
Electrica 
„aprinde“ bursa

Acţiunile Electrica au continuat
vineri evoluţia pozitivă din ultimele zile
şi au crescut la 11,5 lei/titlu, într-o piaţă
activă, în care deal-urile au generat
aproape 40% din lichiditate. Indicele
BET Plus (cel de referinţă al Bursei de
Valori din București) a crescut cu 0,8%,
iar BET, al celor mai lichide 10 acţiuni,
a urcat cu 0,9%. Valoarea schimburilor
cu acţiuni a ajuns la 35,8 milioane lei,
la jumătatea ultimei ședințe a
săptămânii. Acţiunile Electrica au atins
un maxim în prima parte a zilei, după
operaţiuni în valoare de 8,2 milioane
lei. Schimburi notabile s-au făcut și cu
titlurile Fondului Proprietatea, în valoare
de 5,8 milioane lei. La evoluţia generală
pozitivă a bursei au contribuit puternic
şi acţiunile celei mai profitabile
companii din România, OMV Petrom,
cu un avans de 1,4% faţă de ziua
anterioară. Investitorii au făcut
tranzacții de 1,6 milioane lei cu titlurile
producătorului de petrol şi gaze. (P.N.)

Panică în zona
euro - economia
gâfâie

Inflaţia anuală din zona euro a
încetinit în august la 0,3%, minimul
ultimilor aproape cinci ani, cu mult sub
ţinta asumată de Banca Centrală
Europeană (BCE), care este de 2%. În
iulie, preţurile de consum din zona euro
au crescut cu 0,4%, potrivit datelor
prezentate vineri de Oficiul European de
Statistică (Eurostat). „Inflaţia a încetinit,
iar estimările indică noi scăderi pentru
perioada următoare, dar este încă
prematur să spunem că deflaţia este
inevitabilă. Sunt necesare noi semne
înainte ca BCE să decidă startul unui
program la scară largă de creştere a
lichidităţii“, punctează analiștii ING Bank
Amsterdam, citați de Bloomberg. Inflația
redusă relevă dificultățile economice din
zona euro, consumul redus al populației
și problemele cu care se confruntă
marile puteri. Semnele sunt de rău
augur și pentru România, în condițiile în
care peste 75% dintre exporturile
noastre merg în zona euro. (P.N.)
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leul empatizează prea mult cu știrile proaste
Cursul anunţat de Banca

Naţională a României (BNR) a
crescut vineri cu peste un ban şi
a depăşit pragul de 4,41
lei/euro, în contextul unor date
economice slabe privind zona
euro şi al agravării crizei din
Ucraina. Euro a fost cotat în
creştere cu 1,18 bani faţă de
ziua anterioară, la 4,4126 lei; un
curs mai ridicat a fost înregistrat
săptămâna trecută (4,4147

lei/euro în şedinţa de joi, 21
august). Pentru dolar, banca
centrală a anunţat o paritate de
3,3490 lei, în urcare cu 1,61
bani. De asemenea, perechea
leu/franc elveţian a urcat cu
0,97 bani, la 3,6583 lei.
„Mișcările leului au părut să fie
determinate de creșterea
tensiunilor geopolitice, fiind în
linie cu cele ale monedelor
regionale. Cursul a fluctuat către

4,4150 lei/euro, ca urmare a
apariției unor noi date slabe
despre economia zonei euro“,
spune economistul-șef al ING
Bank România, Vlad Muscalu. În
regiune, forintul şi zlotul au
stagnat în raport cu euro.
Totodată, ratele medii ale
dobânzilor practicate de băncile
comerciale pentru depozitele
atrase (ROBID) şi plasate
(ROBOR) în lei, la 24 de ore, se

situau vineri la 2,03 - 2,53% pe
an, faţă de 2 - 2,5% pe an în
ziua precedentă. Indicatorul
ROBOR la trei luni, în funcţie de
care sunt calculate dobânzile
pentru creditele în lei acordate de
bănci pe termen scurt şi mediu,
s-a situat vineri la 2,28%, faţă de
2,23% cu o zi înainte.
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Guvernul va realoca sumele
neutilizate în programul „Prima Casă“
pentru locuinţele ANL, astfel încât să
poată fi folosite pentru orice tip de
locuinţă, în contextul solicitărilor
băncilor de suplimentare a banilor. În
2013, Guvernul a alocat un plafon de
500 milioane lei pentru achiziţia
locuinţelor construite de ANL. Din
această sumă s-au distribuit până
acum 314,5 milioane lei, către 15
bănci, din care au fost acordate
garanţii de aproape 8,8 milioane lei pe
segmentul ANL (rată de utilizare de
1,7%, potrivit Ministerului Finanțelor

