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Numãrul
ºomerilor din Spania,
în declin

Numãrul persoanelor fãrã loc de
muncã a scãzut, în Spania, cu 63.200
în luna martie, evoluþie care sugerea-
zã cã aceastã þarã se redreseazã,
conform datelor statistice oficiale,
ajustate sezonier, publicate ieri.

Declinul lunar este cel mai impor-
tant din 2002 pânã în prezent.

Totalul ºomerilor din Spania a fost
de 4,45 milioane de persoane în mar-
tie 2015, cu 323.927 mai puþin decât
în urmã cu un an.

Pe de altã parte, potrivit unui
sondaj realizat de Centrul de Cer-
cetare Sociologicã din Spania
(CIS), dat publicitãþii ieri, încrede-
rea consumatorilor din þarã a atins
un nivel record luna trecutã. Indi-
cele mãsurat în acest sens de CIS a
crescut peste 100 de puncte pentru
pr ima oarã în luna mar t ie ,
ajungând la 100,4 puncte, de la 99
de puncte în februarie. Conform
sondajului, evoluþia aratã “un
avans foarte important” compara-
tiv cu luna martie 2014, când indi-
cele a fost de 76,3 puncte.

Scad rezervele
valutare globale

Rezervele valutare ale bãncilor
centrale au scãzut la 11.600 de mi-
liarde de dolari în martie, de la nive-
lul record de 12.030 miliarde de do-
lari atins în luna august 2014, între-
rupând astfel un deceniu de
creºtere, potrivit agenþiei Bloom-
berg.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

V.R.

PENTRU FINANÞÃRILE PE TERMEN MEDIU

Nicolae Dãnilã: “Piaþa de capital
ia locul bãncilor”
l “Bãncile vor ajuta cu servicii de consultanþã
procesul de atragere de capital pe termen lung,
prin formarea unui parteneriat cu investitorii
instituþionali”, noteazã Nicolae Dãnilã

Experienþa americanã sugereazã
cã singurul rãspuns posibil pentru fi-
nanþarea companiilor europene, pe
termen mediu, este piaþa de capital,
pe fondul reducerii finanþãrilor ban-
care, aratã profesorul universitar Ni-
colae Dãnilã, în volumul “Fereastrã
de oportunitãþi ºi provocãri pentru
România”.

Reducerea finanþãrilor bancare va
crea o problemã seriosã în Europa,
apreciazã domnul Dãnilã, adãugând:
“Companiile europene îºi finanþeazã
activitatea în proporþie de pânã la
90% din sectorul bancar. În SUA,
sectorul bancar este o sursã numai
pentru 25-30% din nevoile de finan-
þare ale companiilor.

Provocarea actualã pentru compa-

niile europene este sã gãseascã surse
alternative de aproximativ 8,1 mi-
liarde de euro (potrivit unui raport
Barclays, citat în The Economist, în
2012) pentru finanþarea nevoilor, pe
mãsurã ce sectorul bancar creºte
costurile de credit îºi targheteazã ac-
tivele cu riscuri mai mici”.

Totuºi, spre deosebire de SUA,
pieþele europene de capital adunã
fonduri de numai 1,3 miliarde de
euro în prezent (The Economist
2012), precizeazã fostul membru în
Consiliul BNR.

Totuºi, asta nu sugereazã cã bãnci-
le vor abandona, în totalitate, afa-
cerile, apreciazã Nicolae Dãnilã:
“Existã un motiv cultural pentru
asta. În timp, bãncile au strâns rela-

þiile cu clienþii lor, corporaþii sau go-
spodãrii. În plus, piaþa de capital nu
are, pur ºi simplu, toate instrumente-
le necesare pentru finanþarea compa-
niilor. Aºadar, bãncile ar putea deve-
ni consultanþi atât pentru companii,
cât ºi pentru piaþa de capital pentru
finanþarea pe termen mediu.

ADINA ARDELEANU
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Statul austriac
nu va mai garanta
depozitele bancare

Î
ntr-o lume a banilor fãcu-
þi din nimic, iluzia stabili-
tãþii a fost menþinutã ºi
prin “garantarea” depo-
zitelor bancare ale popu-

laþiei de cãtre stat. Criza finan-
ciarã globalã declanºatã în
2007 a schimbat, însã, din
mers regulile jocului. Transformarea
a fost aºa de profundã încât nu mai
existã nici mãcar reguli pentru
schimbarea regulilor.

