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BCE a cumpãrat
obligaþiuni garantate
de 1,7 miliarde euro,
sãptãmâna trecutã

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a cumpãrat, sãptãmâna trecutã, obli-
gaþiuni garantate de 1,704 miliarde
euro (2,2 miliarde dolari), în cadrul
programului de susþinere a
economiei regiunii.

BCE a început achiziþiile la data
de 20 octombrie, revenind pe piaþã
pentru a treia oarã în ultimii ºase ani,
iar suma menþionatã depãºeºte
aºteptãrile analiºtilor.

“Este mai mult decât aºteptam”, a
declarat, potrivit Bloomberg,
Agustin Martin, ºef de departament
la “Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria” SA, sucursala din Londra. În
opinia sa, “aceste cifre aratã cã BCE
este agresivã în privinþa creºterii bi-
lanþului sãu”.

Sãptãmâna trecutã, BCE a infor-
mat cã a lansat achiziþiile de bonduri
garantate, însã nu a precizat despre
ce titluri este vorba. Unele surse cita-
te de agenþia Bloomberg afirmau cã
BCE a cumpãrat obligaþiuni pe ter-
men scurt de la “Société Générale”
SA ºi “BNP Paribas” SA din Franþa,
precum ºi titluri de la bãnci spaniole
ºi italiene.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
ºi-a exprimat speranþa cã noul pro-
gram de achiziþii de obligaþiuni ga-
rantate, care se va derula pe o perioa-
dã de cel puþin doi ani, va stimula
piaþa de profil ºi va sprijini credita-
rea firmelor mici ºi mijlocii.

V.R.

IONUÞ DUMITRU:

“BNR supune periodic
bãncile la scenarii mai dure

decât ale BCE”
l “Nu putem vorbi, acum, de o vulnerabilitate a sistemului bancar”

S
istemul bancar românesc
nu se aflã în niciun caz
într-o stare de vulnerabili-
tate, potrivit economistului

Ionuþ Dumitru, preºedinte al Consi-
liului Fiscal. Domnia sa ne-a preci-
zat: “Bãncile locale au fost supuse
presiunilor BNR tot timpul ºi ºi-au
majorat capitalul, astfel încât sucur-
salele de la noi au o ratã medie de
adecvare a capitalului de 14-16%,
câteva dintre ele ajungând chiar la
17-18%”.

Probabil cã ºi în România, peste
câþiva ani, vom asista la unele fuzi-
uni ºi achiziþii, însã doar în contextul
în care piaþa nu mai creºte atât de re-
pede, considerã economistul. Dom-
nia sa preconizeazã cã vor fi provo-
cãri destul de mari din punct de ve-
dere al reglementãrilor din domeniu,
în urma cãrora unele bãnci mai mici
de pe piaþa noastrã se vor întreba
dacã sã rãmânã generaliste sau sã se
concentreze pe un anumit segment
de clienþi.

“În orice caz, putem afirma cã
BNR supune bãncile, periodic, unor
scenarii de stres având la bazã condi-
þii chiar mai dure decât cele ale
BCE”, a conchis Ionuþ Dumitru.

Domnia sa susþine cã, ºi la nivel

european, instituþiile financiare ºi-au
întãrit capitalurile, în ultima vreme:
“Consider cã era de aºteptat sã nu fie
surprize prea mari în urma publicãrii
rezultatelor testelor de stres efectua-
te de BCE asupra bãncilor. Marea
majoritate a instituþiilor financiare
s-au capitalizat în timpul crizei. În
general, în anii care au trecut, au fost
cerinþe de capital ºi multe dintre bãnci
au reuºit sã atragã capital de pe pieþe-
le financiare. În acest moment, nu
putem vorbi despre o vulnerabilitate

la nivel de sistem bancar, ºi mai ales
în ceea ce priveºte sistemul bancar
românesc”.

Ionuþ Dumitru estimeazã cã, în
perioada care urmeazã, nu vor avea
loc surprize spectaculoase, în piaþã,
mai ales dacã facem o comparaþie cu
ceea ce se întâmpla în primul an de
crizã.

