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Noyer, BCE:
“Bãncile elene - în
pericol sã rãmânã
fãrã garanþii, în
curând”

Instituþiile de cred din Grecia ar
putea rãmâne în curând fãrã garanþii
(colateral) pentru accesarea de fi-
nanþare de la Banca Centralã Euro-
peanã (BCE), dacã Atena nu ajunge
la un acord cu creditorii internaþio-
nali privind reformele sale, afirmã
Christian Noyer, guvernatorul Bãn-
cii Franþei, respectiv membru în
board-ul BCE.

Oficialul BCE a declarat, citat de
publicaþia Le Figaro: “La un anumit
moment, bãncile elene nu vor mai
reuºi, probabil, sã ofere suficiente ga-
ranþii ca sã aibã acces la refinanþare,
chiar ºi pentru lichiditãþi de urgenþã.
Prin urmare, este esenþial ca Grecia sã
rezolve rapid actuala situaþie pentru
restabilirea încrederii”.

Noyer a adãugat cã o eventualã
ieºire a Greciei din zona euro ar fi “o
traumã pentru zona euro”, iar impac-
tul economic va fi resimþit pe tot cu-
prinsul globului. Guvernatorul bãn-
cii Franþei a avertizat: “Se ºtie, însã,
cã cele mai dramatice consecinþe vor
fi simþite de Grecia, care se va con-
frunta cu o crizã economicã majorã
dacã nu-ºi va rezolva problemele le-
gate de creºterea PIB-ului ºi
reducerea ºomajului”.

Amintim cã autoritãþile de la Ate-
na ºi creditorii sãi internaþionali
încearcã sã ajungã la o înþelegere
care sã permitã deblocarea unei
tranºe din acordul de finanþare exi-
stent, în schimbul unor reforme care
trebuie implementate în Grecia.

V.R.

POSIBILA OBLIGAÞIE A BÃNCILOR SÃ EXTERNALIZEZE CREDITELE PE TERMEN LUNG:

Specialiºtii: “Basel III poate influenþa negativ
creºterea economicã”

l ARB: “Noile reglementãri pot determina scãderea interesului instituþiilor de credit privind finanþarea” l BNR: “Pentru
îndeplinirea cerinþelor de adecvare a capitalului, bãncile sunt obligate ori sã aducã bani de acasã, ori sã vândã din activele pe
termen lung”

Noile cerinþe internaþionale
pentru reglementarea indi-
catorilor de finanþare din

cadrul sistemului bancar (Basel III)
ar putea avea ºi efecte negative asu-
pra dezvoltãrii economice, aprecia-
zã unii analiºi.

Într-una din cãrþile sale, Nicolae Dã-
nilã, fost membru în Consiliul de
Administraþie al Bãncii Naþionale a
României (BNR), apreciazã: “Noul
modelbacar ºinoilecerinþedecapital ºi

lichiditate împing bãncile sã îºi reducã
activele pe termen lung, pe mãsurã ce
se finanþeazã mai mult din depozite ºi
mai puþin din împrumuturi, iar sub ase-
menea circumstanþe, proiectele pe ter-
men lung (infrastructurã, leasing ºi
imobiliare) sunt cel mai afectate”.

Dacã bãncile vor ajunge sã-ºi
vândã împrumuturile pe termen lung
ºi sã nu mai acorde astfel de credite,
vor exista efecte negative asupra
creºterii economice, ne-au spus re-

prezentanþii BNR.
Aceºtia ne-au explicat cã, pentru

îndeplinirea cerinþelor de adecvare a
capitalului, bãncile sunt obligate
“ori sã aducã bani de acasã, ori sã
vândã din activele pe termen lung”,
precizând cã, la noi, nicio instituþie
bancarã nu se aflã în situaþia sã nu
îndeplineascã cerinþa de capital.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

n Sindicalist: “Telekom ar putea sã
transfere angajaþi din magazinele
Germanos” PAGINA 4

n Cel de-al doilea copil al ducilor de
Cambridge - impact economic de 70 de
milioane de lire sterline

PAGINA 11

n Marii producãtori
europeni ar putea invada
piaþa autohtonã, în
urma eliminãrii cotelor
la lapte

PAGINA 2

n HSBC ºi-ar putea muta
sediul central din
Londra

PAGINA 16

GRAM AUR = 159,7296 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,3102 RON EURO = 4,4345 RON DOLAR = 4,1234 RON

