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GREªELILE GRAVE ALE BNR AU DÃRÂMAT PIEDESTALUL LUI
MUGUR ISÃRESCU

Î

Guvernatorul
în labirintul sãu

ntr-o lume în care banii se numãrã doar cu trilioanele, bãncile centrale au rãmas fãrã
“muniþie” pentru stimularea
economiilor, iar preanunþarea deciziilor de politicã monetarã (n.a. forward guidance) s-a
transformat în “elixirul” de ultimã instanþã, Banca Naþionalã a
României a rãmas o
CÃLIN pradã neputincioasã
RECHEA în faþa demonilor trecutului.
Tensiunile sociale generate de
prãbuºirea leului în faþa francului elveþian nu reprezintã decât ultima picãturã din paharul poverii datoriilor
“acumulate” în anii optimismului
nesãbuit, datorii care au crescut exponenþial sub “atenta” supraveghere
a bãncii centrale.
Acum guvernatorul Mugur Isãrescu declarã cã “nu poate fi adoptatã o soluþie generalã în cazul debitorilor în CHF”, deoarece “noi nu
apãrãm bãncile, apãrãm sistemul
bancar”.
ªi are dreptate în ceea ce priveºte
soluþia generalã pentru problema
creditelor în valutã, nu doar pentru
cele acordate în franci.
Eroarea gravã a Bãncii Naþionale,
în calitatea sa de gardian al stabilitãþii financiare, s-a manifestat, însã, în
urmã cu peste un deceniu, când au

apãrut primele semnale ale
boom-ului creditãrii.
Încã mai trãiam în epoca hârtiilor
de milioane, rezultate în urma inflaþiei dezastruoase din anii ‘90, iar
perspectiva aderãrii la Uniunea Europeanã a deschis calea visului “bunãstãrii” pe datorie.
Într-o societate fãrã “cultura creditãrii” ºi o educaþie financiarã precarã, BNR ar fi trebuit sã realizeze cã
cetãþenii vor rezista cu greu în faþa
ispitei ºi trebuia sã adopte mãsuri
pentru temperarea exuberanþei.
În fond nu era vorba decât despre
o minimã prudenþã. De ce nu a fãcut-o? Din ignoranþã, din interes
politic? Scuza cu liberalizarea contului de capital ºi imposibilitatea

adoptãrii unor reglementãri contrare normelor europene este goalã de
conþinut.
În primul rând era nevoie de adoptarea unei legi a insolvenþei personale, ale cãrei prevederi ar fi constituit
o frânã serioasã în calea exuberanþei
creditãrii, atât în ceea ce priveºte debitorii cât ºi creditorii.
Un studiu recent de la FMI
(“Does Supply or Demand Drive
the Credit Cycle? Evidence from
Central, Eastern, and Southeastern
Europe”, IMF WP 15/15, ianuarie
2015) aratã cã oferta de credite a
fost factorul determinant al declanºãrii boom-ului.
(continuare în pagina 5)

23 DE BÃNCI AU
VALER MARIAN:
AVUT PIERDERI DE
6,2 MILIARDE LEI,
ÎN 2014

Dochia:
“Bãncile
au nevoie de
recapitalizare”

“Generalul Coldea a reuºit
sã-ºi impunã controlul asupra
altor douã servicii interne”

l “Ameninþãrile cu moartea fac parte din
arsenalul de intimidare ºi contracarare”
l “Elena Udrea n-a spus nici 10% din ceea ce ºtie”
l “Declaraþiile doamnei Elena Udrea despre
Florian Coldea sunt veridice în cea mai mare
parte” l “Imaginea SRI va fi profund afectatã de
acuzaþiile doamnei Elena Udrea”
(Interviu cu domnul Valer Marian,
senator independent)

U

n numãr de 23 de bãnci de
pe piaþa noastrã au înregistrat pierderi totale, anul
trecut, de 6,2 miliarde lei, dupã cum
ne-a spus Nicolae Cintezã, directorul Direcþiei Supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale a României
(BNR).
Domnia sa ne-a declarat: “Confirm cifra de 1 miliard de euro (n.r.
4,4 miliarde lei), avansatã ieri (n.r.
marþi) de domnul Florin Dãnescu
(n.r. directorul executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor) în Parlament, ca
pierdere a sistemului bancar în 2014.
Sunt 23 de bãnci cu o pierdere de 6,2
miliarde lei ºi 17 bãnci cu un profit
de 1,8 miliarde lei. Prin compensarea dintre profitul celor 17 ºi pierderile celor 23 de instituþii bancare
ajungem la cifra de 4,4 miliarde lei pierdere pe sistem”.
Economistul Aurelian Dochia,
administrator în cadrul BRD Société
Générale, ne-a spus cã se aºtepta la
pierderi majore în sistemul bancar.
“Pentru unele bãnci, situaþia este
destul de complicatã. Va fi nevoie ca
acestea sã se recapitalizeze - ori cu
bani de la acþionari, ori prin fuziuni
ºi achiziþii.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 15)

Reporter: Sunteþi unul din puþinii
oameni care au adus, în trecut, acuzaþii generalului Florian Coldea.
Acum, deputatul Elena Udrea
face acuzaþii extrem de grave la
adresa ºefului interimar al SRI.
Cum comentaþi declaraþiile doamnei Elena Udrea?
Valer Marian: Fãrã a fi un fan al
doamnei Elena Udrea, pe care am
criticat-o în numeroase declaraþii politice, începând cu ”Cazul Alro, un Watergate românesc”, spre
deosebire de numeroºi politicieni, analiºti ºi ziariºti, cred
cã declaraþiile doamnei Elena Udrea
referitoare le generalul Florian Coldea
sunt veridice în cea
mai mare parte. ªi
mai cred cã Elena
Udrea n-a spus nici 10% din ceea ce
ºtie.
Trebuie sã avem în vedere cã Elena Udrea a fost timp de un deceniu
sfetnicul de tainã al preºedintelui
Traian Bãsescu ºi cã a avut relaþii
apropiate ºi fructuoase atât cu ºefii
SRI, care au menajat-o în cazul Alro,
cât ºi cu ºefii altor servicii secrete,
respectiv cu foºtii ºefi ai serviciului
secret al MAI, chestorii Virgil Ardelean ºi Gelu Oltean, cu adjunctul di-

rectorului SPP pentru activitatea de
informaþii, generalul Alexandru Burian, ºi cu directorul STS, generalul
Marcel Opriº.
Reporter: Acuzaþiile Elenei
Udrea ºi ale Alinei Bica la adresa lui
Florian Coldea sunt foarte grave,
ajungându-se inclusiv la ameninþãri
cu moartea, dupã cum susþin acestea.
Credeþi cã aceste ameninþãri pot fi
reale?
Valer Marian:
Astfel de ameninþãri
fac parte din arsenalul de intimidare ºi
contracarare, dar nu
cred cã existã intenþii de finalizare a
acestora. Cred cã
astfel de lucruri sunt
posibile doar în state bananiere, în bantustane sau în regimuri autocrate, nu
într-un stat membru
al Uniunii Europene ºi al NATO.
Reporter: Deputatul Elena
Udrea susþine cã generalul Florian
Coldea conducea, de fapt, SRI ºi nu
George Maior. Care este opinia
dumneavoastrã?
REDACÞIA BURSA
(continuare în pagina 2)
Citiþi, în pagina 3, “Alina Bica,
declaraþii incendiare în faþa
judecãtorilor despre actualul ºef al SRI”.
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