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BCE menþine
dobânda la
minim record
l Banca îºi modificã
estimãrile de inflaþie în
zona euro

Banca Centralã Europeanã (BCE) a
decis, ieri, sã menþinã dobânda de po-
liticã monetarã la nivelul minim re-
cord de 0,05%, ca sã impulsioneze in-
flaþia ºi sã susþinã economia zonei
euro.

Decizia BCE este conformã
aºteptãrilor analiºtilor.

Tot ieri, BCE ºi-a menþinut pro-
gnozele de creºtere a economiei zo-
nei euro în acest an ºi 2016, dar ºi-a
revizuit în creºtere previziunile de
inflaþie pentru 2015.

BCE aºteaptã ca Produsul Intern
Brut al zonei euro sã aibã o expan-
siune de 1,5% în acest an ºi de 1,9%
anul viitor. “Comparativ cu estimãri-
le din luna martie 2015, prognozele
privind creºterea realã a PIB în inter-
valul preconizat rãmân neschimba-
te”, a declarat Mario Draghi,
preºedintele BCE.

V.R.
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“Multe bãnci au lichiditatea ºi
solvabilitatea mai bune decât au nevoie”
l “Îmbunãtãþirea aplicãrii Legii insolvenþei ar
creºte apetitul bãncilor pentru creditarea IMM”

(Interviu cu Gelu Gherghescu, partener în cadrul EY)

Reporter: În ce punct se aflã sec-
torul nostru bancar, în actualul con-
text european?

Gelu Gherghescu: Dupã cinci
ani de pierderi sau lipsã a profitului,
sectorul bancar va avea, probabil, un
uºor profit anul acesta. Conform Ba-
rometrului Bancar 2015, peste 90%
dintre bãnci se aºteaptã ca rezultatele
financiare sã se îmbunãtãþeascã.

Totuºi, aceastã îmbunãtãþire nu înseam-
nã nici pe departe cã rentabilitatea
capitalurilor va fi în linie cu aºteptã-
rile acþionarilor. De altfel, pentru
unele din bãnci aºteptãrile de îmbu-
nãtãþire a performanþei financiare
nici nu înseamnã cã vor avea profit
în 2015, ci mai degrabã cã vor redu-
ce substanþial pierderile, sau pur ºi
simplu cã îºi vor stabiliza evoluþia

costului riscului ºi a cheltuielilor ad-
ministrative, ca premizã pentru o
eventualã trecere pe profit, în anii ur-
mãtori. Prin contrast, în þãri ca Polo-
nia ºi Cehia, rentabilitatea capitalu-
rilor a fost de peste 10%, în ultimii
câþiva ani.

EMILIA OLESCU
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O NOUÃ PREMIERÃ ÎN SISTEMUL BANCAR

Denominare din euro
în lei la curs istoric,
câºtigatã în Instanþã
l BCR - obligatã de justiþie sã elimine toate
comisioanele ºi sã returneze diferenþa de dobândã
l Decizia este la prima instanþã, iar banca a fãcut
apel

Pentru prima datã, Instanþa a
decis conversia în lei la cursul
istoric a unui credit contractat

în euro, dupã cum ne-a spus avoca-
tul Nicoleta Ciule, coordonatorul
cazului câºtigat de unul dintre clien-
þii BCR, la Judecãtoria
Beiuº (Oradea).

Mai mult decât atât, ban-
ca va trebui sã-i restituie debitorului
atât diferenþa dintre dobânda bãncii
ºi DAE (dobânda anualã efectivã),
cât ºi sumele plãtite în contul comi-
sioanelor de acordare, de risc ºi de
administrare, eliminate de Instanþã
din contractul de împrumut.

Decizia justiþiei este postatã pe

larg de avocatul Gheorghe Pipe-
rea, pe pagina sa de socializare:
“Admite în parte acþiunea formu-
latã de reclamantul HCL, în con-
tradictoriu cu pârâta BCR. (…)
Obligã pârâta la restituirea sume-

lor încasate care reprezin-
t ã d i f e ren þa d in t r e
dobânda stabilitã în pri-

mul an de 10,9 % ºi dobânda ulte-
rior perceputã de bancã. Dispune
obligarea pârâtei la restituirea co-
misionului de acordare credit de
1,95% din valoarea creditului.

