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Chiar nu mai are nimeni încredere
în UniCredit?

Bancherii ºi investitorii cautã
motive sã-ºi pãstreze încrede-
rea în cea mai mare bancã a

Italiei, dar acestea sunt greu de gãsit.
“UniCredit se confruntã cu îngri-

jorãrile referitoare la guvernanþã ºi
nivelul capitalului”, se aratã într-un
articol recent din Financial Times.

Fondul Atlas, constituit în grabã
pentru susþinerea încrederii în si-
stemul bancar italian, a cumpãrat
întreaga emisiune de acþiuni a bãncii
Popolare di Vicenza, cu o valoare de

1,5 miliarde de euro,
în condiþiile în care
“subscrierea acesteia
de cãtre UniCredit ar
fi determinat necesi-
tatea majorãrii capi-
talului ºi pentru cea
mai mare bancã din
Italia”.

O ºtire de sãptãmâna trecutã din
Wall Street Journal, preluatã ºi de
ziarul BURSA, arãta acelaºi lucru:
constituirea fondului Atlas ºi “salva-
rea” Popolare di Vicenza a avut ca
scop secundar protejarea celei mai
mari bãnci din Italia.

Conform unor surse din rândul in-
vestitorilor dar ºi unor declaraþii ale
oficialilor de la Roma, “încrederea
în directorul executiv Federico
Ghizzoni ºi conducerea de top a bãn-
cii a fost erodatã în mod dramatic de
eºecul intermedierii majorãrii de ca-
pital la Popolare di Vicenza”, dupã
cum scrie FT.

Majorarea forþatã a capitalului
UniCredit ar fi avut loc pe fondul
“îngrijorãrilor legate de capacitatea
îndeplinirii obiectivelor pentru ur-
mãtorii trei ani, conform planului
prezentat în noiembrie 2015", în

condiþiile temerilor legate de ”capi-
talizare, profitabilitate ºi calitatea
managementului".

Unul dintre primii 10 acþionari ai
bãncii considerã cã UniCredit are
nevoie oricum de o majorare a capi-
talului, conform articolului din FT,
dar aceasta “nu se poate realiza cu
actuala conducere, care a pierdut
încrederea pieþei”.

Un alt acþionar importantadeclarat la
începutul anului, pentru cotidianul La
Repubblica, cã “deºi Ghizzoni este un
bun bancher, poate banca are nevoie de
o schimbare radicalã”. Actualul director
executiv de la UniCredit ocupã poziþia
din 2010, când Consiliul Directorilor l-a
înlãturat pe Alessandro Profumo în
urmaevoluþieislabeapreþuluiacþiunilor.

În faþa a ceea ce pare un “asalt”
concertat al pieþei împotriva celei
mai mari bãnci din Italia, directorul
sãu executiv, Federico Ghizzoni,
este “calm ºi raþional”, dupã cum a
declarat o persoanã apropiatã de
acesta pentru Financial Times.

Ghizzoni a subliniat de mai multe
ori cã banca nu are nevoie de capital
suplimentar, însã una dintre cele mai

pesimiste opinii de pe piaþã, a ana-
liºtilor de la Barclays, aratã cã majo-
rarea necesarã poate ajunge pânã la 7
miliarde de euro.

Rãmâne de vãzut cât va mai dura
“serenitatea” conducãtorului
UniCredit, în condiþiile în care acþiu-
nile bãncii au scãzut cu aproape 40%
de la începutul anului (vezi graficul),
iar preþul acþiunilor a ajuns pe piaþã
la jumãtate din valoarea contabilã
tangibilã pe acþiune.

De la începutul lunii curente, scã-
derea acþiunilor UCG la Bursa din
Milano a fost de circa 12%, iar ieri
declinul intraday a depãºit 3%.

În ceea ce priveºte capitalizarea,
rata de adecvare a capitalului de rang
I de bazã (CT1) a fost de 10,6% la
sfârºitul anului trecut, aproape de ni-
velul minim de 9%, cerut instituþiilor
financiare de importanþã sistemicã
de European Banking Authority
(EBA), dupã cum scrie FT.

Rezultatele financiare ale grupu-
lui UniCredit vor fi prezentate astãzi
la Milano ºi reprezintã “un test cru-
cial pentru management”, conform
articolului din Financial Times. n

Horodniceanu scoate
mega-dosarulRompetrol2
l Reprezentanþii KazMunaiGaz International, OilField Business Solutions
ºi SC Rompetrol Rafinare, citaþi, astãzi, la audieri lAcþiunile RRC au fost
suspendate de la tranzacþionare l KMG Intenational: “Aceste evoluþii pot
avea un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor strategice ºi a
planurilor de dezvoltare ale KMG în România”

P
rocurorii DIICOT au lan-
sat, ieri, în forþã, un nou do-
sar Rompetrol, punând se-
chestru de 3 miliarde de lei

pe bunuri ºi acþiuni ale “Kaz Munay
Gaz International NV” (fostã The
Rompetrol Group NV), “Oilfield
Exploration Business Solutions”
(fostã “Rompetrol”) ºi “Rompetrol
Rafinare”.

