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Problemele Deutsche Bank
sunt insurmontabile?

Deutsche Bank este blocatã
într-un cerc vicios, iar “pro-
blemele bãncii se pot dove-

di insurmontabile”, dupã cum se
aratã într-un articol Bloomberg,
care citeazã conclu-
ziile unei analize re-
cente a bãncii Beren-
berg.

Cea mai mare ban-
cã a Germaniei are
nevoie de o majorare
semnificativã a capi-
talului, pe fondul
unui grad excesiv de leverage ºi a
perspectivelor reduse de obþinere a
fondurilor suplimentare prin vânza-
rea activelor.

James Chappell, analist la Beren-
berg, recomandã vânzarea acþiunilor
DB, þinta sa de preþ fiind de 9 euro pe
acþiune, cu aproape 40% sub nivelul
actual de la Frankfurt.

Acþiunile DB au scãzut cu 35% de
la începutul anului. În primul trimes-
tru din 2016, profitul DB a scãzut cu
o ratã anualã de 58%, pânã la 236 de
milioane de euro, pe fondul unei scã-
deri cu 22% a veniturilor, pânã la 8,1
miliarde de euro.

Rata de adecvare a capitalului
CET1 (Common Equity Tier 1) a
scãzut cu 0,4 puncte procentuale faþã
de aceeaºi perioadã a anului trecut,
pânã la 10,7%, în condiþiile în care
nivelul minim cerut pentru instituþii-

le financiare de importanþã sistemicã
din Europa este de 9%.

“Eforturile de vânzare a activelor
sunt îngreunate de o piaþã a creditu-
lui lipsitã de lichiditate, pe fondul
unui declin structural al sectorului
bãncilor de investiþii”, mai scrie
Chappell. În aceste condiþii, John
Cryan, directorul executiv al DB, nu
va obþine fonduri suficiente prin
vânzarea activelor.

Deosebit de dificilã va fi, de ase-
menea, ºi atragerea capitalului supli-
mentar, pentru cã “managementul
nu poate sã ofere niciun randament
capitalului nou”, dupã cum mai aratã
analistul de la Berenberg.

(continuare în pagina 7)

Deputatul Zamfir vrea
sã lase conducerea
BNR fãrã imunitate

l Adrian Vasilescu: “Nu înþeleg ce ar dori proiectul de lege sã modifice la
statutul BNR, dar vãd hiba - textul statutului este atât de încâlcit, încât este
greu de desprins esenþa” l Zamfir: “Am þinut cont de ceea ce a spus
preºedintele Klaus Iohannis în cererea de reexaminare a Legii
Macroprudenþialitãþii”

I
munitatea conducerii Bãncii
Naþionale a României (BNR)
pare sã deranjeze tot mai mult,
în ultima perioadã.

Dupã ce a ridicat semne de între-
bare în rândul unor avocaþi, în presã
ºi printre consumatori, imunitatea
civilã ºi penalã a membrilor Consi-
liului de Administraþie al BNR a
ajuns subiect de discuþie ºi chiar mo-

tiv de întocmire a unor iniþiative
legislative în Parlament.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir intenþioneazã sã depunã un
proiect de lege prin care sã elimine
din statutul Bãncii centrale articolul
care conferã imunitate conducerii
BNR.

Domnia sa ne-a spus: ”Am discu-
tat astãzi (n.r. ieri) în partid pe margi-

nea acestei iniþiative ºi rãmâne sã ve-
dem ce se stabileºte. Sunt ºi colegi
care mã susþin, sunt ºi care nu sunt de
acord cu proiectul. Este posibil sã
depun iniþiativa în prima ºedinþã a
Biroului Permanent, în funcþie de ce
decizie va fi luatã în partid.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

CEL MAI RIDICAT NIVEL DIN ULTIMELE
ªASE LUNI

Preþul þiþeiului se apropie de
50 de dolari/baril

Preþul petrolului brut a urcat cu
3% ieri, la Bursa din New York, con-
semnând un avans similar ºi la Lon-
dra, dupã ce analiºtii bãncii de inves-
tiþii “Goldman Sachs Group” Inc. au
estimat cã piaþa de profil nu mai este
afectatã de supraofertã, aºa cum s-a
întâmplat în ultimii doi ani, ba chiar
luna aceasta asistãm la un deficit din
cauza întreruperilor unor livrãri la
nivel global.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate (WTI) cu livrare în iu-
nie a urcat cu 3% la ora 10.37, la
New York Mercantile Exchange,
ajungând la 47,59 dolari/baril. Pe
piaþa americanã, preþul a câºtigat
peste 75% faþã de nivelul minim al
anului.

