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VIRGIL DÃSCÃLESCU, BNR:

Bãncile de la noi vor fi evaluate
în detaliu, pentru prima datã, anul viitor
l Pânã la finalul anului în curs, vor fi anunþate bãncile din þara noastrã
care urmeazã sã fie supravegheate direct de BCE

Majoritatea bãncilor din
þara noastrã vor fi supuse,
anul viitor, unui amplu

exerciþiu de evaluare, conform exi-
genþelor Bãncii Centrale Europene
(BCE), a anunþat, ieri, Virgil Dãscã-
lescu, ºeful Direcþiei de Stabilitate
Financiarã din cadrul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR).

Domnia sa a subliniat cã va fi
pentru prima datã când instituþiile
de credit de la noi vor trece
printr-un exerciþiu de evaluare cu-

prinzãtoare, acesta fiind necesar în
vederea îndeplinirii cerinþei BCE
privind cooperarea strânsã cu auto-
ritãþile naþionale competente din
statele membre care urmeazã sã
adere la Uniunea Bancarã ºi a cãror
monedã nu este euro.

“Pânã acum, BNR a desfãºurat di-
verse teste, prin care a evaluat capa-
citatea de rezistenþã a capitalurilor
bancare în condiþii de stres. Ceea ce
se va întâmpla anul viitor va fi un
exerciþiu realizat mai în detaliu, na-

tura sa fiind diferitã”, a precizat
domnul Dãscãlescu.

Potrivit reprezentantului BNR,
existã douã variante în care ar putea
sã fie derulat respectivul exerciþiu -
de cãtre BNR, urmând ca BCE sã
recunoascã evaluarea, sau de cãtre
BCE, aceasta din urmã cerând
doar sprijinul Bãncii Naþionale a
României.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

BCE ar putea decide
în 2015 sã cumpere
obligaþiuni suverane

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar putea decide în primul trimestru al
anului viitor sã lanseze achiziþiile de
obligaþiuni suverane, dacã actualele
mãsuri de stimulare a economiei zo-
nei euro se vor dovedi insuficiente, a
declarat, ieri, vicepreºedintele insti-
tuþiei, Vitor Constancio.

Oficialul BCE a explicat, într-un
discurs rostit la Londra, cã în primul
trimestru din 2015, banca ar putea
estima mai bine dacã sunt necesare
achiziþiile de obligaþiuni suverane
pentru stimularea economiei zonei
euro ºi prevenirea deflaþiei.

“Va trebui, desigur, sã monitori-
zãm cu atenþie dacã aceste achiziþii
corespund aºteptãrilor”, a afirmat
Constancio, adãugând: “În particu-
lar, în primul trimestru din 2015,
vom fi capabili sã estimãm mai bine
dacã este cazul sã iniþiem achiziþiile
de obligaþiuni suverane. Dacã nu, va
trebui sã luãm în considerare cumpã-
rarea altor active, inclusiv a obliga-
þiunilor suverane de pe piaþa secun-
darã”.

Comisia Europeanã
lanseazã un program
de investiþii de
315 miliarde euro

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a anunþat, ieri,
un plan ce presupune mobilizarea a
315 miliarde de euro pentru investiþii
în Europa, în vederea relansãrii
creºterii economice.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

V.R.

“Inginerul financiar” Juncker
viseazã la o Europã junk
Pasãrea Phoenix a renãscut din

propria cenuºã. Dincolo de
semnificaþia sa miticã,

trebuie sã remarcãm, totuºi,
cã renaºterea nu s-a fãcut
chiar din nimic.

Dar acestea sunt doar legen-
de. În zilele noastre, autoritãþile
europene încã mai sperã sã ne
convingã de realismul renaºterii
economice a continentului din nimic.

Cel puþin aºa pare sã creadã
Jean-Claude Juncker, controversatul

preºedinte al Comisiei Europene. Fi-
nancial Times a scris recent cã “Jun-

cker va prezenta un plan de re-
suscitare a economiei europe-
ne, în valoare de 315 miliarde
de euro”.

De unde vin banii? Cea mai
mare parte, din “inginerii fi-
nanciare destinate mobilizãrii
capitalului privat”, dupã cum

mai aratã FT, în condiþiile în care
sursele de la UE se ridicã la 21 de mi-
liarde de euro.

Probabil cã mulþi ar fi curioºi sã
afle raþionamentul din spatele acestei
propuneri. Cum se va ieºi dintr-o cri-
zã financiarã ºi economicã, generatã
de supraîndatorare, prin noi împru-
muturi? ªi de ce ar participa investi-
torii privaþi?

Datele de la BCE ºi Eurostat aratã
cã PIB-ul nominal al zonei euro a
crescut de 1,6 ori între 1997 ºi 2013,
pe fondul unei creºteri de 2,5 ori a
creditului guvernamental ºi de peste
douã ori a creditului guvernamental
(vezi grafic).

