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De ce este ignorat Acordul de Capital Basel III
de cãtre Uniunea Europeanã?

BIS (Bank for International
Settlements) a publicat sãp-
tãmâna trecutã ultima evalua-

re a implementãrii noului acord de ca-
pital la nivelul celor nouã state euro-

pene membre ale Comitetului Basel
(n.a. Belgia, Franþa, Germania, Ita-
lia, Luxemburg, Olanda, Spania,
Suedia ºi Marea Brita-
nie).

Obiectivul evaluãrii
a fost determinarea
“consistenþei stan-
dardelor adoptate ale
jurisdicþiei ºi a devia-
þiilor de la cadrul ge-
neral de reglementare”, dupã cum se
aratã în comunicatul de presã de pe
site-ul instituþiei (n.a. la nivelul UE
cerinþele de capital sunt stabilite
conform directivei CRR/CRD IV,
care este elaboratã pe baza normelor

publicate de Comitetul Basel).
Având în vedere înaltele standar-

de pe care le promoveazã UE, indife-
rent de domeniu, rezultatul evaluãrii
ar fi trebuit sã fie unul singur, “ex-
tra-excelent”, mai ales cã este vorba
de sectorul financiar, care a trimis în
faliment, sau pe aproape, destui
membri ai zonei euro.

Realitatea este, din pãcate, alta.
Dintre cele 14 standarde de capital
utilizate în evaluare (n.a. Anexa 2
din documentul publicat de BIS,
“Assessment of Basel III regulations
– European Union”, la adresa
http://www.bis.org/bcbs/publ/d300.
pdf), doar opt componente au trecut

de pragul minim, iar patru au fost ca-
racterizate drept “conforme în sens
larg”.

Cele douã componente rãmase,
tratamentul expunerilor bancare faþã
de IMM-uri, corporaþii ºi state suve-
rane ºi cadrul de evaluare a riscului
de contrapartidã pentru expunerile
pe derivate, au primit calificative de
“lipsa conformitãþii pentru aspecte
semnificative” sau, în cazul ultimei,
de “neconformitate”.

În cazul expunerilor suverane
este vorba de acordarea unor ponderi
de risc zero pentru obligaþiunile gu-
vernamentale care au fost emise în
moneda naþionalã ºi se gãsesc în

portofoliile bãncilor. De asemenea,
reglementãrile UE includ condiþii
mult mai relaxate faþã de prevederi-
le Basel III ºi în ceea ce priveºte ne-
cesarul de capital pentru creditele
acordate IMM-urilor ºi corporaþii-
lor.

Despre verdictul BIS, Financial
Times scrie cã “Uniunea Europeanã
nu implementeazã reglementãrile de
capital destinate consolidãrii siste-
mului bancar”, iar rãspunsul
“þâfnos” al autoritãþilor europene a
reprezentat un atac direct la adresa
“legitimitãþii comitetului”.

(continuare în pagina 13)

Economia Ciprului
a scãzut cu 0,3% în
trimestrul al treilea

Economia Ciprului a înregistrat,
în trimestrul al treilea din anul
curent, un declin de 0,3% faþã de tri-
mestrul anterior, conform datelor
oficiale anunþate ieri.

În ritm anual, economia cipriotã a
scãzut cu 1,8% în perioada iulie-sep-
tembrie 2014.

Economia þãrii a scãzut continuu
începând din trimestrul al treilea din
2011. Conform aºteptãrilor oficiali-
lor de la Nicosia, economia cipriotã
va scãdea cu aproximativ 2,8% pe
întregul an curent ºi va reveni pe
creºtere în 2015, cu un plus de
0,5%.

Importurile
Germaniei, în cel mai
important declin din
ultimii doi ani

Importurile Germaniei au înre-
gistrat, în octombrie, cel mai impor-
tant declin din ultimii doi ani, dupã
un avans puternic în luna anterioarã,
însã analiºtii sunt în continuare opti-
miºti în privinþa perspectivelor celei
mai mari economii din Europa.