Ancheta este disjunsã din cauza
trimisã în judecatã în anul 2006, în
care a fost judecat Dinu Patriciu, alã-
turi de alte persoane.

KazMunaiGaz International, Oil-
Field Business Solutions ºi SC Rom-
petrol Rafinare sunt introduse ca
pãrþi responsabile civilmente în
acest nou dosar ºi au fost citate
astãzi, pentru audieri.

ªeful DIICOT, Daniel Horodni-
ceanu, a declarat, recent, cã dosa-
rul Rompetrol are 3.100 de volu-
me. Domnia sa spunea, în martie:
“Se lucreazã destul de intens în
acest dosar, a fãcut ºi obiectul
Inspecþiei Judiciare, este în atenþia
conducerii DIICOT odatã cu alte
câteva zeci de dosare în acest mo-
ment. (...) Dosarul e o disjungere
(...). E un dosar care implicã foarte
multã pricepere. E un procuror de-
semnat care se ocupã îndeaproape

zilnic de acest dosar ºi cred cã în
perioada urmãtoare vom vedea
progrese. Cred cã discutãm de ni-
velul lunii urmãtoare. Aºteptãm
din acel dosar sã avem o schimbare
de încadrare juridicã ºi o extindere,
dar nu aº vrea sã antamez".

Cele 3100 de volume nu sunt însã
fãcute, ieri. Dosarul a fost lucrat, do-
cumentele au fost inventariate, core-
late, coroborate ºi interpretate.

A.A.

(continuare în pagina 5)

PENTRU CÃ NU A PUS ÎN PRACTICÃ
ACÞIUNILE ÎN ÎNCETARE

ANPC, reclamatã de
clienþii bãncilor la
Comisia Europeanã

Mai mulþi clienþi ai bãncilor au se-
sizat Comisia Europeanã (CE) în le-
gãturã cu activitatea Autoritãþii Na-
þionale pentru Protecþia Consumato-
rilor (ANPC).

Acþiunile debitorilor au fost for-
mulate în luna martie, dupã ce, la
începutul anului, peste 50 de clienþi
împrumutaþi la bãnci au reclamat
ANPC la Avocatul Poporului,
cerând ca Autoritatea sã punã în
practicã acþiunile în încetare asupra
activitãþii bãncilor, solicitate de
clienþi încã de la finalul lunii iunie
2015.

Reprezentanþii Grupului Clienþi-
lor împrumutaþi în franci elveþieni
(CHF) ne-au spus cã Avocatul Popo-
rului a confirmat, la sfârºitul lunii fe-

bruarie, înregistrarea plângerilor ºi
faptul ca “s-a adresat” ANPC.

Conform scrisorii pe care Avoca-
tul Poporului a trimis-o debitorilor,
“din rãspunsul ANPC rezultã cã Au-
toritatea a întreprins demersurile le-
gale privind eliminarea clauzelor
abuzive din contractele de credit
încheiate cu diferite bãnci, în
limitele sale de competenþã”.

Debitorii susþin, însã, cã “ANPC
nu îºi face treaba”, apreciind: “Am
fost acolo (n.r. la ANPC), am discu-
tat, am vãzut cu cine avem de-a face,
care sunt putinþele ºi mai ales nepu-
tinþele acestei instituþii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Eurogroup aºteaptã
în 24 mai un acord cu
privire la Grecia

Preºedintele grupului miniºtrilor
de finanþe din zona euro (Euro-
group), Jeroen Dijsselbloem, sperã
cã regiunea va ajunge pânã în 24 mai
la un acord cu privire la reformele
adoptate de Grecia, respectiv la re-
ducerea datoriilor þãrii, astfel încât sã
poatã fi deblocatã o nouã tranºã de
împrumut cãtre Atena.

Dijsselbloem a afirmat ieri, înain-
tea unei reuniuni Eurogroup: “Þinta
mea este sã ajungem la un acord îna-
intea acestei veri, chiar la urmãtoa-
rea reuniune a Eurogroup. Astãzi
(n.r. – ieri) este prima discuþie gene-
ralã cu privire la datoria Greciei ºi
vom încerca sã ajungem la un acord
în 24 mai”.

În noaptea de duminicã spre luni,
Parlamentul elen a adoptat o reformã
controversatã a pensiilor ºi impozi-
telor, cu votul majoritãþii coaliþiei
guvernamentale, chiar dacã pe strã-
zile Greciei au avut loc proteste faþã
de mãsurile de austeritate.

Toate partidele de opoziþie, inclusiv
dreapta Noua Democraþie, au votat
contra textului, contestat de sindicate.
Documentul prevede reducerea celor
mai mari pensii, fuziunea mai multor
case de asigurãri, creºterea cotizaþiilor,
a taxelor ºi impozitelor în special pen-
tru veniturile medii ºi mari.