Creºterea creditului guvernamental
a încercat sã compenseze plafonarea
celui neguvernamental, dar rezultatele
tot se mai lasã aºteptate. O parte a
creºterii creditului guvernamental s-a
datorat ºi lansãrii “compactului pentru
creºtere” în 2012, a cãrui valoare a fost
de 120 de miliarde de euro, dar ale cã-
rui rezultate au fost nule.

(continuare în pagina 4)

Banca Transilvania negociazã
preluarea Volksbank România
l Avocatul Gheorghe Piperea: “Volksbank este o gaurã neagrã” l Unele voci nu cred cã BT ar avea
capacitatea sã preia Volksbank, evaluând o posibilã tranzacþie la 200 de milioane de euro, în timp ce
alþii spun cã “nu ar valora nimic, având în vedere pierderile”

B
anca Transilvania (TLV)
a anunþat, ieri, cã este în
negocieri sã preia
Volksbank România,

dupã ce, în primãvarã, Omer Tetik,
CEO-ul TLV, spusese cã analizeazã
oportunitãþile de achiziþii din piaþã,
având chiar discuþii cu una sau mai
multe bãnci pentru preluare integralã
sau doar de portofoliu.

Reprezentanþii bãncii au precizat
cã discuþiile sunt în desfãºurare ºi nu
a fost semnat, pânã la acest moment,
niciun document angajant cu privire
la acest subiect, potrivit unui comu-
nicat remis Bursei de Valori Bucu-
reºti. Aceºtia ne-au transmis cã o
eventualã decizie privind finalizarea
cu succes a negocierilor cu
Volksbank va fi comunicatã, dupã
formalizarea corespunzãtoare, par-
curgerea etapelor legale ºi obþinerea

aprobãrilor necesare.
ªi reprezentanþii Volksbank au

confirmat negocierile, dar nu au do-
rit sã ofere mai multe detalii, pentru
moment.

Avocatul Gheorghe Piperea con-
siderã cã, în momentul de faþã,
Volksbank este o gaurã neagrã, dacã
nu-ºi rezolvã litigiile cu clienþii ºi
problemele cu creditele neperfor-
mante. Domnia sa ne-a spus: “Au
vândut deja credite neperformante la
niºte discounturi mirobolante,
înþeleg cã au mers pânã la 95%”.

În opinia avocatului, dacã se face
aceastã tranzacþie, atunci “probabil
cã existã un câºtig pentru Banca
Transilvania, având în vedere cã va
deveni o bancã mai mare decât este
acum”.

“Sper ca, odatã cu trecerea la
Banca Transilvania, Volksbank sã-ºi

corecteze practicile incorecte, clau-
zele abuzive ºi sã devinã o bancã
normalã”, ne-a mai declarat Gheor-
ghe Piperea, adãugând: “Este foarte
bine cã va fi preluatã de o bancã
româneascã ºi nu de una strãinã”.

Unele voci din piaþa bancarã con-
siderã cã Banca Transilvania nu ar
avea capacitatea sã preia Volksbank,
evaluând o posibilã tranzacþie la 200
de milioane de euro.

“Banca austriacã nu este chiar o
gaurã neagrã, pentru cã, la o prelua-
re, se socoteºte portofoliul de clienþi
activi, iar neperformantele sunt deja
provizionate”, au comentat surse din
piaþã care apreciazã cã Banca Tran-
silvania este destul de dezvoltatã pe
segmentul retail, astfel cã nu i-ar fo-
losi sã-ºi mai adauge ºi portofoliul
Volksbank.

La polul opus, alte surse considerã

cã banca austriacã nu ar valora ni-
mic, în condiþiile pierderilor raporta-
te. “BT vor sã o ia (n.r. Volksbank)
pentru reþea, au câteva spaþii bune”,
ne-au spus unele surse.

Grupul Volksbank cautã un in-
vestitor strategic pentru subsidiara
de la noi din þarã, pentru a acoperi
deficitul de capital, având ca ter-
men-limitã finalul anului viitor.

Potrivit unor surse apropiate si-
tuaþiei, recent, banca austriacã ar fi
luat o decizie istoricã, pentru piaþa
noastrã bancarã, respectiv sã propu-
nã clienþilor care au împrumuturi în
franci elveþieni (CHF) conversia
acestora în moneda naþionalã, la un
curs de aproximativ 2,5 lei/CHF, cu
DAE de 5,81% pe an ºi cu o reducere
a soldului de 20-35%.

În prima parte a acestui an,
Volksbank a finalizat vânzarea pa-
chetului de credite neperformante în
valoare de jumãtate de miliard de
euro, potrivit lui Benoit Catel,
preºedinte Volksbank.