Conform datelor ajustate sezo-
nier, anunþate de Biroul Federal de
Statisticã, importurile Germaniei au
scãzut cu 3,1% în octombrie, faþã de
septembrie. Analiºtii estimau un de-
clin de 1,5%.

Exporturile germane s-au redus cu
0,5% în octombrie, comparativ cu o
scãdere de 1,5% anticipatã de eco-
nomiºti.

V.R.

DUPÃ O SÃPTÃMÂNÃ DE DISCUÞII INTENSE, GUVERNUL A
OBÞINUT ACORDUL DE PRINCIPIU PE UN DEFICIT DE 1,83%

Cabat: “Negocierea cu FMI ºi CE
a fost pur româneascã”

Negocierea dintre Guvernul
nostru ºi delegaþia FMI, care
a durat în jur de o sãptãmânã,

“a fost una pur româneascã”, este de
pãrere analistul economic Dragoº
Cabat, care ne-a precizat: “Noi am
cerut un deficit bugetar mult
mai mare decât se convenise
iniþial - peste 2% în loc de
1,4% din PIB -, iar finanþatorii
strãini au coborât ºi ei nivelul
deficitului solicitat, la sub 1%,
ca sã se ajungã la o soluþie de
mijloc. Totul a pornit de la
partea românã”.

Premierul Victor Ponta a
anunþat, ieri, cã autoritãþile noastre
au ajuns la un acord de principiu cu
reprezentanþii delegaþiei FMI asupra
unui deficit pe cash de 1,83% din
PIB, faþã de 1,4% - nivelul deficitu-
lui convenit iniþial.

În opinia lui Dragoº Cabat, chiar

dacã 1,83% din PIB (la care s-ar mai
putea adãuga 0,3% din cheltuielile
cu armata) este un deficit destul de
larg, va fi greu sã ne încadrãm în
aceastã limitã, având în vedere mã-
surile de relaxare fiscalã ºi cele so-

ciale anunþate pentru anul viitor.
Într-o þarã nestructuratã, unde nu

existã control asupra investiþiilor publi-
ce, nu ar trebui sã se meargã pe deficite
bugetare mari, ne-a spus Doru Lionã-
chescu, preºedintele Capital Partners.

Domnia sa susþine cã Executivul

solicitã spaþiu fiscal ca sã facã investi-
þii, dar cã foloseºte banii pentru ma-
jorarea pensiilor ºi salariilor.

“În opinia mea, în România ar tre-
bui sã avem deficite mici pentru o
perioadã, astfel încât, într-un orizont

de doi-trei ani, sã nu mai avem
creºteri de datorie publicã. Pã-
rerea mea este cã nu mai avem
nevoie de derogãri, trebuie sã
ne menþinem în limitele con-
venite iniþial cu finanþatorii
externi”, ne-a declarat dom-
nul Lionãchescu, subliniind
cã nu trebuie sã ne aºteptãm la
minuni în ceea ce priveºte

gradul de accesare a fondurilor euro-
pene în 2015, având în vedere “per-
formanþa sub-mediocrã” pe care o
avem în domeniu.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

SIF Moldova a renunþat la
contractul cu avocaþii reþinuþi
în dosarul SIF Banat-Criºana
l Conducerea SIF Moldova s-a reunit, de urgenþã, la Bucureºti lMiºu Negriþoiu: “Nu comentãm
acþiunile DIICOT”

S
IF Moldova a renunþat la re-
laþia contractualã cu avoca-
þii Nicolae Mergeani ºi Vic-
tor Prodan, reþinuþi, luni, în

dosarul DIICOT privind delapidarea
SIF1 Banat-Criºana ºi SIF4 Munte-
nia, potrivit unor surse din piaþã, care
susþin cã, ieri, conducerea SIF2 a avut
o întâlnire de urgenþã.

