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BCE va derula teste
de stres în 2016

Banca Centralã Europeanã (BCE)
va efectua, anul viitor, o nouã rundã
de teste de stres în rândul bãncilor
din zona euro, conform anunþului fã-
cut de Daniele Nouy, preºedintele
Consiliului de supraveghere din
cadrul instituþiei.

“Va avea loc o nouã rundã de teste
de stres anul viitor. Însã, aceasta ar
putea privi un numãr mai mic decât
cele 123 de bãnci pe care le supervi-
zãm în mod direct”, a declarat Da-
niele Nouy, potrivit Welt am
Sonntag.

La rândul sãu, Autoritatea Banca-
rã Europeanã (EBA) a informat, în
luna martie, cã nu va derula teste de
stres, anul acesta, în rândul bãncilor
din Uniunea Europeanã, însã va ini-
þia pregãtirile pentru urmãtoarea
rundã de teste, programatã pentru
2016.

Bãncile europene au fost supuse
testelor de stres în 2014, înainte ca
mecanimsul unic european de su-
pervizare bancarã (SSM) sã devinã
responsabil în mod direct de supra-
vegherea a aproximativ 123 de gru-
puri bancare europene.

Schimbãri majore
în conducerea
“Deutsche Bank”

“Deutsche Bank” AG, cel mai
mare grup bancar german, l-a nomi-
nalizat pe britanicul John Cryan în
postul de director executiv, dupã de-
misia surprinzãtoare a celor doi coe-
xecutivi actuali, Anshu Jain ºi
Jürgen Fitschen.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)
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DOSARUL CAROM

Condamnãri grele
pentru Ovidiu Tender ºi
Marian Iancu

Unul dintre dosarele compli-
cate cu care s-a confruntat
justiþia în ultimii ani s-a fi-

nalizat cu condamnãri la ani grei de
puºcãrie. Ovidiu Tender a fost con-
damnat, ieri, la 12 ani ºi ºapte luni
de închisoare, iar Marian Iancu a
primit o pedeapsã de
14 ani de închisoare,
în dosarul CAROM,
în care sunt acuzaþi de înºelãciune,
instigare la abuz în serviciu contra
intereselor persoanei în formã califi-
catã ºi continuatã, constituirea ºi
apartenenþa la un grup de criminali-
tate organizatã ºi spãlare de bani în
formã continuatã. Decizia aparþine
Curþii de Apel Bucureºti (CAB) ºi
este definitivã. Potrivit deciziei ju-
decãtorilor, Ovidiu Tender, Marian
Iancu ºi ceilalþi inculpaþi din dosar
trebuie sa achite un prejudiciu de

aproape 44 de milioane de euro pro-
dus companiei RAFO-CAROM.
Decizia Curþii de Apel Bucureºti a
venit cu doar o zi înainte de a se pre-
scrie faptele de care sunt acuzate
persoanele implicate în acest dosar.

De asemenea, instanþa a mai decis
condamnarea lui
Toader Gãureanu la 9
ani ºi 10 luni închi-

soare cu executare, Cicilia Dumi-
trescu - 7 ani, Marin Badea - 8 ani ºi
6 luni, Kadri Mazhar Basaran - 6 ani
ºi 6, iar Bogdan Sãlãjan a primit 3
ani cu suspendare. Toþi cei condam-
naþi la pedepse cu executare urmau
sã fie încarceraþi imediat dupã ce in-
stanþa trimitea Poliþiei mandatul de
executare a pedepsei.

O.D.

(continuare în pagina 14)
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Tomas Spurny: “Vrem
sã reducem cu 30-40% ratele
clienþilor aflaþi în dificultate”

(Interviu cu Tomas Spurny, CEO BCR - partea I)

l “Treaba bãncilor este sã creeze prosperitate, nu nefericire”

Reporter: Bãncile se confruntã
cu valuri de nemulþumire din partea
clienþilor. În ce stadiu se aflã proce-
sele BCR înaintate de clienþi?

