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BCE va decide “de la
caz la caz” în privinþa
bãncilor care nu trec
testele de stres

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va decide “de la caz
la caz” dacã va cere majo-

rãri ale rezervelor de capital ale bãn-
cilor care nu trec testele de stres din
acest an, conform afirmaþiilor fãcute
ieri de Daniele Nouy, cea care con-
duce departamentul de supraveghe-
re din cadrul BCE.

Daniele Nouy a precizat, la un
eveniment din Grecia: “În ceea ce
priveºte necesarul de capital rezultat
din cel mai nefavorabil scenariu,
vom decide de la caz la caz. Deficite-
le de capital rezultate din scenariul
de bazã trebuie, însã, sã fie acoperite
în orice caz”.

Conform domniei sale, “pentru
bãncile din zona euro, testele de stres
vor fi un moment al adevãrului, fãrã
îndoialã”.

La finele lunii ianuarie, BCE a in-
format cã va supune testelor de stres
un numãr de 37 de bãnci din zona
euro, ca parte a verificãrilor derulate
anul acesta la nivelul întregii UE de
cãtre Autoritatea Bancarã Europea-
nã (EBA). Potrivit criteriilor de se-
lecþie ale EBA, aceste bãnci, care
sunt supravegheate în mod direct de
BCE, controleazã 70% din totalul
activelor din sistemul bancar al
zonei euro.

V.R.

2 lei

PRIM-VICEPREªEDINTELE COMISIEI EUROPENE DESPRE REFORMA JUSTIÞIEI DIN ROMÂNIA:

“Continuaþi sã alergaþi, dar
nu în direcþia greºitã!”

P
rim-vicepreºedintele Comi-
siei Europene, Frans Tim-
mermans, este de pãrere cã
în ultimii 20 de ani s-au rea-

lizat foarte multe în privinþa consoli-
dãrii sistemului de Justiþie din Româ-
nia, iar demersul trebuie sã continue
în direcþia bunã, întrucât ne aflãm pe
ultima sutã de metri.

Domnia sa a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã desfãºuratã la
Bucureºti: “S-au realizat foarte
multe în 20 de ani, în privinþa con-
solidãrii sistemului de Justiþie, crea-
rea unei Justiþii cu adevãrat inde-
pendente în România. S-au realizat
foarte multe în cei 11 ani de când

România s-a alãturat Uniunii Euro-
pene, cu Mecanismul de cooperare
ºi de verificare (MCV) în vigoare. E
ca ºi cum aþi alerga la un maraton,
iar acum sunteþi pe ultima sutã de
metri. Mesajul meu este: continuaþi
sã alergaþi, dar nu în direcþia greºitã!
Alergaþi în continuare cãtre finish,
pentru cã aproape aþi ajuns acolo.
Mai sunt doar câteva recomandãri
ale Comisiei care încã trebuie înde-
plinite, nu vã opriþi, nu staþi în loc,
nu începeþi sã alergaþi în direcþia
opusã!”.

A.V.

(continuare în pagina 3)

FLORIN DÃNESCU, ARB, DESPRE
EFECTELE PLAFONÃRII DOBÂNZILOR:

“Aºteptãrile de creºtere a
dobânzilor la depozite nu
mai sunt realiste”
l “Creditarea, la noi, este compromisã” l
“Limitarea dobânzilor se va transforma într-un
impact asupra cererii” l “Dacã dobânda cheie va fi
negativã, vom avea dobânzi negative la credite?”

Creditarea din þara noastrã
este compromisã, avertizea-
zã Florin Dãnescu, preºe-

dintele executiv al Asociaþiei Româ-
ne a Bãncilor (ARB), rãspunzând
unor întrebãri referitoare la proiectul
de lege care vizeazã plafonarea
dobânzilor la maxim de 2,5 ori mai
mult decât dobânda de referinþã pen-
tru creditele ipotecare ºi imobiliare
ºi la cel mult 18% pentru cele de
consum.