La nivel european, bãncile cu ca-
pitaluri reduse vor cãuta soluþii de
consolidare a capitalurilor sau îºi vor
restructura activele, ne-a declarat

domnul Dumitru.
Banca Centralã Europeanã (BCE)

a publicat, duminicã, rezultatele
testelor de stres efectuate asupra
unui numãr de 130 de bãnci europe-
ne. Potrivit BCE, 25 de bãnci nu ar
rezista condiþiilor de stres luate în
considerare în cadrul testelor, nece-
sarul de capital suplimentar
ajungând la 25 de miliarde de euro.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

IOANA PETRESCU ÎI RÃSPUNDE
LUI KLAUS IOHANNIS:

“Nu intenþionãm sã schimbãm
cota unicã de impozitare”
l Iohannis a afirmat cã MFP pregãteºte noi
majorãri de taxe ºi cã vrea sã introducã impozitul
progresiv lMinisterul Finanþelor continuã sã
þinã la secret proiectul Codului Fiscal

Ministerul Finanþelor Publi-
ce nu intenþioneazã sã
modifice cota unicã de

impozitare de 16%, a anunþat, ieri,
Ioana Petrescu, rãspunzând, astfel,
unor afirmaþii fãcute, zilele trecute,
de Klaus Iohannis.

Candidatul la preºedinþie din par-
tea Alianþei Creºtin Liberale (ACL)
a declarat cã, potrivit unor surse, la
Ministerul Finanþelor se pregãteºte o
modificare amplã a Codului Fiscal,
care ar conduce la majorãri de impo-
zite ºi taxe ºi chiar la introducerea,
începând din 2015, a impozitului

progresiv.
În urma acestor declaraþii, Ioana

Petrescu subliniazã: “Anunþurile fã-
cute sunt doar minciuni, pe care do-
resc sã le resping categoric. Este o
lipsã de responsabilitate ºi o dovadã
de viziune pe termen scurt, impardo-
nabile chiar ºi în context electoral.

Vreau sã precizez ferm cã, din
punctul meu de vedere, nu existã ni-
cio intenþie cu privire la schimbarea
cotei unice de impozitare de 16%!

E.O.

(continuare în pagina 5)

ASF ºi Transelectrica, noi fronturi
în bãtãlia Ciurezu versus Pogonaru
l Adrian Puºcu, directorul “Prodplast Imobiliare”, l-a reclamat pe Tudor
Ciurezu la ASF, pentru abuz de piaþã ºi manipularea pieþei de capital, în
cazul cumpãrãrilor de acþiuni PPLI fãcute de SIF Oltenia l Tudor Ciurezu:
“Tranzacþiile respective au fost raportate de fiecare datã în piaþã, iar
volumul este insignifiant”

Adrian Puºcu, directorul ge-
neral al “Prodplast Imobi-
liare” (PPLI), a solicitat

Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) sã analizeze tranzacþiile
efectuate de SIF5 Oltenia cu acþiuni
“Prodplast Imobiliare”, de la finalul

lunii iulie, când cotaþia PPLI a sãrit cu
290%, acuzându-l pe Tudor Ciurezu,
preºedintele SIF5, de abuz de piaþã ºi
manipulare a pieþei de capital.

Acesta pare sã fie contra-atacul
grupului din jurul omului de afaceri
Florin Pogonaru, dupã ce Tudor

Ciurezu a contestat în instanþã ulti-
mele adunãri generale ale “Prod-
plast Imobiliare” ºi “Nord” SA
(controlate de familia Pogonaru),
care vizau desprinderea centrului
comercial “Veranda” pe o societate
nouã ºi finanþarea sa. De altfel, con-
flictul deschis la PPLI a reprezentat
doar un alt front în rãzboiul pornit la
începutul acestui an între Pogonaru
ºi Ciurezu, pe fondul unor neînþele-
geri legate de pachetul de 6% deþi-
nut de SIF5 la BCR.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Acþiunile bãncilor care
nu au trecut testele de stres,
în declin puternic
l Titlurile “Banca Monte dei Paschi” au pierdut
20%, iar instituþia ar putea fi vândutã

Acþiunile bãncilor care nu au
trecut testele de stres reali-
zate de Banca Centralã Eu-

ropeanã (BCE) ºi Autoritatea Ban-
carã Europeanã (EBA) în regiune au
scãzut puternic ieri, cele mai mari
pierderi fiind înregistrate de institu-
þiile de credite italiene.

Conform rezultatelor testelor de
stres, nu au trecut pragul minim de
adecvare a capitalului 25 de bãnci
din cele 130 cu im-
portanþã sistemicã
analizate, iar nece-
sarul de capital su-
plimentar al institu-
þiilor în cauzã este
de circa 25 de mi-
liarde de euro. Toate
marile bãnci europe-
ne au trecut testele
de stres, iar eºecurile
sunt concentrate în rândul bãncilor
italiene, cu nouã instituþii care nu au
trecut testele, precum ºi în rândul
bãncilor greceºti ºi cipriote, cu câte
trei instituþii din fiecare þarã.