E.O.
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Bernie
E candidatul minoritãþii, al

unei minoritãþi evidente,
prestigioase, dar nu atât de

influentã numeric pe cât ºi-ar fi do-
rit, respectat ºi votat de majoritatea
cetãþenilor din comunitatea al cãrei
lider ºi primar a fost de ani buni,
promotor al ideii lucrurilor temeinic
înfãptuite, al unei noi viziuni în care
schimbarea sã-l includã ºi pe omul
de rând, militând pentru reforma re-
voluþionarã a sistemului de educa-
þie…

Sunã cunoscut?
Nu, nu e Klaus Johannis, nu e et-

nic german, nu se trage din Sibiu; e
din Vermont, singurul stat american
care a încercat sã secesioneze din

marele conglomerat nord-american,
sigurul stat (din lume?) în care sunt
interzise reclamele de orice gen, de
neoane clipocitoare, în afara firmei
de deasupra unui establishment, nici
mãcar pe autostradã nu e permisã
vreo formã de aþâþare mercantilã
care sã-þi înceþoºeze privirea ºi sã te
facã sã ratezi spectaculozitatea pri-
veliºtilor unui petic de geografie
care poate fi descris, fãrã miºto, ca
spaþiu mioritic deal-vale, adicã un
stat renumit prin oierit, agriculturã,
brânzã, artiºti nonconformiºti ºi
multã verdeaþã, Green Mountain
State.

Adicã Bernard ”Bernie” Sanders,
un etnic evreu, care ºi-a fãcut un re-

nume din diminutiv, de democrat re-
voluþionar, de independent nedepen-
dent de vreun partid, dar cumva for-
þat sã se lase andosat de Democraþi
pentru cã numai aºa americanii de
rând îi recunosc statutul de politician
veritabil, legitim, deoarece ei cred în
sistem, sistem pe care îl vor doar
amendat, nu revoluþionat.

Doar cã Bernie vorbeºte, enorm.
Bine. De tot. America ascultã. Mare
parte din ea. Atât de mare încât i se
dau ºanse reale s-o batã pe Elena…
pardon, Hillary Clinton, în bãtãlia
pentru obþinerea candidaturii, a
mandatului pentru prezidenþiale, ºi
chiar mai multe ºanse pentru obþine-
rea voturilor necesare câºtigãrii lup-

tei pentru preºedinþia Statelor Unite
ale Americii!

Ce îl deosebeºte pe Bernie (cum
strigã toate pancartele celor care l-au
aclamat în primul pas al campaniei
pentru obþinerea nominalizãrii de-
maratã pe 26 mai în Burlington, VT)
de restul candidaþilor?

În primul rând, doreºte garanta-
rea educaþiei colegiale gratuite prin
fonduri obþinute din taxarea acþiu-
nilor puse la vânzare pe Wall Stre-
et, ca de altfel ºi a altor tranzacþii fi-
nanciare, aºa-numita taxã Robin
Hood.

TEODOR FLEªERU

(continuare în pagina 2)

Ponta: “Listarea Hidroelectrica,
dupã ieºirea din insolvenþã”
l Premierul a cerut termene mai scurte în procesele companiei cu „bãieþii
deºtepþi” din energie

Subiectul listãrii Hidroelectri-
ca – eveniment aºteptat cu
mare interes pe piaþa noastrã

de capital - a generat, în ultima pe-
rioadã, zvonuri cã premierul Victor
Ponta prospecteazã posibilitatea de-
rulãrii ofertei publice iniþiale chiar
înainte ca societatea sã iasã din in-
solvenþã. De altfel, presa centralã a

relatat recent cã administratorul ju-
diciar al Hidroelectrica ar fi cercetat
aceastã perspectivã total neobiºnuitã
ºi catalogatã de analiºtii consultaþi
de ziarul BURSA ca fiind o idee
proastã ºi foarte riscantã, în ciuda
rezultatelor financiare foarte bune
ale companiei.

Întrebat, ieri, de ziarul “BURSA”,

dacã vrea sã listeze Hidroelectrica în
insolvenþã, premierul Ponta a clarifi-
cat: „O s-o listãm dupã ce iese din in-
solvenþã. Sigur, total neobiºnuit este
ºi ca o societate foarte profitabilã sã
fie încã în insolvenþã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)
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“O ofertã publicã a
OPCOM ar fi binevenitã”

(Interviu cu domnul Riccardo Puliti,
Director Executiv pentru Energie ºi Resurse Naturale la BERD)

Reporter: Intenþioneazã BERD
sã devinã acþionar la alte companii
listate din energie, precum Transe-
lectrica, Transgaz, Nuclearelectrica,
în perioada urmãtoare?

Riccardo Puliti: BERD va conti-
nua sã susþinã privatizãrile ºi listãri-
le companiilor energetice româneºti
la Bursa de Valori Bucureºti. Ne-am
angajat, anterior, în procesul de pri-
vatizare al Petrom ºi, mai recent, am
susþinut cele mai mari IPO-uri de
pânã acum - Romgaz ºi Electrica.

Prin participarea la oferte publi-

ce iniþiale, susþinem de asemenea,
dezvoltarea pieþei de capital din
România ºi, în particular, crearea
unui hub financiar dedicat sectoru-
lui energetic. Aceste eforturi aduc
noi companii pe piaþã, cresc lichi-
ditatea ºi creeazã noi oportunitãþi
de investiþii.

