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ALTÃ GOGOAªÃ

“My precious” Cristian Sima
Cristian Sima a afirmat, într-o

emisiune de alaltãieri, de la
Naºul TV, cã “intuieºte” cã

eu, Florian Goldstein, m-aº afla în
legãturã cu Avram Segal, despre
care tot el afirmã, pe blogul sãu, cã
este un ucigaº al fostei securitãþi, fo-
losit de Ceauºescu sã-i elimine pe
indezirabili.

Mass media a început sã dea cir-
culaþie “dezvãluirilor” lui Cristian
Sima, despre care afirmã cã “arun-
cã în aer” politica, afacerile ºi so-
cietatea; unii dintre cititorii noºtri
au cãzut în admiraþie în faþa “ana-
lizelor” sale, afirmând cã are “ta-
lent literar”, sau cã ar fi un “fin

psiholog” ºi, întrucât, ei cred asta,
ºi-au atenuat criticile la adresa
mea, spunând cã este de înþeles de
ce m-am lãsat pãcãlit de “brokerul

fugar”, care mi-a topit o sumã de
bani din avutul personal, în tran-
zacþii cu derivate, pe pieþe strãi-
ne.

În primul rând, voi rãspunde celor
din urmã.

Cristian Sima îi va fi pãcãlit pe
toþi ceilalþi ºaizeci de clienþi, pe
care i-au avut casele lui de broke-
raj, dar nu ºi pe mine – cazul meu
este complet diferit: pe mine, Sima
m-a furat.

Cu ceilalþi, Sima a avut un
contract uzual de intermediere de in-
vestiþii, ceea ce, tot atât de normal,
presupune cã investitorul îºi asumã
riscul pierderii banilor.

Dar, chiar ºi în cazul lor, faptul cã
va fi pierdut banii fraudulos, prac-
ticând operaþiuni ilegale, de pildã, de
transfer al banilor unui client în con-

tul altuia, dupã cum dorea el sã favo-
rizeze pe cineva, în dauna altcuiva,
este, deja, penal.

Repet, contractul meu este diferit.
El stipuleazã cã brokerul este obli-

gat sã-mi returneze suma integral,
indiferent cã va fi pierdut-o.

Cu alte cuvinte, suma de bani pe
care i-am încredinþat-o este echi-
valentul unui împrumut, iar nu o in-
vestiþie: clauza spune, practic,
“câºtigul eventual este al meu, pier-
derea o suporþi tu ºi-mi înapoiezi ba-
nii, integral, atunci când þi-i cer”.

MAKE

(continuare în pagina 3)

SURSE JUDICIARE,
LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI:

“DNA
a cerut mandat
de arestare
preventivã pentru
ºefa DIICOT,
Alina Bica”

Direcþia Naþionalã Anticorup-
þie (DNA) a cerut asearã
Consiliului Superior al Ma-

gistraturii mandat de arestare preven-
tivã pentru ºefa DIICOT, Alina Bica,
potrivit unor surse judiciare. Se pare
cã aceasta ar fi fost luatã, ieri, de pe
stradã, cu mandat de aducere.

Consiliul Superior al Magistratu-
rii s-ar fi întrunit asearã ca sã dea avi-
zul pentru încuviinþarea arestãrii.

Mai multe dosare au fost invocate
drept posibil motiv al audierii Alinei
Bica laDNA,pânãla închidereaediþiei.

Unele media susþineau cã ar fi
vorba despre retrocedãri de 150 mi-
lioane de euro cãtre Gheorghe Ste-
lian, omul de casã al Elenei Udrea,
fãcute pe când Alina Bica era mem-
bru în Comisia ANRP (Autoritatea
Naþionalã pentru Restituirea Pro-
prietãþilor).

Alte surse spuneau cã audierea
procurorului-ºef al DIICOT ar avea
legãturã cu fostul ºef al ANAF, Dra-
goº Bogdan ºi unele afaceri pe care
acesta le-ar fi avut cu fostul soþ al
Alinei Bica.

Altele susþineau cã procurorul ºef al
DNA, Laura Codruþa Kovesi, i-ar pre-
gãti Alinei Bica, cu care s-ar afla de
multã vreme într-un rãzboi, un dosar
în care este implicat comisarul ºef al
BCCOAlbaTraianBerbeceanu. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

TESTELE DE STRES AU FOST DOAR UN EXERCIÞIU
ELABORAT DE RELAÞII PUBLICE

Modele interne de risc au permis
recapitalizarea bãncilor europene
fãrã majorarea capitalului
Testele de stres ºi evaluarea

calitãþii activelor bancare din
Europa au reprezentat ultima

etapã premergãtoare preluãrii, de
cãtre Banca Centralã Europeanã, a

supravegherii institu-
þiilor financiare siste-
mice.

Dupã câteva zile de
critici referitoare la
relevanþa redusã a
acestora, din cauza
unor omisiuni impor-

tante la nivelul scenariilor utilizate,
presa financiarã ºi-a îndreptat aten-
þia, din nou, asupra mãsurilor de po-
liticã monetarã aºteptate de la BCE.