Publice). Autorităţile estimează că
până la finalul anului vor mai fi
acordate garanţii de circa 5,2 milioane
lei pentru achiziţiile ANL, astfel că
realocarea banilor este o mutare de
bun simț. Prin comparație, în cazul
locuințelor normale, plafonul de 1,2
miliarde lei a fost deja epuizat, la
începutul lui iulie, iar băncile tot cer
suplimentarea bugetului. Prin
programul „Prima Casă“, care a
început în a doua jumătate a lui 2009,
au fost acordate 117.716 garanţii,
dintre care 30% au sprijinit achiziţia de
locuințe noi. Valoarea medie a

finanţărilor accesate în cadrul
programului este de 38.296 euro, iar
rata de neperformanță este extrem de
mică (0,2%). Practic, din peste 117.700
de credite, doar 239 au fost
neperformante. Creditele „Prima Casă“
pot fi luate de la BCR, BRD,
Raiffeisen, Banca Românească, Alpha
Bank, Millenium, Transilvania, CEC,
Bancpost, Piraeus, Intesa Sanpaolo,
UniCredit Țiriac, Credite Agricole,
Leumi, ING și Marfin.
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Bugetul „Primei case“, suplimentat
cu banii neutilizați de aNl

Dintr-un plafon total de 500 milioane lei, băncile au folosit până
acum doar 8,8 milioane lei pentru finanțarea achiziției de

locuințe ANL. De cealaltă parte, plafonul de 1,2 miliarde lei
destinat locuințelor obișnuite a fost epuizat la începutul lui iulie

n DiFeReNȚe n Creditarea va
continua să scadă în 2014, deoarece
României îi lipsește infrastructura de
credit, adică legislația corespunzătoare,
apreciază președintele executiv al Leumi
Bank România, Laurențiu Mitrache. El mai
spune că, la fiecare credit, 20% din cost
este riscul de neperformanță; cât despre
depozite, nivelul actual al dobânzilor
forțează populația să-și țină banii la saltea,
să investească în afaceri proprii sau să
joace la bursă. „Vorbim despre
infrastructură, dar ne referim exclusiv la
șosele și autostrăzi, în vreme ce suportul
necesar pentru creditare este ignorat în
totalitate - toată lumea știe, însă, ce
impact are insolvența asupra băncilor sau
cât de mare este problema indisciplinei la
plată. Care mai poate fi credibilitatea
cecurilor și biletelor la ordin când numărul
celor neonorate este de câteva sute de
mii?“, punctează
Mitrache. O
altă

problemă este reglementarea
asimestrică dintre bănci și restul
jucătorilor din economie. „În timp ce
noi avem cerințe stricte de capital
minim necesar, solvabilitate,
lichiditate, expunere la risc,
provizionare și depreciere a activelor
- și este bine că-i așa -, o societate
comercială este practic
dereglementată“, explică șeful Leumi. 

ALTFEL DE MATEMATICĂ Ce se
va întâmpla, totuși, cu dobânzile la
credit, în acest context? „Eu aș vorbi
de costul creditului, nu doar de
dobânda la credite, care este legată
de dobânda la depozite și de risc. Noi
avem o marjă medie de 4,5 puncte
procentuale la creditele în lei. Costul
trebuie să acopere și riscul, iar ultima
comunicare oficială menționează că
rata creditelor neperformante este de
aproximativ 20%. Deci, în stabilirea
costului creditului trebuie să avem în

vedere că, din 100
de credite
acordate, 20 vor
fi cu probleme.
Asta înseamnă
că, la fiecare
credit, 20% din cost
este riscul de

neperformanță“,
mai spune
Laurențiu
Mitrache. În
privința
depozitelor, el
notează că

problema
lor este
una de
politică

economică, în sensul că băncile fie
încurajează oamenii să nu facă nimic și să
primească bani, fie limitează bonificațiile
și, astfel, sprijină economia - „Prin
reducerea dobânzilor, forțăm populația să
investească în afaceri proprii sau la bursă.
Trebuie stimulată inițiativa directă a celor
cu bani. În alte țări, spre exemplu,
dobânda la depozite este limitată prin lege
și este aspru impozitată“.
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La stabilirea costului unui credit, băncile trebuie să ia în calcul faptul că, 
din 100 de împrumuturi date, cel puțin 20 vor fi neperformante

Șeful leumi Bank, laurențiu mitrache:
„Creditarea va continua să scadă, deoarece României

îi lipsește infrastructura pentru împrumuturi, adică
legislația corespunzătoare“

ÎNcă 500 milioaNe lei

N-avem străzi pentru... credite