Tomas Spurny: Ne-am apãrat cu
succes în majoritatea proceselor in-
dividuale. Recent, am câºtigat pro-
cesul cu ANPC în dosarul colectiv în
baza legii 193/2000. Avem mai mul-
te litigii care ne aºteaptã.

Vreau sã vã spun ceva care ar pu-
tea sã parã neintuitiv: nu vrem sã fim
câºtigãtori în procese, pentru cã nu
vrem sã ne judecãm.

Credcãexistãdouãniveluri aleace-
stei probleme. Cel juridic, unde am
reuºit sã ne apãram cu succes ºi, dupã
aceea, existã un nivel moral. Din acea-
stã perspectivã, vrem sã avem o relaþie
bunã cu clienþii, pentru cã pagubele nu
sunt cauzate de procese, ci de faptul cã
oamenii sunt nemulþumiti de produse-
le pe care le-au cumpãrat.

Au consemnat

ANCUÞA STANCIU,

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

CENTRUL DE ANALIZÃ A INFORMAÞIILOR ªI
EVALUARE A TENDINÞELOR - CAIET:

“Victor Ponta îºi va duce
mandatul pânã la capãt”
l Premierul: “Dintr-o crizã politicã ºi
instabilitate, nu România are de câºtigat, poate
Rusia sau vreun duºman al nostru”

Moþiunea de cenzurã depusã
de liberali va eºua, Came-
ra Deputaþilor nu va încu-

viinþa începerea urmãririi penale
împotriva premierului Victor Ponta,

iar acesta nu va demi-
siona ºi va putea sã-ºi
ducã mandatul pânã la
capãt, sau cel puþin
pânã la prima pronun-
þare a instanþei, aratã
unul din scenariile cu
mare probabilitate de
realizare, întocmite de
Centrul de Analizã a
Informaþiilor ºi Evalua-
r e a T e n d i n þ e l o r
(CAIET) SRL. Acest
scenariu depinde, însã,
de protestele de stradã

ºi de acþiunea altor factori anti-Ponta,
în viziunea analiºtilor CAIET.

Ei aratã cã PSD a reacþionat în li-
nie cu acest scenariu, teoretic permis
de faptul cã deþin o majoritate parla-
mentarã stabilã: „Unii lideri doresc
sã rãmânã la putere, deºi în climatul
actual accesul la buget este mult mai
puþin util decât era odatã. Cariera po-
liticã a altora este strict dependentã
de primul-ministru, ne-existând
într-o epocã post-Ponta. (F.A.)

(continuare în pagina 14)

MUGUR ISÃRESCU:

“Bãncile trebuie sã revinã
la modelul clasic de banking”

Bãncile din þara noastrã trebuie
sã revinã la modelul clasic de
banking, este de pãrere Mu-

gur Isãrescu, Guvernatorul Bãncii
Naþionale a României (BNR), pre-
zent la evenimentul Summer Banking
Academy, organizat de Institutul
Bancar Român (IBR). Domnia sa a
subliniat cã este nevoie ca instituþiile
financiare sã acorde credite ºi în baza
altor garanþii decât cele imobiliare.

Potrivit oficialului BNR, modelul
clasic de finanþare înseamnã inclusiv
revenirea la finanþarea sectoarelor de
bazã ale economiei, cum ar fi agri-
cultura ºi producþia.

Criza încã nu s-a terminat, dimpo-
trivã, ea se poate prelungi, urmând o
nouã fazã, a declarat Mugur Isãrescu,
adãugând: “Mai toate bãncile
româneºti cu capital strãin au primit,
de la bãncile mamã, precizãri legate
de faptul cã trebuie sã se finanþeze

din resurse locale. Poate fi un semnal
cã ºi ele au nevoie sã se finanþeze ºi
cã au probleme”.

Guvernatorul Bãncii Centrale s-a
adresat din nou bancherilor, rei-
terând cã aceºtia trebuie sã explice
publicului larg aspectele de bazã ale
activitãþii bancare ºi subliniind cã,
sub nicio formã, bãncile nu trebuie
sã aibã pretenþia cã publicul înþelege
aspecte pe care banca nu le explicã.

