
ESTE VORBA DESPRE NEMÞI

Cea mai puternicã
economie europeanã
are cel mai putred sistem
bancar?

P
rintr-o ironie a istoriei, care
ar fi prea mare, totuºi, pen-
tru a deveni realitate, am
putea asista la o evoluþie

neverosimilã la nivelul sistemului
bancar european.

Spirala cãtre neant a celei mai
mari bãnci din Germania, Deutsche
Bank, pare de neoprit, în ciuda “zvo-
nurilor pozitive” care
au inundat piaþa în
ultimele zile.

Dupã ce Departa-
mentul de Justiþie
din SUA a dat de
înþeles cã “bãncile
pot sã-º i reducã
amenzile prin coo-
perarea cu autoritãþile”, conform
unei ºtiri de la MarketWatch, acþiu-
nile DB s-au oprit ieri din cãdere ºi
au crescut cu peste 3%.

În plus, doar la câteva zile dupã ce
guvernul Merkel a negat orice inten-
þie de a susþine DB, Reuters a scris cã
“autoritãþile financiare ºi guvernul
german pregãtesc un plan de salvare
pentru Deutsche Bank”, sursa fiind
sãptãmânalul Die Zeit.

Planul prevede, printre altele, fa-
cilitarea vânzãrii unor active la pre-

þuri care sã nu punã presiuni supli-
mentare asupra bãncii, dar ºi cumpã-
rarea directã a 25% din acþiunile in-
stituþiei financiare de cãtre guvern.

Surse din cadrul Bafin (Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht), autoritatea de supraveghere a
pieþelor financiare din Germania, au
negat, însã, cã se pregãteºte aºa ceva,
dupã cum mai aratã o ºtire Reuters.

Dar ce înseamnã facilitarea
vânzãrii unor active la preþuri care sã
nu punã presiuni suplimentare asu-
pra bãncii? Pur ºi simplu manipula-
rea procesului de evaluare a acesto-
ra, astfel încât sumele obþinute sã nu
coboare prea mult sub valoarea lor
bilanþierã, în care oricum nu mai cre-
de nimeni, ºi sã conducã la creºterea
necesarului de recapitalizare.

Un exemplu recent este oferit de
vânzarea diviziei de asigurãri din
Marea Britanie, Abbey Life Assuran-
ce, pentru care DB a încasat puþin pe-
ste 1 miliard de euro, dar va înregistra
în contabilitate o pierdere de 800 de
milioane de euro, conform unui arti-
col Bloomberg. Oare ºi celelalte acti-
ve ale DB sunt la fel de “valoroase”?

(continuare în pagina 4)
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GRAM AUR =168,9

Miniºtrii de Finanþe
din UE vor lua
în discuþie noile
cerinþe de capital

Miniºtrii de Finanþe din Franþa ºi
Germania ºi-au convins omologii lor
din UE ca, în cadrul unei reuniuni de
luna viitoare, sã discute pe marginea
normelor bancare globale ce urmea-
zã sã fie adoptate, informeazã Reu-
ters. Decizia vine pe fondul teme-
rilor legate de faptul cã blocul eu-
ropean ar putea refuza sã semneze
noile reglementãri.

Comitetul Basel a stabilit luna de-
cembrie 2016 drept termen pentru
încheierea procesului de modificare a
actualelor norme bancare, cunoscute
sub denumirea de Basel III. Oponenþii
acestor schimbãri considerã cã noile
reguli merg “prea departe”, inclusiv
prin majorarea rezervelor de capital pe
care bãncile trebuie sã le deþinã împo-
triva riscurilor.

Miniºtrii de Finanþe din UE au sta-
bilit, în iulie, o poziþie comunã cu
privire la noile norme, solicitând au-
toritãþilor de reglementare globale sã
nu creascã cerinþele de capital.
Miniºtrii vor acum sã dezbatã aceas-
tã problemã la data de 11 octombrie,
conform unor surse oficiale citate de
Reuters.