În cazul bãncilor italiene, “Banca
Monte dei Paschi di Siena” SpA, a
treia mare bancã din þarã ºi, totodatã,
cea mai veche, are cel mai mare defi-
cit de capital de acoperit, de 2,1 mi-
liarde de euro. Titlurile “Banca
Monte dei Paschi” au coborât cu
peste 22% pe parcursul sesiunii bur-
siere de ieri, pe piaþa din Milano,
însã spre finele zilei declinul a fost
ceva mai mic, de 19,3%, la 80,7 euro-
cenþi. Titlurile “Banca Carige” SpA,

altã bancã italianã care nu a trecut
verificarea BCE, au pierdut aproape
16%, ajungând la 7,86 eurocenþi.

Tot la Milano, acþiunile “Banca Po-
polare di Milano” Scarl au coborât cu
5,4%, la 60,90 eurocenþi.

Cele trei bãnci greceºti care nu au tre-
cut testeledestressunt“NationalBankof
Greece” (NBG), “Eurobank” ºi “Piraeus
Bank”, însã numai primele douã vor tre-
bui sã strângã noi fonduri de 2,960 mi-

liarde de euro.
La Atena, titlurile

“National Bank of
Greece” au scãzut cu
7,8%, la 2,13 euro,
cele ale “Eurobank”
– cu 1,7%, la 29 eu-
rocenþi. Acþiunile
“Piraeus” aveau, la
ora localã 18:00, un
curs nemodificat faþã

de ultima zi a sãptãmânii trecute: 1,30
de euro. Titlurile “Alpha Bank” au
pierdut 4,1%, ajungând la 58,5 euro-
cenþi, deºi banca nu are nevoie de ca-
pital suplimentar.

În Cipru, acþiunile “Bank of
Cyprus” Pcl au fost suspendate de la
tranzacþionare.

Pe lista bãncilor care nu au trecut
testele se mai aflã “Volksbanken”
Austria, “Dexia” Belgia, “Münchener
Hypothekenbank” din Germania, dar
ºi primele douã bãnci din Slovenia,
“Nova Ljubljanska” ºi “Nova Kredit-
na Banka Maribor”. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

Conform rezultatelor
testelor de stres, nu au
trecut pragul minim de
adecvare a capitalului
25 de bãnci din cele
130 cu importanþã
sistemicã analizate.

NOILE ÞINTE UE PE ENERGIE ªI MEDIU

Pârvan, AOAR: “Eficienþa energeticã trebuie sã fie
cuvântul de ordine în industrie”

Noile þinte pe energie ºi mediu
asumate de Bruxelles pentru 2030
aratã cã pentru industria din þara
noastrã eficienþa energeticã trebuie
sã fie cuvântul de ordine, ne-a decla-
rat, ieri, Cristian Pârvan, secretarul
general al Asociaþiei Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR).

Domnia sa ne-a explicat: „Flexi-
bilitatea obþinutã în alocarea cotelor
de emisii pe þãri mai oferã un respiro
industriei, care are acum ceva mai
mult timp sã se eficientizeze. ªi mai
avem loc de eficientizare în econo-
mie. Numai pe segmentul rezidenþial

pot fi obþinute economii importante
de consum de resurse energetice”.

Rezultatul discuþiilor din cadrul
Consiliului European aratã, în opinia
lui Cristian Pârvan, cã s-au ciocnit
douã forþe (cea a ONG-urilor care mi-
liteazã pentru o pondere cât mai mare
a energiei verzi ºi o reducere drasticã
a poluãrii ºi cea a industriei europene,
care pledeazã pentru þinte rezonabile
care sã reducã riscul de relocare), care
au ajuns la un compromis.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

ªefii de stat ºi de guverne din Uniu-
nea Europeanã, reuniþi în cadrul
Consiliului European desfãºurat la
finele sãptãmânii trecute la Bruxel-
les, au convenit ca, pânã în anul
2030, emisiile de gaze cu efect de
serã la nivelul UE sã fie reduse cu
40% faþã de nivelul anului 1990. În
plus, Statele Membre au decis ºi o
þintã indicativã de reducere a pier-
derilor de energie cu 27% ºi de
creºtere la 27% a cotei de energie
verde din totalul consumului brut de
electricitate.
Ministrul Mediului ºi Schimbãrilor

Climatice, Attila Korodi, a declarat,
cu aceastã ocazie, cã România a ob-
þinut o aplicare flexibilã a þintelor de
diminuare a emisiilor poluante.
Astfel, ponderea efortului de redu-
cere a poluãrii asumat la nivel UE ur-
meazã sã fie distribuitã, la nivelul
Statelor Membre, în funcþie de con-
textul naþional al fiecãrui stat, crite-
riul esenþial aplicat urmând sã fie
Produsul Intern Brut/capita, atât
pentru ETS (sectoarele energiei ºi in-
dustriei mari), cât ºi pentru restul
sectoarelor (transport, agriculturã,
construcþii, urban etc.).

ADEVARUL DESPRE BANCI