Guvernatorul a precizat: “Pentru
publicul larg, revenirea, cu forme
adecvate, la bazele activitãþii banca-
re trebuie fãcutã în permanenþã ºi cu
inteligenþã. Lumea uitã! Altminteri,
apar atacuri, mai ales în momentele
delicate de tensiuni economico-so-
ciale, cel puþin pripite, le spun eu, dar
ele sunt bazate ºi pe neînþelegere.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

INSTANTA

Dupã trei ani în care s-a ocupat de restructurare, Tomas Spurny, CEO-ul Bãncii Co-
merciale Române vrea sã arate cã banca a trecut la o nouã filosofie.
În cadrul unui amplu interviu acordat ziarului “BURSA”, domnia sa a prezentat un pro-
gram pilot iniþiat de BCR, prin care clienþii cu probleme în rambursarea creditelor pot fi
ajutaþi.
“Încercãm sã creãm un program pentru acei debitori care au probleme în a-ºi achita in-
tegral creditele, dar care în ultimii cinci ani au arãtat cã încearcã sã coopereze cu ban-
ca ºi sã plãteascã parþial”, ne-a spus domnul Spurny.
Ratele clienþilor aflaþi în dificultate ar putea sã scadã cu 30-40%.
Despre insolvenþele companiilor, Tomas Spurny declarã: “Dacã eºti clientul nostru
corporate ºi vrei sã lucrezi cu noi cu bunã credinþã - nu fugi în Monaco cu Mercedesul
ºi cu geanta plinã de bani, ci încerci sã-þi salvezi societatea -, atunci vom încerca sã
cooperãm”. Citiþi, astãzi, în prima parte a interviului, opiniile domnului Tomas Spurny
despre procesele cu clienþii nemulþumiþi, despre recãpãtarea încrederii în bãnci ºi de-
spre mãsurile luate pe segmentul corporate.
În partea a doua a interviului, Tomas Spurny vorbeºte despre noul model bancar, de-
spre testele de stres aplicate bãncilor, dar ºi despre rezultatele Erste Bank în România.

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã, în unanimitate, colegii sãi din Comi-
tetul Executiv Naþional al PSD ºi liderii
coaliþiei au decis cã vor sã meargã mai
departe ºi sã continue guvernarea, în
ciuda faptului cã apro-
ape jumãtate din clasa
politicã îi cere demisia,
ca urmare a începerii
urmãrii penale împotri-
va sa în dosarul
ªova-Turceni-Rovina-
ri. ªeful Executivului
a mai spus cã þara no-
astrã nu ar avea avan-
taje dintr-o crizã politi-
cã ºi dintr-o instabilita-
te generatã de aceasta,
adãugând cã, poate din
acest scandal, ar putea
avea de câºtigat doar
Rusia sau vreun
duºman al României.
ªedinþa de plen a Camerei Deputatilor
privind solicitarea de începere a urmãri-
rii penale a lui Victor Ponta va avea loc
astãzi, în condiþiile în care Comisia juri-
dicã a respins asearã cererea procurori-
lor.
În acest context, moneda naþionalã a
scãzut faþã de euro, cursul de referinþã
anunþat ieri de Banca Naþionalã a Rom-
âniei fiind de 4,4601 lei pentru un
euro, în creºtere cu 1,68 de bani
(+0,38%), comparativ cu valoarea din
ºedinþa anterioarã, de 4,4433 lei/euro.
Moneda naþionalã a pierdut teren ºi
faþã de dolarul american sau francul el-
veþian.

Lungul drum al SIF-urilor cãtre normalitate
- Prefaþã la dezbaterea organizatã de Grupul de presã BURSA: “Viitorul bursier al SIF-urilor ºi FP” -

În ultimele luni, am lansat o serie
de provocãri în mass media privind
modul de funcþionare a
SIF-urilor ºi a Fondului Pro-
prietatea (FP). Prezentãm
mai jos o sintezã a numeroa-
selor comentarii ºi reacþii pe
care le-am avut, parte reflec-
tate în presã, inclusiv în Zia-
rul Bursa:

Existã o puternicã per-
cepþie, atât la nivelul inve-
stitorilor, cât ºi al autoritãþii de regle-
mentare cã, dupã desfiinþarea
RASDAQ-ului, SIF-urile se consti-
tuie ca principalul factor de risc pen-
tru piaþa de capital.