“Goldman” estimeazã cã preþul
petrolului WTI va fi, în medie, de
44,60 dolari/baril anul acesta, faþã de
38,40 dolari/baril, cât estima banca

anterior.
Tot ieri, la ICE Futures Europe din

Londra, preþul þiþeiului Brent cu li-
vrare în iulie a crescut cu 2,7%, la
49,10 dolari barilul.

“Reechilibrarea fizicã a pieþei pe-
trolului a început, în sfârºit”, au de-
clarat, conform Bloomberg, Damien
Courvalin ºi Jeffrey Currie, analiºti
la “Goldman”. În opinia acestora,
piaþa petrolului a trecut pe deficit în
luna mai, ca urmare a atacurilor asu-
pra conductelor din Nigeria, care au
generat reducerea cu cel puþin 30% a
livrãrilor de þiþei din aceastã þarã.

În urma acþiunilor de sabotaj din
Nigeria, producþia localã a scãzut la
cel mai redus nivel din ultimele de-
cenii: circa 1,65 milioane de barili pe
zi.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Fitch: Brexit-ul ar
putea duce la
retrogradarea altor
þãri din UE

O eventualã ieºire a Marii Britanii
din Uniunea Europeanã (Brexit) ar
putea afecta ratingurile de credit ale
altor þãri din UE, care au legãturi co-
merciale sau financiare strânse cu
Marea Britanie, avertizeazã Fitch,
menþionând cã aceste þãri pot fi Ger-
mania, Franþa, Spania, Irlanda ºi
Olanda.

Agenþia de evaluare a informat,
deja, cã în caz de Brexit va revizui
calificativul Marii Britanii, care este
“AA+” în prezent.

Amintim cã britanicii vor decide
în cadrul referendumului programat
în data de 23 iunie dacã rãmân sau nu
în UE.

Ca scenariu de bazã, Fitch nu a
luat în calcul ieºirea Marii Britanii
din UE, însã susþine cã, în situaþia în
care, totuºi, vom asista la un Brexit,
starea de incertitudine va fi extinsã
în întregul bloc european.

Fitch a precizat: “Nu ne aºteptãm
sã luãm o mãsurã negativã imediatã
pentru ratingul altor þãri din UE,
dacã Marea Britanie iese din uniune,
însã aceste mãsuri negative vor de-
veni probabile pe termen mediu,
dacã impactul economic va fi sever
sau dacã se materializeazã unele
riscuri politice semnificative”.

Conform Fitch, pagubele econo-
mice cauzate de un posibil Brexit vor
fi mai mici pentru UE decât pentru
Marea Britanie.

V.R.
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CENTRUL PENTRU SOLUÞIONAREA LITIGIILOR BANCARE A
SCHIMBAT REGULILE DUPÃ CE A ÎNCEPUT SÃ FUNCÞIONEZE

Consumatorii bancari nu-ºi mai pot
alege singuri conciliatorii

l Alexandru Pãunescu: “Pentru asigurarea transparenþei ºi echidistanþei,
s-a stabilit ca desemnarea conciliatorilor sã se facã aleatoriu, în ordine
alfabeticã, pe regula primul venit, primul servit”

Centrul pentru Soluþionarea
Alternativelor Bancare
(CSALB) a schimbat reguli-

le la douã luni dupã intrarea sa în vi-
goare.