IPO-urile contribuie, de aseme-
nea, la crearea unei culturi a guver-
nanþei corporative, în special în ca-
zurile Electrica ºi Romgaz, care fac
progrese în acest sens, în concordan-
þã cu planurile de acþiune agreate cu

BERD.
În privinþa Transelectrica, contri-

buþia noastrã a fost fãcutã prin parti-
ciparea la prima emisiune de obliga-
þiuni denominatã în lei a companiei.
Aceasta a susþinut restructurarea bi-
lanþului Transelectrica, printr-o
mai bunã aliniere a activelor ºi pa-
sivelor ºi reducerea efectelor riscu-
rilor cursului de schimb.

ADINA ARDELEANU,

ALINA TOMA
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Îmbunãtãþirea aplicãrii cadrului legislativ
al insolvenþei persoanelor juridice ar
creºte apetitul bãncilor pentru creditarea
IMM-urilor, este de pãrere Gelu Gher-
ghescu, partener în cadrul EY.
Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui inter-
viu, cã alte demersuri legitime care pot
reduce incertitudinile ºi riscul de credit ar
fi acordarea accesului la baza de date a
autoritãþilor fiscale pentru verificarea ve-
niturilor persoanelor fizice, precum ºi ac-
cesul la baza de date a MAI, pentru verifi-

carea identitãþii persoanelor care aplicã
pentru contractarea de împrumuturi.
Domnul Gherghescu ne-a precizat: “Cre-
ditarea s-a reluat, dar ritmul este dat ºi de
politicile ºi standardele de creditare adap-
tate la volatilitatea mediului economic
experimentat în aceºti ºase ani de cãtre
bãnci. Procesul este iterativ ºi ia timp,
bãncile relaxând standardele de creditare
pe mãsurã ce perspectivele economice
se îmbunãtãþesc, capitalizarea clienþilor
fãcând posibilã extinderea creditãrii. O

relansare a creditãrii în alt ritm s-ar putea
realiza doar dacã mediul economic de
afaceri ºi legislativ s-ar îmbunãtãþi semni-
ficativ, în timp scurt”.

România este norocoasã sã fie înzestra-
tã cu un mix de resurse energetice ºi ar
trebui sã beneficieze de acest lucru ca
sã devinã un furnizor de securitate
energeticã, la nivel regional, apreciazã
Riccardo Puliti, Director Executiv pen-
tru Energie ºi Resurse Naturale la Ban-
ca Europeanã de Reconstrucþie ºi Dez-
voltare (BERD).
Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu,
despre implicarea BERD în susþinerea
sectorului energetic românesc, atât
prin investiþia în companii, cât ºi prin fi-
nanþãrile acordate.
“Prin participarea la oferte publice ini-
þiale, susþinem, de asemenea, dezvol-
tarea pieþei de capital din România ºi,
în particular, crearea unui hub financiar
dedicat sectorului energetic”, ne-a
spus domnul Riccardo Puliti.
Directorul BERD apreciazã cã o ofertã
publicã pentru OPCOM – bursa de
energie - ar fi binevenitã, însã ne-a
spus cã nu este la curent cu graficul de
implementare.

MICUL INVESTITOR ADEMENIT LA BURSÃ CU TITLURI DE STAT

Finanþele fac ce nu
ºtie Sobolewski
l ASF vrea sã ducã titlurile de stat la ciobanii din
vârful muntelui

M
inisterul Finanþelor
va lansa o emisiune
de titluri de stat pen-
tru persoane fizice, pe

care o va lista la Bursa de Valori Bu-
cureºti, propunându-ºi sã atragã eco-
nomiiile populaþiei, în condiþiile în
care Bursa, prin directorul sãu Lud-
wik Sobolewski, s-a concentrat în
ultima perioadã, în special, pe

investitorii strãini, ignorând aproape
total retailul.

Vrând sã fie spiritual, Miºu Negri-
þoiu, preºedintele Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã, a spus, ieri,
cã emisiunea Ministerului Finanþe-
lor, trebuie sã ajungã ºi la ciobanii
din vârful muntelui.

Preºedintele ASF a declarat cã
programul de 100 de milioane de lei
lansat de Ministerul de Finanþe tre-
buie foarte bine promovat, astfel
încât persoanele fizice sã înceapã sã

investeascã în titluri financiare, ca
alternativã de economisire: „Atât
sindicatul bancar care se ocupã de
aceastã emisiune, dar ºi noi o sã sti-
mulãm un program de promovare ºi
de publicitate, astfel încât ºi un cre-
scãtor de oi din vârful muntelui, care
face bani ºi nu-i mai investeºte în
dezvoltarea proprie, sã poatã sã
cumpere titluri de stat. Este cel mai
bun ºi cel mai sigur instrument de
economisire”. (A.T.)
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