“Fãrã a fi plastic, aº putea spune,
ca o concluzie, cã în România credi-
tarea este compromisã”, a afirmat
domnia sa, explicând: “La nivelul
bãncilor, preþul este format din câte-
va elemente - costul resurselor atrase
(depozitele ºi capitalul), costurile
operaþionale (salarii, energie, chirie),

nivelul de neperformanþã potenþial
sau creditele care nu se ramburseazã
ºi elementul de profit, pe care bãnci-
le îl sconteazã. Limitarea dobânzilor
va pune presiune pe aceste elemente.
Dobânzile depozitelor vor fi presate,
iar o eventualã aºteptare pozitivã cã
dobânzile depozitelor pot creºte este,
de fapt, o aºteptare compromisã.
Este greu sã mai spun cã aºteptarea
de a avea dobânzi real pozitive la
depozite este realistã.

De asemenea, este greu sã mai cre-
dem cã vor mai putea fi reduse chel-
tuielile operaþionale, dupã ce, în ulti-
mii zece ani, bãncile s-au tot optimi-
zat din perspectiva costurilor, re-
ducându-se personalul ºi reþeaua
bancarã cu peste 25%. Nu mai este
interval de reducere a acestui
element de cost.

Al treilea element de cost ºi cel
mai important din perspectiva aces-
tei iniþiative legislative este nivelul
de neperformanþã sau riscurile pe
care ºi le asumã bãncile. (…) Clien-
þii care ar fi avut riscuri mai mari,
dar care puteau sã acceseze un cre-
dit astãzi, nu vor mai putea sã-l ac-
ceseze.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

POSIBIL CONTRACT PENTRU PIESELE
NECESARE SISTEMELOR PATRIOT

Maxim istoric pentru
acþiunile “Aerostar”,
dupã cererea de ofertã de la
“Raytheon”
l Aurel Cazacu: “Partenerii americani încearcã sã
coopereze, chiar dacã nu au obligaþia sã facã offset,
iar Aerostar este cea mai bunã uzinã de la noi” l Plus
de peste 40% pentru acþiunile Aerostar, în ultimul an

Acþiunile “Aerostar” Bacãu (sim-
bol bursier ARS) au urcat, ieri, cu
6,5%, la 5,24 lei/unitate, evaluarea
companiei pe bursã ajungând la ma-
ximul istoric - de 797,93 milioane de
lei, dupã ce compania americanã
Raytheon a anunþat cã a emis o cere-
re de ofertã cãtre societatea bãcãua-

nã, pentru a obþine mai multe infor-
maþii despre piesele care ar putea fi
fabricate la Bacãu pentru radarul
Patriot, parte din sistemul de rachete
Patriot.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

NU ESTE DE MIRARE CÃ CHINEZII NU AU AVUT NICIO PROBLEMÃ
CU ANCHETA DIICOT DE LA ROMPETROL,

Surse: Preºedintele CEFC China
Energy, investigat pentru presupuse
infracþiuni economice
l Rosneft: “Ancheta nu are legãturã cu societatea noastrã”

Ye Jianming, preºedintele gigan-
tului CEFC China Energy, grupul
chinez care a semnat, în decembrie
2016, un acord pentru preluarea pa-
chetului majoritar al KMG Interna-
tional (fostul Rompetrol Group, care
deþine pachetul majoritar la Rompe-
trol Rafinare), a fost investigat de au-
toritãþile chineze pentru presupuse
infracþiuni economice, conform unei
surse citate de Reuters.

Ye Jianming a fost reþinut înainte
de Anul Nou Lunar, sãrbãtoare care

a început la data de 16 februarie, a
menþionat sursa, fãrã sã spunã care
sunt autoritãþile implicate în anchetã
sau dacã investigaþia continuã.

Informaþia a fost confirmatã ºi de re-
vista chinezã Caixin, care nu a citat
vreo sursã.

