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Garanþiile lui Bichi
Reacþia consilierului BNR

Cristian Bichi, care a postat
pe blogul BNR precizãrile

alãturate, poartã un plus de interes
pentru cititorii BURSA, pentru cã
subiectul “bail-in” (de care doar
BURSA s-a ocupat,
începînd din 2013) a
fost intens dezbãtut
anul acesta, în sec-
þiunea de comentarii,
distingîndu-se (prin
competenþã ºi infor-
mare) un cititor deve-
nit vedetã a site-ului, care susþine (cu
argumente documentare) cã operaþiu-
nea “bail-in” nu se va aplica în Rom-
ânia ºi care semneazã Cristi C.

Cristian C. Bichi, la fel, este pe cale

sã ne convingã, acum, cã transpunerea
în legislaþia bancarã româneascã a Di-
rectivei europene pentru rezoluþia bãn-
cilor ºi firmelor de investiþii – pe scurt
“Legea bail-in” – nu îi pericliteazã pe
micii depunãtori, nici pe ai noºtri ºi nici
pe ai altor þãri europene:

“Este incorectã ºi echivalarea reca-
pitalizãrii interne cu confiscarea depo-
zitelor populaþiei (în acest context, se
fac referiri la «bãnuþii» pensionarilor,
despre care se susþine cã ar fi în peri-
col). O astfel de abordare este greºitã,
întrucât depozitelor acoperite (cele în
sumã de pânã la 100.000 de euro - pe
deponent ºi pe bancã - protejate de
Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare), indiferent cã sint ale persoa-
nelor fizice sau ale firmelor, nu li se

întâmplã nimic”.
Bichi ºi-a ales sã vorbeascã la urmã

despre cazul micilor depunãtori.
Pînã la ei, el enumera o serie între-

agã de posibilitãþi de salvare a bãnci-
lor, prin mecanisme care sã nu-i
afecteze nici pe cei mari.

Sînt pe cale sã fiu mai liniºtit, ba
chiar mã bate gîndul sã-mi retrag de-
pozitele societãþii din Trezoreria Sta-
tului, unde le-am ascuns de frica
“bail-in”- ului.

Dar ceva din fraza citatã de la Bi-
chi îmi stimuleazã vigilenþa: “pînã la
100.000 de euro”.

Editura mea are depozite mai mari
de 100.000 de euro.

Sînt bani cinstiþi.
(continuare în pagina 3)

Surse: “UniCredit” vrea
sã vândã acþiuni
de 5 miliarde euro
ºi deþinerea de la “Pekao”

“UniCredit” SpA, cel mai
mare grup bancar italian, ia în
calcul posibilitatea vânzãrii
de acþiuni în valoare de pânã
la cinci miliarde de euro (5,5
miliarde de dolari), precum ºi
a întregului pachet de titluri
pe care îl deþine la banca polo-
nezã “Bank Pekao” SA, în ve-
derea majorãrii capitalului,
spun surse citate de Bloom-
berg.

Potrivit surselor, directorul
executiv al “UniCredit”, Jean
Pierre Mustier, analizeazã
mai multe modalitãþi prin care
sã majoreze capitalul bãncii, inclu-
siv ieºirea completã din acþionariatul
“Bank Pekao” - a doua mare bancã
polonezã -, ºi vânzarea bãncii online
“FinecoBank” SpA.

Oficialii “UniCredit” au refuzat sã
facã vreo declaraþie cu privire la cele
anunþate de Bloomberg, însã au in-
format cã banca a încheiat negocieri-
le cu “Banco Santander” SA din
Spania cu privire la combinarea di-
viziilor lor de management al active-
lor. Drept urmare, “UniCredit” a
anunþat cã va explora noi opþiuni
pentru divizia “Pioneer Global Asset
Management”, printre care ºi o
eventualã listare.

“În absenþa unei soluþii care poate
fi exploatatã într-un orizont de timp
rezonabil, pãrþile au ajuns la conclu-
zia cã încheierea discuþiilor este cel
mai adecvat mod de acþiune”, a pre-
cizat “UniCredit”.

Separat, directorul executiv al
“Santander”, Jose Antonio Alvarez, a
declarat cã bãncile nu au reuºit sã

îndeplineascã aºteptãrile autoritãþilor
de reglementare fãrã sã “afecteze în
mod semnificativ strategia afacerii”.

“UniCredit” mai analizeazã o po-
sibilã vânzare a unei pãrþi importante
din portofoliul sãu de credite neper-
formante, conform surselor amintite,
care precizeazã însã cã, deocamdatã,
nu a fost luatã o decizie definitivã,
iar planurile bãncii ar putea suferi
modificãri.