Dar criticile ºi avertismentele au
continuat sã aparã în publicaþiile de
specialitate. Morris Goldstein, de la

Peterson Institute for International
Economics, a scris pe site-ul VoxEU
cã rezultatele au fost “interpretate cu
ochelari roz”, deoarece “testele se

bazeazã pe folosirea activelor pon-
derate la risc în determinarea cerin-
þelor de capital”. Fostul director ad-
junct al Departamentului de Cerce-
tare de la FMI mai aratã cã “ratele de
adecvare a capitalului construite
astfel s-au dovedit ineficiente în pro-
gnozarea falimentelor bancare”.

Pentru Goldstein, concluziile
BCE ºi EBA (European Banking
Authority) nu sunt credibile, la nive-
lul sistemului bancar european
existând încã deficite majore de ca-
pital.

Afirmaþiile lui Morris Goldstein
par sã fie susþinute chiar de cãtre
BCE, conform unui articol recent de
la Bloomberg.

(continuare în pagina 11)

FLORIN JIANU, MINISTRUL DELEGAT
PENTRU IMM:

“Dorim sã extindem
activitatea FNGCIMM”
l Bancheri: “FNGCIMM nu mai reprezintã un
partener de încredere pe termen lung”lGheþea: “Nu
se pune problema unui management defectuos, ci a
modului în care funcþioneazã un sistem”

Pe masa Guvernului se aflã un
memorandum care prevede
extinderea activitãþii Fondu-

lui Naþional de Garantare a Credite-
lor pentru IMM, care ar urma sã de-
vinã Fondul de Garantare a Credite-
lor din Fonduri Europene, a declarat
Florin Jianu, ministrul delegat pen-
tru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii,
Mediul de Afaceri ºi Turism.

Unii bancheri prezenþi, ieri, la
conferinþa organizatã de ziarul
BURSA au afirmat cã relaþia dintre
instituþiile financiare ºi FNGCIMM
este “mai mult teoreticã decât practi-
cã”, susþinând cã, dupã încheierea
parteneriatului dintre cele douã pãrþi,
FNGCIMM modificã unilateral
convenþia.

“În cazul oricãrei garanþii de peste
100.000 de euro emisã de
FNGCIMM, nivelul garanþiei scade
de la 80% la 70%, la iniþiativa unila-
teralã a Fondului, bãncile fiind doar
înºtiinþate de aceastã schimbare.
Astfel cã predictibilitatea este foarte
scãzutã”, a afirmat unul dintre ban-

cheri, subliniind cã relaþia dintre cele
douã pãrþi a fost foarte bunã pânã în
urmã cu circa un an ºi jumãtate.
“Acum, FNGCIMM nu mai repre-
zintã un partener de încredere pe ter-
men lung”, a completat sursa citatã.

În replicã, Radu Graþian Gheþea,
preºedintele CEC Bank ºi ºeful Aso-
ciaþiei Române a Bãncilor (ARB), a
subliniat cã nu se pune problema
unui management defectuos, ci a
modului în care funcþioneazã un
sistem. Domnia sa a precizat: “Un
fond de garantare care trebuie sã se
supunã unor constrângeri iminente
nu poate funcþiona ca un fond privat.
Existã un curent potrivit cãruia ar
trebui sã constituim un fond, fie prin
majorarea capitalului FGCR (n.r.
Fondul de Garantare a Creditului
Rural), fie prin realizarea unui nou
fond cu parteneri privaþi”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

MAI E MULT PÂNÃ DEPARTE

Greg Konieczny ar investi
în SIF-uri, dacã n-ar mai
avea praguri
l Discountul dintre cotaþie ºi activul net, un alt
impediment în calea investiþiilor Fondului

Greg Konieczny, managerul Fon-
dului Proprietatea, a spus, ieri, cã ar
lua în calcul investiþia în SIF-uri, în
cazul în care ar fi eliminate praguri-
le-limitã de deþinere.

Ministerul Finanþelor Publiceapro-
pus, pe 7 octombrie, eliminarea limitei
de deþinere de 5% la SIF-uri,
dar a renunþat pe 7 noiembrie
la aceastã propunere.

Pragul nu este însã singurul impe-
diment care îl þine departe pe mana-
gerul FP de SIF-uri. Franklin Tem-
pleton are de îndeplinit obiectivul
impus de acþionari, respectiv reduce-
rea discountului dintre preþ ºi valoa-
rea activului net, sub 15%, de la
22%, în prezent. De altfel, Mark

Mobius, preºedinte executiv Tem-
pleton Emerging Markets Group, a
declarat cã Fondul Proprietatea nu
va face investiþii pânã când nu scade
discountul, în condiþiile în care, în
opinia sa, acþiunile FP reprezintã cea
mai bunã oportunitate de pe piaþã.

Mai mult, Greg Konieczny
a criticat managementul
SIF-urilor, într-un interviu

acordat ziarului “BURSA”, în luna
august, în condiþiile în care fondurile
administrate de Franklin Templeton
renunþaserã la deþinerile din aceste
societãþi.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

BURSA

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

CÃLIN
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Gollum în douã ipostaze.