Scãderi pentru acþiunile care
fac parte din grupul CEFC

În contextul investigaþiei asupra
preºedintelui, acþiunile companiilor
care fac parte din grupul CEFC au
înregistrat scãderi puternice la bur-
sele din Hong Kong, Singapore ºi
Shenzhen. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

Vizitã.... dupã Ion Luca...Timmermans
Î

n varianta lui Caragiale, vizita
este prilejuitã de onomastica zvã-
pãiatului de vreo opt aniºori al

doamnei Maria Popescu, Ionel. Ni-
mic important nu se întîmplã
pînã la acest moment. Vîrte-
jul evenimentelor începe
odatã cu naraþiunea. În va-
rianta Timmermans, Ionel,
care nu mai are de mult doar
opt aniºori de democraþie, ci
e ditai haidamacul de vreo
douã zeci ºi ºapte de ani ºi
mai bine, se comportã cu lumea din
jur cam în acelaºi registru de bunã
creºtere ca ºi odrasla doamnei Pope-
scu. Dacã doar ar fi dat buzna peste
servitoarea care pregãteºte cafeaua,

ori s-ar fi apucat sã le spargã timpa-
nele musafirilor cu sunete de trîmbi-
þã ºi bãtãi de tobã, aburcat cãlare pe
calul de lemn din înzestrare, ori sã

fumeze cot la cot cu golanii
din curtea ºcolii, cu siguran-
þã, nimeni nu s-ar mai fi
scandalizat astãzi, nici la Bu-
cureºti, nici la Bruxelles.
Moravurile potolite ºi pline
de respect ale vremurilor lui
Caragiale au apus de mult, nu
doar la noi. La noi, acest Io-

nel colectiv al politicii din România,
care este PSD-ul din epoca Dragnea
s-a apucat sã dea de toþi pereþii cu le-
gile, cu instituþiile ºi cu orice îi mai
cade în mînã pentru cã i-a intrat în

cap ºi nici nu poate concepe altfel:
dacã e ditai maiorul de roºiori ºi are
uniformã de mare galã, atunci poate
sã facã ce vrea, cum vrea ºi cît vrea,
nu doar la el acasã, ci ºi pe stradã,
prin Parlament, la Guvern, la Bruxel-
les ºi...de ce nu ºi la Justiþie. Pînã
cînd sã mai suporte mustrãrile ºi
opresiunea lui Mamiþica Constituþia,
ori a blîndului domn Iohannis, insta-
lat la Cotroceni pe post de “Mamã
supraveghetoare ºi responsabilã cu
educaþia copilului”? La ce mai are el
atunci, sabie ºi centiron? Va sã zicã,
în varianta Timmermans, omul vine
nu doar sã mai schimbe o vorbã cu
madam Popescu-Iohannis despre
vreme, despre sorþii agriculturii, des-

pre crizã º. cl. ºi nici despre progra-
mul social, de plimbãri, teatru ºi pe-
treceri atît de bine statornicit la Co-
troceni. Omul a venit sã vadã ce se
poate face, ce medicaþie trebuie pre-
scrisã ºi administratã de urgenþã pen-
tru a þine în frîu sindromul ADHD de
care fu lovit PSD-ul dragnescian.
Deºi existã o discuþie destul de aprin-
sã în mediul medical cu privire la
diagnostic ºi mai ales la calificarea
sindromului drept manifestare a unei
boli în sine, tabloul simptomatologic
este clar, congruent ºi persistent:
comportament impulsiv, hiperacti-
vitate, dereglãri de atenþie ºi con-
centrare, iritabilitate crescutã etc.

(continuare în pagina 6)

CORNEL
CODIÞÃ

DIN CAUZA SANCÞIUNILOR ADOPTATE
DE SUA ªI UE

Exxon renunþã la
parteneriatele cu Rosneft

Grupul petrolier american
Exxon Mobil Corp a anun-
þat miercuri cã se va retrage

din societãþile mixte pe care le are
cu grupul rus Rosneft, citând san-
cþiunile adoptate de SUA ºi Uniunea
Europeanã, informeazã Reuters.

“Compania se aºteaptã sã demare-
ze în mod oficial retragerea în cursul
anului 2018”, a informat Exxon
într-un comunicat remis autoritãþilor
de reglementare, potrivit Agerpres.
Exxon a adãugat cã va înregistra
pierderi 200 de milioane de dolari de
pe urma retragerii din acordul cu Ro-
sneft în bilanþul contabil pe trime-
strul patru 2017.

(continuare în pagina 6)