FRANCUL, MAXIM DUPÃ MAXIM

Iohannis mimeazã dialogul
cu împrumutaþii în CHF
l Preºedintele i-a redirecþionat pe clienþi cãtre Parlamentl Nicio autoritate
a statului, fie ea legislativã, administrativã sau bancarã, nu a identificat
vreo soluþie pentru rezolvarea problemei creditelor în franci elveþieni

P
reºedintele Klaus Iohannis,
care doreºte o “Românie a
lucrului bine fãcut”, pro-
punându-ºi sã realizeze

acest lucru “pas cu pas”, conform
sloganurilor sale din campania elec-
toralã, i-a redirecþionat pe cei împru-
mutaþi în franci elveþieni (CHF) cã-
tre Comisia pentru buget din Camera
Deputaþilor.

Astfel, ºeful statului a refuzat dia-
logul cu debitorii, care-i solicitaserã
o întrevedere ca sã-ºi exprime

punctul de vedere legat de criza cre-
ditelor în CHF, în condiþiile în care
francul elveþian înregistreazã maxi-
me dupã maxime, în raport cu leul,
ceea ce face ca ratele sã fie din ce în
ce mai greu de plãtit.

Rãspunsul lui Iohannis a fost tran-
smis tocmai de pe email-ul
procetãþean@presidency.ro, în ziua
de 11 martie 2014, dupã douã luni în
care nicio autoritate a statului, fie ea
legislativã, administrativã sau ban-
carã, nu a identificat vreo soluþie

pentru rezolvarea problemei credite-
lor în franci elveþieni, izbucnitã în
data de 15 ianuarie anul curent (dupã
ce Banca Elveþiei a suspendat pragul
de 1,2 CHF/euro impus în 2011).

“Vã mulþumim pentru încrederea
acordatã cât ºi pentru faptul cã aþi
ales sã vã adresaþi Preºedintelui
României, domnul Klaus Iohannis.

Problema sesizatã de dumneavoastrã
precum ºi de alþi cetãþeni români aflaþi
într-o situaþie similarã este în prezent
în atenþia Comisiei pentru buget, fi-
nanþe ºi bãnci a Camerei Deputaþilor,
cãreia vã recomandãm sã vã adresaþi”,
aratã mesajul venit de la preºedinþie
ºi semnat de Consilierul de Stat Ga-
briel Cristian Piscociu.

Redirecþionarea consumatorilor cã-
tre Camera Deputaþilor vine în condi-
þiile în care, pânã acum, în Parlament
nu a fost adoptatã nicio iniþiativã care
sã-i ajute pe împrumutaþii în CHF.

Dimpotrivã, parlamentarii au re-
nunþat la proiectele care vizau con-
versia creditelor în franci elveþieni la
un curs istoric sau la unul mediu ºi au
depus o serie de amendamente la ini-
þiativa privind falimentul personal.

ADRIANA RÃDUÞÃ
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CONTROL PE CAPITAL ÎN GRECIA?

Guvernul elen obligã
administraþiile locale sã-ºi mute
rezervele la banca centralã

Oficialii de la Atena au emis, ieri,
un decret care prevede cã administra-
þiile locale sunt obligate sã-ºi
transfere rezervele de depozite la
banca centralã, de la bãncile comer-
ciale, potrivit zerohedge.com, care
noteazã cã, dupã ce, în trecut, a ape-
lat la fondurile de pensii, acum, gu-
vernul elen îºi “centralizeazã” toate
lichiditãþile, aducând ca argument
pentru aceastã mãsurã “nevoile ex-
trem de urgente ºi neprevãzute”.

Conform Bloomberg, Grecia a

emis, ieri, un act legislativ care obli-
gã entitãþile din sectorul public sã
transfere rezervele de numerar inac-
tive la banca centralã.

În trecut, Grecia a apelat la rezer-
vele de lichiditãþi ale fondurilor de
pensii ºi ale entitãþilor din sectorul
public prin tranzacþii repo, în condi-
þiile în care avea probleme în acope-
rirea necesarului de finanþare.

V.R.
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GUVERNATORUL MUGUR ISÃRESCU NUANÞEAZÃ:

“Trebuie sã ne gândim bine dacã
menþinem þinta de aderare la euro,
în 2019”

l Existã riscul unor derapaje extrem de
costisitoare, potrivit oficialului BNR l “Dacã nu
vom avea o foaie de parcurs, termenul de aderare
este lipsit de credibilitate”

Termenul stabilit de þara noastrã
pentru aderarea la zona euro,
1 ianuarie 2019, nu mai este

doar ambiþios, el devine “foarte am-
biþios” ºi “trebuie sã ne gândim bine
dacã menþinem aceastã þintã ºi ce
avem de fãcut”, atrage atenþia guver-
natorul Bãncii Naþionale a României
(BNR), Mugur Isãrescu.

