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BCE a început achiziþia
de obligaþiuni ipotecare
cu randament negativ

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a început sã cumpere obligaþiuni
ipotecare garantate cu randament
negativ în condiþiile în care progra-
mul de achiziþii de active pe care l-a
lansat pentru stimularea creºterii în
zona euro a redus furnizarea de bon-
duri cu rating ridicat, spun surse
anonime citate de Bloomberg.

Conform surselor, în ultimele
douã sãptãmâni, BCE a cumpãrat
bonduri, în special germane, iar pro-
gramul demarat de BCE a redus ran-
damentele obligaþiunilor.

Din octombrie 2014, BCE a reali-
zat achiziþii de obligaþiuni ipotecare
în valoare de 69,7 miliarde de euro
(75,5 miliarde de dolari). Acest pro-
gram a fost lansat anul trecut de BCE
pentru redresarea economiei zonei
euro.

“BCE a cauzat aceastã situaþie
prin achiziþii masive. Dacã instituþia
va cumpãra ºi mai mult, randamen-
tele vor scãdea în continuare, iar
evoluþia va afecta chiar Banca Cen-
tralã Europeanã”, afirmã Joost Bea-
umont, analist la “ABN Amro”
Amsterdam.

Reprezentanþii BCE nu au comen-
tat informaþia publicatã de
Bloomberg.
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SILVIA CIORNEI, FNGCIMM:

“Dispunem de capitalurile
necesare ca sã ne onorãm
toate angajamentele”

(Interviu cu doamna Silvia Ciornei,
preºedinte – director general FNGCIMM)

l FNGCIMM pregãteºte o convenþie unicã de
lucru cu bãncilel Fondul a elaborat douã produse
de garantare pentru programele europene

Reporter: Activitatea
FNGCIMM a fost criticatã, în ultima
perioadã, de bancheri ºi oameni de
afaceri. Cum vedeþi dumneavoastrã
situaþia Fondului în acest moment?

Silvia Ciornei: Cred cã termenul
„criticatã” nu e cel mai potrivit. Au
fost nemulþumiri ale unor bancheri,
au fost exprimate unele îngrijorãri,
dar cu referire la aspecte punctuale
ºi specifice unor relaþii bilaterale.

Sigur, ele ar fi trebuit exprimate în
alt cadru, dar þine de conduita de bu-
siness pe care ºi-o asumã fiecare.

Trecând peste aceste aspecte, aº
dori sã subliniez faptul cã Fondul are
o misiune specialã în peisajul econo-
mic românesc.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

“Vrem sã promovãm Africa de
Sud ca destinaþie turisticã”

Interviu cu Excelenþa Sa, doamna Thenjiwe Ethel Mtintso,
ambasadorul Africii de Sud în România

Reporter: Excelenþã, care este
opinia dumneavoastrã despre
România, la un an de la instalarea
aici, ca ambasador al Africii de Sud
la Bucureºti?

Thenjiwe Ethel Mtintso: În pri-
mul rând, România este o þarã foarte
frumoasã, nu doar ca peisaje, dar oa-
menii sunt foarte ospitalieri, priete-
noºi, primitori ºi foarte deschiºi faþã
de persoanele de culoare.

Unul dintre neajunsurile pe care
le-am observat pânã acum este cã
România nu este suficient promova-
tã ca destinaþie turisticã. De aseme-
nea cred cã Romania se dezvoltã
prea lent in ceea ce priveºte turismul,
ºi aici mã refer la infrastructurã.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

Alexandru Oprea, de la
RCS&RDS la ANRE

Fostul director general ºi
preºedinte al Consiliului de
Administraþie al RCS&RDS,

Alexandru Oprea, ar cocheta acum cu
ideea sã candideze pentru funcþia de
vicepreºedinte ANRE (reglementato-
rul pieþei noastre de energie ºi gaze),
ne-au declarat surse din piaþã.

Domnul Oprea pare cã
s-a despãrþit intempestiv de
RCS&RDS din 14 aprilie, dupã 18
ani de activitate, iar pe piaþa de ener-
gie au apãrut zvonuri cã plecarea ºoc
ar avea legãturã cu candidatura pen-
tru poziþia de vicepreºedinte al
ANRE – instituþie care controleazã
veniturile giganþilor energetici - nu
de tranzacþiile pe care le-a fãcut cu
Dumitru Dragomir, aºa cum a vehi-

culat Cãtãlin Tolontan pe blogul sãu.
Potrivit Tolo.ro, pe 15 august 2009,
RCS a cumpãrat 15% din firma
Bodu SRL contra sumei de 3,5 mi-
lioane de euro. Bodu SRL era com-
pania lui Dumitru Dragomir ºi tran-
zacþia urma celeia prin care Liga

condusã de Dragomir ce-
dase drepturile TV cãtre
RCS, iar contractul între

RCS ºi Bodu este investigat de pro-
curori, dupã cum susþine jurnalistul.