Unii protestatari au aruncat coctei-
luri Molotov ºi alte obiecte în poli-
þiºti, care au rãspuns cu gaze lacri-
mogene.

V.R.
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Mugur Isãrescu, BNR: “Nu orice
creºtere economicã asigurã convergenþa”

Convergenþa cu statele dezvoltate
din Uniunea Europeanã poate fi atin-
sã printr-o creºtere coerentã a econo-
miei, conform guvernatorului BNR,
Mugur Isãrescu.

Domnia sa a declarat ieri, la lansa-
rea ediþiei de primãvarã a Raportului
Economic Regional al Fondului
Monetar Internaþional (FMI) pentru
2016: “Una dintre concluziile rapor-
tului este cã nu orice creºtere econo-
micã asigurã convergenþa. Raportul
avertizeazã asupra încetinirii proce-
sului de convergenþã. Tema conver-
genþei pentru România poate uni na-
þiunea, toatã lumea vrea sã ne apro-
piem de nivelul de trai al þãrilor dez-
voltate. În lipsa reformelor structu-
rale, nici politicile fiscale, nici cele
monetare nu aduc creºterea
economicã durabilã”.

Oficialul BNR a amintit cã þara
noastrã a avut, înaintea crizei, doi ani
consecutivi de creºtere economicã
de circa 7%, creºtere care nu a fost

sustenabilã, iar efectele acestui lucru
“se vãd ºi acum”. Mugur Isãrescu a
subliniat cã este de preferat o
creºtere economicã mai micã, dar
constantã, în locul unei creºteri mari,
dar care sã fie riscantã ºi sã fluctueze
conjunctural.

Mugur Isãrescu a afirmat: “BNR
sprijinã pe toate cãile ideea unui pro-
iect de þarã. Dacã am avut comentarii
în acest sens (n.r. la adresa unui pro-
iect de þarã), ele s-au referit la calita-
tea acelui proiect, la soliditatea lui, la
consistenþa sa. Vrem un proiect con-
sistent ºi solid, nu unul care sã susþi-
nã, de pildã, o creºtere de 7%. Am
mai avut asemenea creºteri ºi apoi au
venit corecþiile. Vrem un proiect de
þarã bazat pe o creºtere economicã
durabilã, bazatã pe productivitate.
Nu existã substitut la politicile eco-
nomice sãnãtoase. Existã un calcul
pe care îl regãsim ºi în raport. Acesta
aratã cã, dacã productivitatea totalã a
factorilor ar creºte cu 1% peste

media UE în urmãtorii 25 de ani,
putem ajunge la 80% din media
nivelului de trai din UE”.

A.V.

(continuare în pagina 7)

APROXIMATIV 100 INFORMÃRI SRI ÎN ULTIMII CINCI ANI PRIVIND INFECÞIILE INTRASPITALICEªTI

SRI face rapoarte, autoritãþile nu le iau în seamã
l Administraþia Prezidenþialã: “Informãrile SRI primite de preºedinte sunt secrete ºi strict secrete” l Dacian Cioloº: “Nu am
primit informãri SRI pe tema spitalelor” l În 2014, George Maior, fostul ºef al SRI, spunea cã decidenþii primesc, periodic,
rapoarte de la serviciile de informaþii, pe diverse teme

Serviciul Român de Informa-
þii (SRI) avea cunoºtinþã de-
spre situaþia privind infec-

þiile intraspitaliceºti, menþionând,
ieri, cã a transmis aproximativ o
sutã de informãri în ultimii cinci
ani decidenþilor legali. Oficialii
SRI au precizat: “În documentele
de informare adresate beneficiari-
lor legali, cu privire la problema
infecþiilor nosocomiale, au fost
prezentate inclusiv aspecte referi-

toare la calitatea necorespunzãtoa-
re pentru dezinfectanþii utilizaþi la
nivelul unitãþilor spitaliceºti din
þarã. Printre beneficiarii legali ai
informãrilor noastre pe aceastã
problematicã sunt preºedinþii de
Consi l i i Judeþene, prefecþ i i ,
miniºtrii, primul-ministru, Preºe-
dintele României.

A.S.

(continuare în pagina 2)

CÃLIN

RECHEA

Patriciu Achimaº-Cadariu a demisionat
l “Au existat diferenþe de abordare cu premierul”

Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº-Cadariu, a
precizat ieri cã ºi-a înaintat demisia din cauza diferen-
þelor de abordare pe care le-a avut faþã de premierul Da-
cian Cioloº.

Domnia sa a precizat: “Am avut o discuþie cu pre-
mierul Dacian Cioloº, dupã ce în prealabil anunþase

faptul cã va fi întrunitã o comisie pentru soluþionarea
problemei dezinfectanþilor. Au existat diferenþe de
abordare, motiv pentru care am decis sã îmi înaintez
demisia.

(continuare în pagina 2)