Cadrul de reglementare specific,
promovat în apãrarea propriilor inte-
rese de “founding fathers”, a devenit
din ce în ce mai ambiguu ºi contra-

dictoriu prin “deciziile”, “dispune-
rile de mãsuri” ºi “deciziile pe baza

dispunerilor de mãsuri” emi-
se de reglementator. Avem
niºte instituþii ad-hoc ale pie-
þei de capital care se pretind
“closed-end funds”, dar care
sunt adevãrate “closed bo-
xes” (fãrã termen de expira-
re!) ºi care ajung sã protejeze
managementul de exercitare
a voinþei acþionarilor. Astfel

de reglementãri, existenþa pragurilor
de deþinere ºi lipsa votului cumulativ
genereazã infracþionalitate, inclusiv
prin stimularea iluziei (la noile gene-
raþii de investitori) cã, odatã ajuns
manager, poþi face ce vrei într-un
SIF.

Reglementatorul a adoptat pozi-
þia cea mai comodã: „întrucât sunt

instituþii reglementate de Legea
31/1990, voinþa acþionarilor preva-
leazã”. Ca atare, ASF nu-ºi mai
complicã existenþa prin (e.g.) trimi-
terea de observatori la adunãrile ge-
nerale ale SIF-urilor, nu e preocupat
de situaþia auditorilor, nu e preocu-
pat de mecanismele ºi implicaþiile
operaþiunilor de cumpãrare ºi
vânzare de acþiuni de cãtre persoa-
nele iniþiate, dacã acestea sunt ra-
portate, acceptând lansarea în spa-
þiul public a principiului deja noto-
riu ce promoveazã oficial conflictul
de interese la nivelul SIF-urilor:
“Nu puteam sã vând plasamentul
SIF ºi sã rãmân eu cu acþiunile, sau
invers" etc. etc.

ASF are datoria sã lãmureascã ºi
legenda milioanelor de acþionari mi-
noritari din SIF-uri, precum ºi cea a

folosirii lor potenþiale ca masã de
manevrã. O simplã interogare a re-
gistrelor gestionate de Depozitar ar
fi suficientã pentru a constata dacã e
adevãrat cã deþinerile acþionarilor
inactivi, care nu încaseazã dividen-
dele distribuite de SIF-uri sau care
nu ºtiu cã au acþiuni într-un SIF, dar
se vor afla în situaþia de a plãti
CASS, ar totaliza cel puþin 350 mi-
lioane de euro.

Este obligatoriu ca aceastã cifrã sã
fie fãcutã publicã, de ea depinzând
deciziile investiþionale în SIF-uri.

Ea reprezintã echivalentul capita-
lizãrii bursiere a celui mai mare din-
tre SIF-uri.

Este ca ºi când ai spune cã, de fapt,
cel mai mare din SIF-uri nu are ac-
þionari!

Existã suspiciuni cã, uneori, parte

din votul acestei mase de manevrã
este folosit în favoarea celor care
exercitã managementul.

Dacã la cele de mai sus adaugi ºi
pragul de deþinere, care sã limiteze
vocea acþionariatului rãmas, ai scã-
pat de grija guvernanþei corporative
ºi a transparenþei!

Este remarcabil cum managemen-
tul SIF-urilor a reuºit sã treacã prin
lege reglementarea pragului de deþi-
nere, deºi SIF-urile se pretind a fi en-
titãþi private, guvernate de voinþa ac-
þionarilor, conform Legii 31/1990.

Piaþa a sancþionat în permanenþã
un astfel de comportament prin
“discount-ul la NAV” (valoarea acti-
vului net), care în unele cazuri
depãºeºte 50%.

(continuare în pagina 15)
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