Instituþia localã a înregistrat, anul
trecut, pierderi de 103,6 milioane de
euro, mai mici cu 38,5% faþã de cele
raportate de bancã în 2012. Majori-
tatea pierderilor au fost generate de
provizioane.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 6)

ÎNAINTE DE REUNIUNEA OPEC

Preþul petrolului atinge
nivelul minim al ultimilor
patru ani
l La bursa americanã, cotaþia þiþeiului a pierdut
25% în 2014, iar pe piaþa europeanã – 30%

Cotaþia futures a petrolului
brut a scãzut ieri, la bursele
d i n S U A º i E u r o p a ,

ajungând la nivelul minim al ultimi-
lor patru ani, dupã ce ministrul de

resort din Arabia Sauditã, Ali
Al-Naimi, a declarat cã preþurile de
pe piaþa de profil se vor stabiliza.

Preþul þiþeiului West Texas Inter-
mediate (WTI) cu livrare în ianuarie
a scãzut cu 60 de cenþi (0,8%) la ora
10:31, la New York Mercantile

Exchange, atingând 73,49 dolari/ba-
ril. În ziua precedentã, cotaþia a fost
de 74,09 dolari barilul ºi, deºi a fost
mai mare decât cea de pe parcursul
zilei de miercuri, ea reprezintã cel

mai redus nivel de
închidere consemnat
dupã septembrie
2010. Volumul total
al tranzacþiilor de la
NYMEX a fost, ieri,
cu 18% mai mic

decât media ultimelor o sutã de zile.
De la începutul anului curent, preþul
petrolului a scãzut cu 25% pe piaþa
americanã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

REGULAMENTUL PENTRU TITLURI DE
INTERES, RESPINS

ASF blocheazã listarea
Fondului Proprietatea
la Londra

Fondul Proprietatea (FP) nu se
va putea lista la Bursa din
Londra, prin titluri de interes,

întrucât Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã (ASF) a respins, ieri,
proiectul care reglementa aceste in-
strumente.

“Dupã încheierea perioadei de
consultare publicã, Consiliul ASF
nu a întrunit în ºedinþa din data de
26 noiembrie 2014 majoritatea vo-
turilor pentru aprobarea Regula-
mentului privind listarea pe o piaþã
dintr-un alt stat membru, prin inter-
mediul titlurilor de interes, a acþiu-
nilor admise la tranzacþionare pe o
piaþã reglementatã din România”,
se aratã într-un comunicat transmis
de ASF.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

CÃLIN
RECHEA

Ne-am cãptuºit cu un nou
infringement pe gaze
l Horaþiu Radu: „Este vorba despre
interconectarea cu statele membre vecine, dar am
speranþa cã vom reuºi sã închidem aceastã cauzã”
l Zvon: CE ar fi înfuriatã, de fapt, cã CSAT a
decis sã direcþioneze gazele din Marea Neagrã cu
prioritate cãtre piaþa internã ºi Republica Moldova

Þara noastrã s-a cãptuºit, ieri,
cu un nou infringement pe
gaze pentru cã nu a notificat

Executivul comunitar cu privire la
adoptarea unui plan de acþiune pre-
ventivã ºi a unui plan de urgenþã pri-
vind securitatea aprovizionãrii, con-
form regulamentului european.

România are o disputã mai veche cu

Comisia Europeanã (CE) privind ex-
porturile de gaze, þãrii noastre re-
proºându-i-se cã blocheazã astfel de
operaþiuni. Autoritãþile noastre au arã-
tat Comisiei cã exporturile nu sunt
blocate, ci cã se lucreazã la interconec-
tãrile cu statele vecine ºi cã vor fi teh-
nicposibilepesteminim2ani. (A.T.)

(continuare în pagina 3)

OPEC a extras 30,97 milioane de
barili/zi în octombrie 2014, depãºind
cota sa pentru a cincea lunã
consecutiv, potrivit cifrelor Bloomberg.

DOSARUL DESPÃGUBIRILOR

Sechestru asigurãtor pe
clãdiri ºi peste 686.000 mp
de terenuri ale inculpaþilor

Procurorii DNA au pus ieri se-
chestru pe mai multe terenuri
ºi clãdiri ale inculpaþilor din

dosarul despãgubirilor în care a fost
arestat ºeful DIICOT, Alina Bica. În
acest caz, prejudiciul se ridicã la pe-
ste 62 milioane de euro.

Dupã emiterea deciziei de despã-
gubire, la data de 15 martie 2011, oa-
menii de afaceri, beneficiari ai drep-
turilor litigioase asupra terenului din
anul 2010, au obþinut titluri de con-
versie în acþiuni la Fondul Proprieta-

tea, listat la bursã din data 25 ianua-
rie 2010, în cuantum de 377.282.300
lei, echivalentul a 89.426.189 euro
(755 euro/metru pãtrat). (C.I.)

(continuare în pagina 6)