Chiar dacã europenii sunt sceptici,
autoritãþile de reglementare din SUA
ºi alþi susþinãtori ai propunerilor afir-
mã cã acestea sunt necesare pentru a
da asigurãri cã bãncile au suficient
capital de rezervã ca sã acopere ris-
curile pe care ºi le asumã. (V.R.)
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DNA are în lucru
peste 7.600 de dosare,
care vizeazã corupþia
la nivel înalt
l Kovesi: “Ne îngrijoreazã mai mult efectele
dramatice pe care le are corupþia, nu atacurile
persoanelor cercetate”

Procurorii sunt interesaþi mai
mult de “efectele dramatice”
ale corupþiei, nu de atacurile

care vin dinspre persoanele cerceta-
te, a declarat, ieri, într-un interviu
pentru Agerpres, procurorul-ºef al
Direcþiei Naþionale Anticorupþie,
Laura Codruþa Kovesi.

ªefa DNA a mai afirmat cã, pânã
în prezent, se aflã în lucru peste
7.600 de dosare penale, toate
vizând corupþia la nivel înalt:
“Exact astãzi avem peste 7.600 de
dosare penale aflate în lucru. Aºa
cum spune ºi competenþa prevã-
zutã în lege, toate aceste dosare
vizeazã corupþia la nivel înalt. Nu
pot sã vã dau un numãr câþi sunt
demnitari sau câte persoane cu
funcþii importante, pentru cã noi þi-
nem statistica în funcþie de infrac-

þiunile care se comit, ºi acestea se
referã la corupþia la nivel înalt”.

Despre procentul de achitãri, Ko-
vesi a precizat cã este la acelaºi nivel
ca ºi în anii trecuþi, nefiind un lucru
care sã îngrijoreze.

Laura Codruþa Kovesi a mai spus
cãprocurorii seconfruntãcuproblema
imunitãþilor, în special a imunitãþilor
care vizeazã miniºtri sau foºti miniºtri
care sunt suspectaþi de fapte care sunt
sãvârºite în timpul mandatului ºi care
au imunitate pe viaþã: “În astfel de si-
tuaþii, activitatea noastrã este blocatã
dacã printr-un vot în Parlament de
exemplu,nuseautorizeazãºinusevo-
teazã pentru începerea urmãrii penale.
Da, în astfel de cazuri, justiþia este blo-
catã de un vot politic”.

Despre progresele privind recupe-
rarea prejudiciilor din dosarele
DNA, ºeful DNAa spus: “Recupera-
rea efectivã a prejudiciilor nu este
competenþa DNA, este competenþa
Ministerului Finanþelor care trebuie
sã punã în executare hotãrârile jude-
cãtoreºti de condamnare. DNA are
în competenþã doar identificarea
bunurilor ºi sechestrarea acestora
pânã se pronunþã o hotãrâre jude-
cãtoreascã definitivã de condam-
nare ºi, desigur, de confiscare a
acestor bunuri. (A.S.)
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n “Deutsche Post” cumpãrã
“UK Mail”, extinzându-ºi reþeaua
de coletãrie

PAGINA 16

ASE obiecteazã asupra
unui articol din “BURSA”

În legãturã cu articolul “ASE s-a mânjit de Rompe-
trol”, apãrut în ziarul “Bursa” din 27 septembrie 2016,
care conþine informaþii incorecte ºi tendenþioase la adre-
sa unui demers ºtiinþific al Academiei de Studii Econo-
mice din Bucureºti, vã rugãm sã publicaþi urmãtorul
Drept la replicã al universitãþii noastre.

Studiul realizat de echipa de cercetãtori din ASE este
pur ºtiinþific ºi nu are nicio legãturã cu implicaþiile com-
paniei KMGI în litigii cu statul sau cu alþi agenþi econo-
mici. Studiul a utilizat datele financiare ale companiei, de
altfel publice, date statistice publice (INS), un recunos-
cut model macroeconomic de analizã (pentru care auto-
rul a obþinut premiul Nobel în economie, Leontief) ºi a
obþinut niºte rezultate estimate pe baza acestor elemente.

