã sã priveascã
viitorul în roz printr-un PIB
“drogat”

Schimbarea metodologiei de cal-
cul a conturilor naþionale la nivelul
statelor europene, care a intrat în vi-
goare la începutul lunii trecute, a
condus la îmbunãtãþirea unor indica-
tori ai performanþei economice.

Presa a scris pe larg despre intro-
ducerea veniturilor din activitãþile
ilegale, cum sunt traficul de droguri
ºi prostituþia, în calculul Produsului
Intern Brut, dar mai sunt ºi alte ele-
mente, aproape la fel de controversa-
te, cum sunt investiþiile în cercetare
ºi dezvoltare, chemate sã “îmbunãtã-
þeascã” performanþa economicã a
Europei.

Oare nu conteazã deloc faptul cã

pot fi contabilizate de douã ori anu-
mite categorii de venituri? De exem-
plu, veniturile obþinute în economia
subteranã sunt folosite deja la “su-
prafaþã”, în condiþiile în care este
greu de crezut cã un dealer de droguri
îºi va cumpãra maºina de la o com-
panie producãtoare “subteranã”.

În cazul activitãþilor ilicite, mai
existã ºi un alt aspect deosebit de
important. Estimarea contribuþiei
acestora la formarea PIB-ului se aflã
la discreþia autoritãþilor naþionale de
statisticã.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 3)

Testele de stres, cu adevãrat relevante?
Testele de stres ale cãror re-

zultate au fost anunþate ieri
sunt primele derulate de

Banca Centralã Europeanã (BCE),
cele douã runde precedente de veri-
ficãri, din 2010 ºi 2011, fiind reali-
zate de Autoritatea Bancarã Euro-
peanã (EBA).

Publicate într-o zi de dumincã
pentru ca sã nu influenþeze pieþele
acþiunilor, rezultatele testelor vor ge-
nera un impact - pozitiv sau negativ -
începând de astãzi. Rãmâne însã de
vãzut dacã testele actuale vor aduce
cu adevãrat schimbãrile necesare în

sectorul bancar sau vor crea doar “o
emoþie” ce se va resimþi câteva zile
pe pieþe.

Amintim cã testele din 2010 au
fost criticate pentru cã nu au fost su-
ficient de dure. Nici în 2011 nu au
lipsit pãrerile negative la adresa
acestora.

Spre exemplu, testele de stres din
anii 2010 au fost trecute de instituþii-
le irlandeze “Allied Irish Banks”
(AIB) ºi “Bank of Ireland”, iar ulte-
rior guvernul de la Dublin a trebuit
sã le naþionalizeze, pentru salvarea
sectorului bancar local fiind alocate

35 de miliarde de euro.
Un alt exemplu de irelevanþã a

rezultatului testelor de stres este
fostul gigant franco-belgian “De-
xia”. Acesta nu doar cã a trecut te-
stele, dar apãrea ca o instituþie soli-
dã din punct de vedere financiar. În
2011, Belgia, Franþa ºi Luxemburg
au fost nevoite sã salveze “Dexia”
de la faliment prin dezmembrarea
grupului ºi oferirea de garanþii de
stat de 90 de miliarde euro pentru
acoperirea necesitãþilor sale de fi-
nanþare. În 2012, Franþa ºi Belgia
au recapitalizat cu 5,5 miliarde

euro grupul bancar, dupã ce acesta
a înregistrat noi pierderi ºi depre-
cieri de active.

A.V.

(continuare în pagina 3)
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