Bãncile, mai mult sau mai puþin
sistemice, au avut nevoie de susþine-
re financiarã din partea guvernelor
pentru a se menþine pe linia de pluti-

re, dar costurile extrem de ri-
dicate au început sã-ºi produ-
cã efectele.

Toate pachetele de salvare
îndreptate cãtre sectorul ban-
car au avut doar efecte tem-
porare, deoarece nu au abor-
dat un aspect fundamental:

calitatea ºi valoarea activelor din bi-
lanþurile instituþiilor financiare.

ªi nici nu aveau cum sã facã acest
lucru. “Valoarea” activelor, precum
ºi “valoarea” garanþiilor din spatele
acestora, au fost umflate artificial pe
fondul creºterii necontrolate a credi-
tãrii.

Revenirea cotaþiilor activelor ban-
care cãtre valori mai “pãmântene”
nu a fost posibilã din cauza necesitã-
þii de a pãstra echilibrul bilanþier, în
condiþiile în care pasivul este alcãtu-
it, în cea mai mare parte, din depozi-
tele clienþilor.

Acum s-a ajuns la un punct funda-
mental de rãscruce în Europa: lansa-
rea “experimentului” privind elimi-
narea completã a garantãrii depozi-
telor bancare de cãtre stat, pe fondul
legislaþiei care stabileºte procedura
de bail-in a creditorilor instituþiilor
bancare.

Oricât ar pãrea de ciudat ºi neve-
rosimil, “cobaiul” nu este vreo þarã
de la periferia Europei sau de la peri-
feria zonei euro. Nu, este vorba de
Austria, þarã care face parte din
aºa-numitul “nucleu dur” al zonei
euro.

În prezent, pragul de garantare al
depozitelor bancare din Austria este
de 100.000 de euro, din care prima
jumãtate este acoperitã de cãtre
bãnci, iar restul de cãtre guvernul fe-
deral.

Noua lege, care va intra în vigoare
în iulie 2015, a fost elaboratã con-
form noilor norme europene ºi eli-
minã obligaþiile guvernamentale în
ceea ce priveºte garantarea depozite-
lor.

(continuare în pagina 14)

MINISTRUL DE FINANÞE DÃ NOI ASIGURÃRI

“Grecia îºi va îndeplini toate
obligaþiile cãtre creditori”

G r ec ia î º i va îndepl in i
întotdeauna “toate obliga-
þiile cãtre toþi creditorii

sãi”, a declarat, ieri, ministrul elen al
finanþelor, Yanis Varoufakis, dupã
ce, în ziua precedentã, a avut o între-

vedere la Washington cu oficialii
Fondului Monetar Internaþional
(FMI). În plus, acesta a menþionat cã
guvernul de la Atena plãnuieºte “sã
reformeze profund Grecia”, respec-
tiv sã încerce sã îmbunãtãþeascã “efi-
cienþa negocierilor” cu creditorii sãi.

Varoufakis a afirmat: “Guvernul
nostru este unul reformist, intenþio-
nãm sã reformãm Grecia profund.
Aceasta este promisiunea noastrã
cãtre poporul elen, iar faptul cã am
avut oportunitatea sã discutãm pro-
gramul de reformã cu FMI, cu direc-
torul general al instituþiei, este un pas
excelent în direcþia corectã”.

Declaraþiile oficialului elen au
fost fãcute dupã ce, anterior, Christi-
ne Lagarde, directorul general al
FMI, a declarat cã Grecia îºi va plãti
în aceastã sãptãmânã tranºa de 450
de milioane de euro cãtre Fond. “Am
convenit cã rãmânerea în aceastã sta-
re de nesiguranþã nu este în avantajul
Greciei ºi am salutat confirmarea ve-
nitã din partea ministrului de finanþe
în legãturã cu plata pe care Grecia
trebuie sã o efectueze cãtre FMI pe 9
aprilie”, a afirmat Lagarde.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

BT ÎNCHEIE ASTÃZI PRELUAREA VOLKSBANK

Surse: “BT va înapoia împrumutaþilor
în CHF unele comisioane”
l Discounturile vor depãºi, în unele cazuri, 30%

Banca Transilvania (BT) încheie,
astãzi, tranzacþia de preluare a
Volksbank, dupã cum ne-a spus Ho-
ria Ciorcilã, preºedintele BT, care
ne-a spus cã urmeazã sã fie anunþate
ºi detaliile programului de conversie
în lei a creditelor contractate în franci
elveþieni (CHF).