Conform spuselor domniei sale,
deºi România îndeplineºte toate cri-
teriile de la Maastricht privind ade-
rarea, existã riscul unor derapaje
care sunt extrem de costisitoare.

Prezent, ieri, la conferinþa cu tema

“Calea României cãtre zona euro”, ofi-
cialul BNR a declarat: “Discuþia trebu-
ie sã intre pe un câmp extrem de serios.
Suntem deja în aprilie 2015 ºi încã nu
avem o foaie de parcurs. Dacã nu tre-
cem în clar ce avem de fãcut în fiecare
trimestru, nu avem o foaie de parcurs,
stabilirea unui 2019 sau a oricãrei alte
date ar fi lipsitã de credibilitate ºi ne va
crea mai multe probleme. Ne vom
încâlci în tot felul de explicaþii, iar
aici credibilitatea este esenþialã”.

ALINA VASIESCU
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EFORTURILE PENTRU REGULAMENTUL TITLURILOR DE
INTERES, ÎN ZADAR

Fondul Proprietatea
se listeazã la Londra,
prin GDR-uri
l Teama BVB – migrarea lichiditãþii, ºi aºa minuscule

L
istarea la Londra a Fondu-
lui Proprietatea (FP) este
estimatã sã aibã loc pe 29
aprilie, dupã cum a anun-

þat, ieri, Franklin Templeton, care a
precizat cã admiterea la cota London
Stock Exchange (LSE) se va face
prin intermediul certificatelor globa-
le de depozit (GDR).

“Administratorul Fondului
doreºte sã anunþe cã The Bank of

New York Mellon a fost numitã de
cãtre Fond ca bancã depozitarã pen-
tru facilitãþile de GDR ºi cã admite-
rea la tranzacþionare a GDR-urilor
pe LSE este preconizatã a avea loc în
data de sau în jurul datei de 29 apri-
lie 2015”, se aratã în raportul tran-
smis Bursei de Valori Bucureºti.

Anunþul FP confirmã faptul cã re-
gulamentul pentru titluri de interes,
instrumente pe care Fondul dorea sã
le utilizeze pentru listarea la Londra,
a fost aprobat prea târziu de Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã.

De altfel, Greg Konieczny, mana-
gerul FP, spusese, în luna martie,
pentru ziarul “BURSA” cã pentru a
putea folosi titlurile de interes ar fi
nevoie ca ASF sã aprobe regulamen-
tul pânã la 25 martie. Însã ASF a dat
drumul la listãri prin titluri de inte-
res, pe 8 aprilie, regulamentul având
aceeaºi formã cu cea respinsã de Au-
toritate în luna noiembrie 2014.

Faptul cã ASF nu a aprobat regu-
lamentul pentru titluri de interes, la
votul din noiembrie 2014, a obligat
acþionarii Fondului sã prelungeascã
mandatul administratorului pentru
listarea la Londra, pânã în luna iulie.

Deºi, managerul FP a susþinut, în
repetate rânduri, cã tranzacþionarea
la Londra a Fondului nu reprezintã
un risc pentru lichiditatea de la Bursa
de Valori Bucureºti, operatorul bur-
sier a invocat acest pericol în încer-
carea sã împiedice aprobarea regula-
mentului pentru titluri de interes,
fapt care reiese chiar din comunica-
tul transmis de ASF.

“Consiliul ASF a luat notã de co-
mentariile BVB legate de riscul po-
tenþial al migrãrii tranzacþiilor pen-
tru societãþile strategice româneºti
din portofoliul Fondului Proprieta-
tea pe Bursa de la Londra, deºi de re-
gulã migrarea are loc în sens invers.
Pentru a contracara acest efect, Con-
siliul a elaborat anterior o propunere
de listare a mai multor societãþi stra-
tegice pe BVB, în care statul deþine
poziþii minoritare", a precizat ASF,
în ocazia aprobãrii regulamentului
pentru titluri de interes.

Anterior, Greg Konieczny a indi-
cat ºi el un “lobby” al BVB faþã de
ASF.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)