Cei doi avocaþi, care erau membri
ai Cosiliului Reprezentanþilor Acþio-
narilor SIF Muntenia, sunt urmãriþi
penal în dosarul privind retrocedãri
ilegale de pãduri în care au fost
arestaþi fostul deputat Viorel Hre-
benciuc ºi fiul sãu Andrei Hreben-
ciuc, membru în Consiliul de Admi-
nistraþie la SIF Moldova.

Procurorii DNA au arãtat, în refe-

ratul lor, cã suspecþii Nicolae Mer-
geani ºi Victor Prodan, dar ºi Carmen
Elisabeta Drãgoi au fãcut declaraþii
dezvãluind suveica firmelor cipriote

utilizate de familia Hrebeciuc în caz.
Costel Ceocea, preºedintele SIF

Moldova, ne-a spus cã SIF Moldova
avea contractatã cu avocaþii Mergea-
ni ºi Prodan numai o reprezentare pe
unele procese, la fel cum avea ºi cu
alte case de avocaturã.

Domnia sa considerã cã, în con-
textul anchetelor procurorilor
DIICOT ºi DNA asupra celor doi
avocaþi, se impune o reevaluare a ra-
porturilor cu aceºtia.

“Consilierii juridici ai SIF nu au
drept de reprezentare în instanþele de
judecatã”, ne-a explicat domnul
Ceocea, adãugând: “Avem astfel de
«contracte punctuale» pe mai multe
«speþe» cu mai multe societãþi de

avocaturã. Nu ne-au reprezentat (n.r.
Mergeani ºi Prodan) în calitate de ad-
ministratori la societãþile comerciale
din portofoliu, nu ne-au fost consilieri
cu contract «abonament». Avem,
deci, contractatã exclusiv o reprezen-
tare în instanþele de judecatã pe unele
procese, aºa cum avem ºi cu alte so-
cietãþi comerciale de avocaturã.

Societãþile au desemnat un numãr
de avocaþi (alþii decât domnii avocaþi
implicaþi se pare în unele activitãþi se-
sizate ca fiind nelegale de autoritãþile
competente!) ºi sunt declaraþi ca per-
soane «implicate» în raport cu SIF2
supunându-se obligaþiilor impuse de
aceastã relaþie. Reprezentarea a fost
calificatã ca eficientã, de calitate, mo-
tivatã de procentul superior al proce-
selor câºtigate în favoarea SIF”.

Astfel, Costel Ceocea a confirmat
încetarea relaþiilor cu cei doi avocaþi:
“De la prima apariþie a unor ºtiri pri-
vind posibila implicare a domnilor
avocaþi (n.r. în dosare penale), am ini-
þiat toatedemersurile impusede reeva-
luare a raporturilor noastre comerciale
pentru a evita orice risc reputaþional.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

ALEGERI PREZIDENÞIALE ANTICIPATE
ÎN GRECIA

Acþiunile ºi obligaþiunile
elene se prãbuºesc
l Titlurile “National Bank of Greece” au pierdut
20%, indicele major al Bursei din Atena – 13%

Acþiunile tranzacþionate la
Bursa din Atena ºi obliga-
þiunile de stat elene s-au de-

preciat masiv ieri, dupã ce premierul
Greciei, Antonis Samaras, a decis or-
ganizarea de alegeri
prezidenþiale anticipa-
te în þarã, sãptãmâna
viitoare. Situaþia repre-
zintã un risc pentru cel
mai îndatorat stat din
Europa, în sensul cã ar
putea duce la alegeri
parlamentare în luna ianuarie.

Ieri, Samaras l-a nominalizat pen-
tru funcþia de ºef al statului pe Sta-
vros Dimas, fost comisar european,
în vârstã de 73 de ani.