Alexandru Oprea nu este strãin de
domeniul energetic. Grupul
RCS&RDS este prezent pe piaþa ener-
giei regenerabile din 2012, când a
început sã achiziþioneze primele par-
curi fotovoltaice. (ALINA TOMA)

(continuare în pagina 4)

PIRAEUS BANK ÎI IARTÃ DE DATORII PE CLIENÞII CU VENITURI MICI

Vlãdescu: “Nu una, toate bãncile
greceºti ar putea ºterge datoriile
celor cu probleme”
l “Supravegherea din BNR este foarte atentã ºi foarte grijulie, gata sã intervinã dacã apare ceva”,
spune fostul ministru de finanþe

G
recii cu venituri mici
care au credite la Piraeus
Bank ºi care se calificã
pentru obþinerea unui

ajutor de stat vor beneficia de ºterge-
rea datoriilor, pânã la un prag de
20.000 de euro, dupã cum a anunþat
banca.

Piraeus a mai spus cã va îngheþa
împrumuturile imobiliare ºi va ºter-
ge dobânzile clienþilor, mãsura
vizând creditele de nevoi personale
ºi împrumuturile pe card.

Sebastian Vlãdescu, fost ministru
de finanþe, considerã cã, prin aceastã
decizie, datoriile sunt preluate de
bugetul de stat.

Domnia sa ne-a precizat: “Piraeus
Bank a primit în trecut o susþinere
masivã de la statul grec ºi de la Ban-
ca Centralã Europeanã (n.r. BCE) ºi,
astfel, datoriile grecilor de pânã la
20.000 de euro (n.r. care urmeazã sã
fie ºterse) au fost preluate de statul
grec ºi, eventual, de BCE. În orice
caz, cineva va trebui sã înlocuiascã
aceºti bani - þãrile din zona euro,
Grecia -, nu ºtiu care este formula”.

Domnia sa spune cã este posibil ca
aceastã mãsurã sã fie adoptatã ºi de
celelalte instituþii bancare din

Grecia.
Fostul ministru ne-a declarat:

“Atâta vreme cât aceasta este o ope-
raþiune strict politicã ºi nu are legãtu-
rã cu funcþionalitatea sectorului ban-
car, adicã nu are legãturã cu o nevoie
a sectorului bancar grecesc, ci dim-
potrivã, este posibil ca toate bãncile
la care statul grec are influenþã sã

adopte aceeaºi mãsurã.
Astfel, statul intenþioneazã sã

compenseze promisiunile fãcute în
campania electoralã ºi neîndeplini-
te. Din câte ºtiu eu, o decizie pre-
cum cea anunþatã joi de Piraeus nu
a fost o promisiune din campania
electoralã. Au existat promisiuni
electorale de gonire a investitori-

lor, pentru cã, atunci când renunþi
la acordul cu instituþiile financiare,
practic goneºti investitorii. S-a mai
spus cã Grecia nu are nevoie sã fie
escrocatã de finanþa internaþiona-
lã”.

În opinia fostului ministru de fi-
nanþe, aceastã operaþiune va fi primi-
tã cu bucurie de cãtre grecii benefi-
ciari, ceilalþi cetãþeni, însã, trebuie sã
fie conºtienþi cã e un cadou pe care
ei, în calitate de contribuabili, îl fac.

Sebastian Vlãdescu este de pãrere
cã ar fi fost ”mai transparent” dacã
statul elen ar fi recurs la o alocaþie
bugetarã ºi fiecare grec cu venituri
sub o anumitã sumã ar fi primit o alo-
caþie de la buget.

Fostul ministru al finanþelor apre-
ciazã cã, în Grecia, are loc un joc po-
litic cu banii ºi cu soarta acestei þãri,
adãugând: “Toatã lumea trage de
timp - UE nu vrea sã accepte ce vor
grecii, iar grecii vor fi nevoiþi sã ac-
cepte unele condiþionalitãþi, pentru
cã au promis ceva în campania
electoralã.

ADRIANA RÃDUÞÃ,
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 6)

BROKERII:

“Investitorii nu au încredere în reuºita fuziunii
dintre Banca Carpatica ºi Nextebank”
l Picaj de 5,56% pentru titlurile BCC, vineri

Deprecierea acceleratã a acþiuni-
lor Bãncii Comerciale Carpatica
(„BCC”) din ultima perioadã este
cauzatã de neîncrederea investitori-
lor cu privire la reuºita fuziunii cu
Nextebank ºi la viitorul, momentan
nesigur, ce va fi decis în Adunarea
Generalã din 28 aprilie, este de pãre-
re Marcel Murgoci, director de ope-
raþiuni al SSIF Estinvest Focºani.