Jean Pierre Mustier, care a preluat
postul de director executiv al
“UniCredit” la începutul acestei luni,
lucreazã în prezent la un nou plan de
afaceri destinat reducerii costurilor,
consolidãrii capitalului ºi creºterii
profitabilitãþii afectate de acumula-
rea creditelor neperformante ºi
dobânzile extrem de scãzute. În pri-
ma sãptãmânã de la preluarea man-
datului, Mustier a vândut 10% din
acþiunile “Pekao” ºi 10% din “Fine-
co”, strângând peste un miliard de
dolari din aceste tranzacþii. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

IULIAN FOTA:

“Urmeazã ani grei
pentru occidentali, vacanþa

s-a terminat în Europa”
l Blãnculescu: “A fost aruncatã în aer încrederea în securitatea din Europa”l Chifu: “Marea provocare
pentru Occident - teroristul de lângã noi - produs al societãþii noastre”l Fota: “România o va duce mai
bine decât Occidentul, în urmãtorii ani”l Chifu: “Þara noastrã nu este o þintã pentru cã nu are valoare”

N
ivelul de violenþã din so-
cietatea occidentalã
creºte, din diverse moti-
ve, fie ele sociale (în

contextul sãrãciei), religioase (pro-
vocate de Statul Islamic) etc., subli-
niazã fostul consilier prezidenþial pe
probleme de securitate Iulian Fota,
care considerã cã, pentru occidentali,
urmãtorii ani vor fi mai grei decât cei
de pânã acum, din mai multe puncte
de vedere.

Specialistul ne-a precizat: “Asis-
tãm la un «rãzboi» al oamenilor cu
propria societate. Cazurile care au
avut loc în ultima vreme, în Europa,
sunt diferite ºi, deºi aparent nu au le-
gãturã unele cu altele, pe fond vor-
bim de aceeaºi situaþie. Nivelul de
violenþã din societatea occidentalã
creºte din aceleaºi cauze sociale, re-
ligioase, de sãnãtate etc. S-a terminat
cu societatea stabilã, sigurã, vacanþa
a luat sfârºit în Europa. Cu toate
acestea, nu este obligatoriu ca ºi la
noi sã se întâmple acelaºi lucru. Fie-
care þarã are o situaþie specificã. În
Franþa, de exemplu, am putea asista,
în septembrie, la multiple miºcãri so-
ciale, pe fondul nemulþumirilor poli-

tice. La noi nu existã acest sentiment
de insecuritate. De aceea mi se pare
important sã reacþionãm în mod
calm ºi raþional la ceea ce se
întâmplã în alte þãri. Inclusiv din
punct de vedere economic s-ar putea
sã ne fie mai bine nouã, românilor”.

În acest context, domnul Iulian
Fota subliniazã cã oamenii de afaceri

nu se uitã doar la aspectul securitãþii
când investesc într-o þarã, ci îi intere-
seazã ºi gradul de birocraþie, fiscali-
tatea, modul în care sunt trataþi, piaþa
de capital din statul respectiv.

Fostul consilier prezidenþial susþi-
ne cã prognozele sale potrivit cãrora
pe noi ne aºteaptã “ani mai buni
decât pe occidentali” au la bazã fap-

tul cã europenii au “în spate” mulþi
ani de dezvoltare, iar acum conºtien-
tizeazã cã salariile scad, asemeni ni-
velului de trai, ceea ce conduce la
stãri de angoasã ºi de pesimism. În
acelaºi timp, noi am traversat mai
mulþi ani de sãrãcie, în care econo-
mia nu a mers foarte bine, iar pentru
viitor este estimatã o creºtere econo-
micã, pe un fond de securitate ºi si-
guranþã socialã.

În ultima perioadã, au avut loc mai
multe atacuri teroriste soldate cu
morþi ºi rãniþi, în þãri dezvoltate ca
Franþa, Turcia sau Germania.

Candidatul la preºedinþia SUA,
Donald Trump, a sugerat, recent, cã
atacurile teroriste din Franþa ºi Ger-
mania au avut loc “din vina” acestor
þãri, deoarece au “lãsat oameni sã in-
tre” pe teritoriul lor, referindu-se la
valurile de emigranþi veniþi din þãrile
arabe. Trump a afirmat cã cetãþenii
celor douã state ar putea fi supuºi
unui “control extrem” la intrarea în
Statele Unite, dacã el va ieºi
preºedinte, conform The Telegraph.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

KazMunayGas,
la capãtul
rãbdãrii cu statul
român
l Azamat Zhangulov:
“Business-ul trebuie sã
fie separat de politicã"
l Purtãtorul de cuvânt
al Guvernului: “Cioloº
a spus premierului
kazah cã, în acest
moment, nu poate
influenþa statul român,
autoritãþile judiciare ºi
ancheta în curs a
procurorilor”

Conducerea KazMunayGas pare
cã a ajuns cu rãbdarea aproape de
final în negocierile cu statul român,
anunþând, ieri, cã intenþioneazã sã
se adreseze instanþelor internaþio-
nale de judecatã, dacã diferendele
cu autoritãþile noastre nu se vor so-
luþiona amiabil în urmãtoarele 3-6
luni.