Prof. Univ. Dr. BOGDAN NEGREA, prorector al
ASE cu probleme de cercetare ºtiinþificã,

dezvoltare ºi inovare

(continuare în pagina 5)

Anchetã antitrust privind
fuziunea Deutsche
Börse-LSE

Comisia Europeanã a lansat o in-
vestigaþie cu privire la planul de fu-
ziune a Deutsche Börse AG, opera-
torul Bursei de Valori din Frankfurt,
cu London Stock Exchange Group
Plc (LSE), operatorul pieþei acþiuni-
lor din Londra, având temeri cu
privire la competiþia din domeniu.

Ancheta vine în condiþiile în care
o fuziune între cele douã pieþe va
pune laolaltã burse din Marea Brita-

nie, Germania ºi Italia, precum ºi
câteva mari case de clearing (com-
pensare), dând naºtere celui mai
mare operator bursier din Europa.

Comisarul european pentru Con-
curenþã, Margrethe Vestager, a de-
clarat ieri: “Pieþele financiare au o
funcþie esenþialã în economia euro-
peanã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

ÎN URMA DECIZIEI EMISE DE CURTEA DE CONTURI

Sistemul românesc de economisire-
creditare este blocat
l Curtea de Conturi interzice persoanelor mai mici de 18 ani ºi mai mari
de 65 de ani sã acceseze produse de economisire-creditare ºi impune
fiecãrui participant la sistem sã contracteze un credit locativ

Cele douã bãnci de locuinþe de la
noi (BCR BpL ºi Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe - RBL) nu mai
încheie contracte noi de economisire
- creditare ºi înapoiazã doar depozi-
tele clienþilor, fãrã prima de stat,
acordând, însã, credite în baza con-
tractelor existente, au spus preºedin-
þii acestor bãnci, într-o întâlnire cu
presa care a avut loc, ieri, la Praga.

Astfel, sistemul de economisi-
re-creditare (Bauspar) este blocat,
subliniazã aceºtia, menþionând cã si-
tuaþia de crizã din domeniu a apãrut

ca urmare a deciziei emise de Curtea
de Conturi, în urma unor controale
efectuate anul trecut la cele douã
bãnci.

Reprezentanþii BCR BpL ºi RBL
spun cã nu au altã soluþie, pentru mo-
ment, întrucât decizia Curþii de Con-
turi este executorie, dar cã au conte-
stat aceastã decizie în instanþã ºi cã
sperã ca hotãrârea justiþiei sã reme-
dieze situaþia actualã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

CORESPONDENTA DIN PRAGA

Obiecþii superficiale
Academia de Studii Economice considerã cã articolul

“ASE s-a mânjit de Rompetrol”, publicat de BURSA, re-
feritor la studiul ASE “KMG International – un contri-
buabil major al economiei României” conþine informaþii
incorecte ºi este tendenþios. Astfel, Domnul prorector
prof. univ. dr. Bogdan NEGREA, care a coordonat stu-
diul, ne-a transmis un drept la replicã, dar care nu explicã
ce informaþii erau “incorecte”.

Articolul respectiv nu fãcea decât sã prezinte comuni-
catul KMG International, despre studiul fãcut de ASE,
alãturi de informaþiile de context, respectiv faptul cã pro-
curorii au deschis recent un nou dosar “Rompetrol”, cã au
pus sechestru de 3 miliarde de lei pe bunuri ºi acþiuni ale
“KazMunayGaz International NV” (fostã The Rompe-
trol Group NV), “Oilfield Exploration Business Solu-
tions” (fostã “Rompetrol”) ºi “Rompetrol Rafinare”, ºi cã
existã informaþii cã este investigat inclusiv memorandu-
mul de înþelegere dintre stat ºi KMG International, pri-
vind înfiinþarea unui fond comun de un miliard de dolari.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)
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