Titlurile BCC au înregistrat un pi-
caj de 5,56%, vineri, ajungând la
preþul de 0,0425 lei, dupã alte douã
ºedinþe cu minusuri accentuate, pe
volume în creºtere. În utlimele trei

ºedinte ale sãptãmânii trecute, pa-
chetele tranzacþionate au cumulat
0,37% din capitalul bãncii.

Deprecierile de sãptâmâna trecutã
au dus pierderea pe cotaþia BCC la
–25,86%, în ultima lunã, ºi la
–41,71%, în ultima jumãtate de an.

BCC a propus, pentru Adunarea
acþionarilor din 28 aprilie, acoperi-
rea parþialã a pierderilor, prin redu-
cerea capitalului cu 204,5 milioane
lei, precum ºi repornirea discuþiilor
cu reprezentanþii Nextebank pentru
a stabili condiþiile unei potenþiale fu-
ziuni, dupã ce o astfel de tranzacþie a

fost respinsã de acþionari, la finalul
anului trecut.

ELENA DEACU

(continuare în pagina 11)

Thenjiwe Ethel Mtintso, ambasadorul
Africii de Sud în România începând
cu 2014, este o militantã pentru
drepturile femeilor ºi egalitatea de
gen. A lucrat ca jurnalist la Daily
Dispach Newspaper, East London.
În momentul preluãrii conducerii sta-
tului de cãtre Nelson Mandela, în
1994, Thenjiwe Ethel Mtintso a fost
membru al Parlamentului Sud-Afri-
can, Camera Inferioarã. În perioada
1996-1998 a fost primul preºedinte
al Comisiei de Egalitate de Gen din
cadrul Parlamentului Sud-African. În
perioada 2003-2014 a urmat calea
diplomaþiei fiind Ambasador al Repu-
blicii Africa de Sud în Italia, Cuba ºi
Republica Dominicanã. Domnia sa a
avut amabilitatea sã ne acorde un in-
terviu, cu ocazia aniversãrii Zilei Na-
þionale a Africii de Sud (27 aprilie -
aniversarea libertãþii).

“Politica nu ar trebui
sã se amestece prea mult
în afaceri ºi comerþ”
l “Africa de Sud este o piaþã în creºtere, pe baza
dezvoltãrii clasei de mijloc care creeazã consum”

Interviu cu domnul Neal Barber, preºedintele
Asociaþiei Oamenilor de Afaceri Români ºi

Sud-Africani (ROSABA)

Reporter: Care este opinia in-
vestitorilor sud africani cu privire
la mediul de afaceri din România?

Neal Barber: Ca investitor strãin
în România, nu cred cã provocãrile
create de statul român sunt prea difi-
cile.Existãbirocraþie în fiecare þarã.

Dar cred cã problema fundamen-
talã în România este cã afacerile ºi
politica sunt mult prea strâns legate,
spre deosebire de Africa de Sud.

A.S.

(continuare în pagina 2)

Frânarea procesului de creditare ºi creºterea numãrului
de împrumuturi neperformante au afectat ºi activitatea
Fondului naþional de Garantare a Creditelor pentru IMM
(FNGCIMM).
În acest context, Fondul dispune, totuºi, de capitalurile
necesare ca sã-ºi onoreze toate angajamentele, dar ºi sã
poatã acorda garanþii în continuare, ne-a declarat Silvia
Ciornei, preºedinte – director general FNGCIMM.
Domnia sa ne-a acordat un interviu, dupã ce mai multe
voci – din rândul bancherilor, au criticat activitatea Fon-
dului.
Silvia Ciornei spune cã, anul trecut, procesul de curãþare
a bilanþurilor bãncilor a condus la o creºtere substanþialã
a volumului de cereri de platã, însã nu a precizat câte dintre acestea au fost refuzate.
“Garanþia oferitã de FNGCIMM este condiþionatã de îndeplinirea de cãtre bancã a
unor obligaþii prevãzute în convenþiile de lucru încheiate de Fond cu bãncile. Toate ce-
rerile de platã care au fost incomplete, respectiv nu au avut toate documentele însoþi-
toare necesare, în forma ºi conþinutul prevãzute prin convenþie, au fost refuzate”,
ne-a spus preºedintele FNGCIMM, care adaugã cã fiecare parte trebuie sã-ºi asume
faptul cã în convenþiile de lucru au existat prevederi care se puteau redacta mai bine.
Astfel, FNGCIMM pregãteºte, în prezent, o convenþie unicã de lucru cu bãncile, pe
care o negociazã în cadrul Asociaþiei Române a Bãncilor.

ENERGIE