Dacã, iniþial, procedura CSALB
sublinia cã cel care alege conciliato-
rul este clientul bancar, de la începu-
tul lunii martie, acest aspect s-a mo-
dificat, în prezent cel care conciliazã
disputele dintre bãnci ºi consumatori
fiind desemnat de membrii CSALB.

Pe site-ul Centrului apar ambele
variante, astfel încât consumatorii
pot fi induºi în eroare ºi încurajaþi sã
facã primii paºi spre rezolvarea, prin

CSALB, a divergenþelor pe care le
au cu creditorii lor, în speranþa cã,
dupã ce bãncile vor accepta acest de-
mers, vor putea opta pentru ce conci-
liatori doresc din lista disponibilã.

În realitate, însã, lucrurile stau alt-
fel - în momentul în care clienþii soli-
citã detalii cu privire la persoana ce
ar urma sã stingã conflictul dintre ei
ºi instituþiile de credit, aflã cã aceasta
va fi desemnatã de CASLB ºi cã
aspectul este menþionat într-un do-
cument de pe site-ul Centrului, care
modificã procedurile iniþiale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

BÃSESCU ÎL ATACÃ PE AMBASADORUL SUA:

“Hans Klemm s-a transformat într-un soi de
lobbyist pentru funcþii”

Fostului preºedinte Traian Bãses-
cu pare sã nu-i mai placã nici Ameri-
ca, nici actualul ambasador SUA
Hans Klemm, având mai multe reac-
þii adverse la adresa oficialului ame-
rican ºi a SUA, în ultima perioadã.

Cea mai recentã a fost duminicã,
la un post de televiziune, când Traian
Bãsescu a spus cã ambasadorul SUA
a greºit când a mers la preºedintele
Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, acuzând cã oficialul american
s-a transformat într-un soi de lob-
byist pentru funcþii: “Dupã pãrerea
mea, ambasadorul Statelor Unite a
greºit, aºa ceva nu se face. El a uitat

cã este ambasadorul Statelor Unite ºi
s-a transformat într-un soi de
lobbyist pentru funcþii. Pãi asta în
România se cam pedepseºte, e trafic
de influenþã. Sigur, la ei e lobby, la
noi e trafic de influenþã ºi dacã îl de-
scoase puþin Codruþa Kovesi s-ar pu-
tea sã-l cheme la DNA. Sigur, glu-
mesc. Pe cine? Pe Klemm”.

Reacþia lui Traian Bãsescu vine
dupã ce ambasadorul SUA în Româ-
nia, Hans Klemm, a fost, la finalul sãp-
tãmânii trecute, la Camera Deputaþilor,
unde a discutat cu Valeriu Zgonea. Ge-
stul luiKlemmafost interpretatcaosu-
sþinere a SUA pentru Zgonea în scan-

dalul cu oficialii PSD.
Traian Bãsescu a spus cã ambasa-

dorul SUAar oferi mai bine explica-
þii cu privire la mita datã de compa-
nia americanã Microsoft unor dem-
nitari din þara noastrã: “În mod cate-
goric, noi ne-am fi bucurat mult mai
mult dacã ambasadorul Klemm, în
declaraþia pe care a fãcut-o împreunã
cu Zgonea, ne spunea ºi care este sta-
diul anchetei la Microsoft cu privire
la ºpaga datã în România. ªtiþi cã
Microsoft a dat vreo 400 de milioane
ºpagã în România din 2004, pânã în
2014, 10 ani la diverºi demnitari, la
diverºi lobbyiºti, traficanþi de influ-

enþã, din care, deocamdatã, ºtim cã
60 de milioane au fost la ultima pre-
lungire a contractului, dar poate ne
spune domnul Klemm cum este po-
sbil ca o firmã americanã, chiar
fãcând ºi tot soiul de sucursale prin
Austria, prin Irlanda, ca sã parã cã nu
sunt direct din America, cum se face
cã o firmã americanã dã ºpãgi atât de
mari, pentru cã nu poate sã spunã ni-
meni cã la Microsoft este posibil sã
se dea un milion ºpagã fãrã sã se ºtie
pânã la vârful companiei. Discutãm
de un milion de dolari”.

A.S.
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