Programat iniþial sã se desfãºoare
anul viitor, primul tur al alegerii de
cãtre Parlament a succesorului ac-

tualului ºef al statului, Karolos Pa-
poulias, va avea loc în data de 17 de-
cembrie. Având în vedere numãrul
de mandate care susþin coaliþia la pu-
tere, este aproape imposibilã alege-

rea preºedintelui în
primul sau al doilea tur
al acestui sufragiu in-
direct, care necesitã
o majoritate califica-
tã de douã treimi.
Drept urmare, al tre-
ilea tur este foarte

probabil. Acesta din urmã trebuie sã
întruneascã votul favorabil a trei cin-
cimi din Parlament, scor pe care ma-
joritatea nu l-a putut obþine la niciun
scrutin recent.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

Miºu Negriþoiu anunþã
o lege nouã pentru SIF-uri
ºi Fondul Proprietatea
l Avocatul Gheorghe Piperea: “SIF-urile ar trebui
reglementate printr-o secþiune specialã din legea
pieþei de capital” l Semestrul al doilea din 2015 va
aduce liberalizarea completã a listãrilor duale

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) lucreazã
la un proiect de lege special

pentru fondurile închise de investi-
þii, categorie în care sunt incluse so-
cietãþile de investiþii financiare
(SIF-urile) ºi Fondul Proprietatea,
po t r iv i t lu i Miºu Negr i þo iu ,
preºedintele Autoritãþii.

A.A.

(continuare în pagina 13)

Antonis Samaras vrea sã
reducã dependenþa Greciei
de programul de bailout de
240 de miliarde de euro ºi
condiþiile de reformã finan-
ciarã care au însoþit acest
pachet.

CÃLIN

RECHEA

PIPEREA:

“Firmele controlate de
Cãtãlin Chelu riscã sã intre
în blocaj”
lAvocatul susþine cã, cel mai probabil, dosarele penale
vor fi închise, dar existã ºi posibilitatea ca procurorii
sã se îndrepte împotriva rudelor ºi apropiaþilor omului
de afaceri pentru recuperarea prejudiciului

Decesul omului de afaceri
Cãtãlin Chelu complicã
foarte mult situaþia firmelor

pe care le deþinea direct ºi indirect,
unele fiind listate, apreciazã avoca-
tul Gheorghe Piperea, care ne-a de-
clarat cã acestea riscã sã se confrun-

te cu o crizã decizionalã ºi blocaj fi-
nanciar. Domnia sa a adãugat cã, cel
mai probabil, dosarele penale pe
care le mai are vor fi închise.

A.T.

(continuare în pagina 13)

Numele lui Ioannis Papalekas, în referatul procurorilor
Numele omului de afaceri Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai
activi investitori imobiliari din România în ultimii ani, apare în refe-
ratul procuroriilor DIICOT, în cazul delapidãrii SIF1 Banat Criºana
ºi SIF Muntenia, potrivit Realitatea TV.
Recent, prin GlobalWorth (compania pe care o controleazã), Pa-
palekas a fãcut foarte multe achiziþii pe piaþa din România, inclu-
siv clãdirea Nusco Tower, unde avea sediul Volksbank. Papale-
kas este denumit “Vulturul fãrã chip”, întrucât nu apare public.
Ziarul BURSA i-a publicat, recent, fotografia într-o ipostazã pito-
reascã, în insula greceascã Mikonos, unde ar fi cumpãrat un club,

potrivit presei din Grecia.
Publicaþia citeazã surse din România care îl caracterizeazã pe Papalekas ca fiind “fãrã
scrupule” în afaceri ºi capabil sã “miroasã” oportunitãþile care aduc profituri. “În Rom-
ânia, este considerat lider al pieþei imobiliare”, se aratã în publicaþia citatã.

La momentul publicãrii, Dragoº Bîlteanu, Najib el Lakis, Nicolae

Mergeani, Stere Gardan ºi Victor Prodan erau reþinuþi, cu

propunere de arestare preventivã.

Citiþi, în pagina 5, articolul "Ioan Cuzman:
«Timp de patru ani a fost o luptã împo-
triva majorãrii pragului de deþinere»".