Surse apropiate tranzacþiei ne-au
precizat cã Banca Transilvania va
înapoia contravaloarea unor comi-
sioane plãtite de clienþi în cadrul

acestor împrumuturi.
“Dupã ce vor fi înapoiate unele co-

misioane, care vor rãmâne eliminate,
va rezulta un discount la sold consi-
stent, pentru unii chiar mai mare de
30%”, ne-au declarat sursele noastre.

Recent, Omer Tetik, directorul ge-
neral al BT, a spus cã nu existã o so-
luþie unicã pentru toþi clienþii cu cre-
dite în CHF, adãugând: “Clienþii au
profiluri diferite ºi pentru fiecare
vom oferi soluþii diferite. Nu vom

face o conversie la cursul istoric.
Vom propune o conversie a credite-
lor din CHF în lei, la cursul actual, la
care vom aplica un discount semnifi-
cativ. Pentru unii, 5% poate sã fie
mult, iar pentru alþii, 20-25% poate
sã fie prea puþin. Scopul nostru este
reducerea expunerii toale a clienþilor
ºi a ratelor lunare”.

E.O.

(continuare în pagina 4)

PROCEDURA, ABIA PESTE DOUÃ LUNI

Slabe ºanse sã încasãm banii
de la Rompetrol în acest an

Strategia pentru vânzarea unui
pachet de 26,69% din acþiuni-
le deþinute de stat la Rompe-

trol Rafinare (companie care deþine
rafinãria Petromidia) ar urma sã
ajungã pe masa Guvernului, spre
aprobare, în maxim douã luni, susþin
surse apropiate situaþiei.

În aceste condiþii, sunt slabe ºanse
ca statul sã încaseze cele 200 milioa-
ne de dolari de la KazMunayGaz
(acþionarul majoritar al Rompetrol
Rafinare, interesat sã reia controlul
companiei) în acest an, susþin surse
din piaþã, care ne-au explicat: „Întâi
trebuie selectat consultantul prin li-
citaþie publicã, apoi trebuie fãcutã
evaluarea pachetului de acþiuni de
cãtre un evaluator selectat tot prin li-
citaþie ºi abia apoi poate fi organizatã
licitaþia pentru vânzarea participaþiei
statului. Luând în considerare timpii
de realizare a acestor paºi ºi presu-
punând cã implementarea va fi cât de
cât rapidã, abia la începutul anului
viitor sunt ºanse ca statul sã încaseze
banii de la acþionarul majoritar al

Rompetrol”.
Deºi memorandumul de înþelegere

semnat cu KazMunayGaz are peste
un an vechime, autoritãþile noastre nu
se grãbesc deloc cu implementarea.
Premierul Victor Ponta a oferit o
explicaþie la finele lunii ianuarie a
acestui an, în cadrul unei emisiuni te-
levizate: „Nu s-a finalizat procedura
de vânzare a acþiunilor ºi de realizare
a fondului de investiþii de un miliard
de dolari stipulat în memorandum
întrucât nu a vrut nimeni sã semneze
nicio hârtie, pentru cã au zis cã Bã-
sescu le face dosare”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)
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BNR:

“Problemele dintre bãnci ºi clienþi trebuie
soluþionate de un mecanism independent”
l Sorin Mierlea, InfoCons: “Ultima reclamaþie care a venit la noi, acum
câteva zile, a fost adusã de un om cu un pistol”

Banca Naþionalã a României
(BNR) va supune dezbate-
rii, în cadrul unui grup de lu-

cru, constituirea unui mecanism in-
dependent care sã se ocupe cu solu-
þionarea neînþelegerilor apãrute
între bãnci ºi consumatori, înainte
ca acestea sã ajungã în Instanþã,
dupã cum a anunþat, ieri, Bogdan
Olteanu, viceguvernatorul BNR.

Domnia sa a menþionat cã protec-
þia consumatorului de servicii finan-
ciare este o necesitate în þara noastrã,

adãugând cã sunt întrebãri la care va
trebui ca BNR sã dea un rãspuns în
aceastã primãvarã ºi dupã aceea sã
facã propuneri în acest sens. “Aºtep-
tãm un cadru legal din partea Parla-
mentului”, a conchis domnul Oltea-
nu, subliniind cã ºi medierea sau ar-
bitrajul ar putea fi o soluþie alternati-
vã de rezolvare a litigiilor dintre cele
douã pãrþi.

EMILIA OLESCU
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