A.S.

(continuare în pagina 8)

Adevãrul despre recenta decizie a
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene
referitoare la „bail in”

În ultimele zile, în presa româneascã
au fost publicate informaþii eronate, în
legãturã cu o recentã decizie a Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene (CJUE) le-
gatã de aplicarea „bail-in”. Pentru a re-
stabili adevãrul privind decizia respec-
tivã, voi încerca în rândurile urmãtoare
sã decriptez înþelesul acesteia.

Informaþiile greºite difuzate într-o
serie de publicaþii de presã autohtone
îºi au sorgintea, în mare mãsurã,
într-o postare de pe o reþea de socia-
lizare despre decizia mai sus aminti-
tã a CJUE. Potrivit postãrii, „Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene a de-
cis cã directiva privind salvarea de la
faliment a bãncilor prin confiscarea

depozitelor clienþilor este OK”. Pro-
blema este cã decizia CJUE din 19
iulie 2016 nu priveºte în niciun fel
directiva UE privind redresarea ºi
rezoluþia instituþiilor de credit din
2014, ce stabileºte, printre altele, re-
guli privind implicarea în recapitali-
zarea internã („bail in”) a anumitor
categorii de creditori ai bãncilor, re-
guli ce au devenit aplicabile în state-
le membre de la 1 ianuarie 2016.

CRISTIAN BICHI, consilier BNR

(continuare în pagina 3)

ADIO DESPÃGUBIRI DE 1 MILIARD DE
EURO

Statul pierde, la Curtea
Internaþionalã de Arbitraj de
la Paris, procesul cu Enel

Curtea Internaþionalã de Arbitraj
de la Paris a decis în favoarea Enel în
dosarul de arbitraj sustinut de SAPE,
legat de presupuse încãlcãri ale con-

tractului de privatizare al Electrica
Muntenia Sud, potrivit unui
comunicat de presã al companiei.

Compania Enel considerã cã re-
zultatul arbitrajului pune capãt unei
serii de opinii ºi speculaþii ce au fost
iniþiate de raportul Curþii de Conturi
din 2012. Arbitrajul a fost declanºat
în 2013 de cãtre Electrica (ulterior
înlocuitã de SAPE), ca urmare a unui
raport fãcut de Curtea de Conturi cu
privire la activitatea Electrica ºi pe-
ste 900 milioane de euro au fost soli-
citaþi de partea românã drept despa-
gubiri. Curtea de la Paris a respins
toate acuzaþiile împotriva Enel.

C.I.

(continuare în pagina 8)

IULIA NUELEANU, PR LA ªCOALA LUMINA:

“Medaliile câºtigate de elevii noºtri
sunt armele cu care ne apãrãm
de acuzaþiile lui Erdogan”
l “Am primit asigurãri de la stat cã nu existã nicio problemã referitoare la
securitatea elevilor”l “Nu am primit nicio finanþare de la autoritãþile române
pentru evenimentele noastre”l “Lumina Instituþii de Învãþãmânt a primit o
diplomã de excelenþã în 2014, din partea Ministerului Educaþiei, condus de
Remus Pricopie”

Reporter: Câþi copii ºi câþi profe-
sori gãzduiesc în acest moment ºco-
lile “Lumina” din România?

Iulia Nueleanu: Instituþiile de
Învãþãmânt Lumina ºi-au deschis
porþile în domeniul educaþiei din
România în urmã cu peste 20 de
ani.

LARISA BÃNICÃ

(continuare în pagina 14)

ªcolile “Lumina Instituþii de Învãþãmânt”, o organizaþie care s-a înfiinþat în anul 1994
la Constanþa, funcþioneazã în acest moment cu zece unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar ºi o universitate.
Liceul Internaþional de Informaticã din Bucureºti este una dintre ºcolile de elitã ale
României. Lotul naþional de fizicã este format exclusiv din cinci elevi de la aceastã
ºcoalã, care s-au întors cu medalii de aur ºi argint de la cea de-a 47-a Olimpiadã Inter-
naþionalã de Fizicã.
În urma loviturii recente de stat din Turcia, Consulul Turciei la Constanþa, Ali Bozcali-
skan, a anunþat cã þara sa a cerut guvernului român sã închidã 11 ºcoli ºi universitãþi
din România pentru cã acestea ar fi deþinute de imamul Fethullah Gulen, care este
acuzat ca a organizat lovitura de stat.
Într-un interviu acordat ziarului nostru, Iulia Nueleanu, PR&Marketing “Lumina Insti-
tuþii de Învãþãmânt”, ne-a vorbit despre situaþia existentã în acest moment în institu-
þiile pe care le reprezintã.
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