
SERGIU OPRESCU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI DIRECTOR AL ARB:

“Este nevoie de prudenþã
în creºterea preþurilor pe
piaþa imobiliarã”

Piaþa noastrã imobiliarã este
dominatã de oameni care îºi
cumpãrã locuinþe din surse

proprii, fãrã sã apeleze la bãnci,
susþine Sergiu Oprescu, preºedintele
Consiliului Director al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB).

Domnia sa ne-a precizat, în cadrul
unui interviu: “Dacã ne uitãm la numã-
rul tranzacþiilor, din 100 de tranzacþii
imobiliare din þara noastrã, sub 10%
sunt finanþate prin credit ipotecar”.

Potrivit domnului Oprescu, credi-
tul neguvernamental ipotecar este
cel care, ºi în perioada de crizã, a fost
singurul cu un trend pozitiv, media
anualã de creºtere, în ultimii 4-5 ani,
fiind de circa 10%. “Vorbim despre
segmentul care a înregistrat cea mai
micã pondere în structura împrumu-
turilor neperformante, în comparaþie
cu celelalte produse cum ar fi credi-
tul pentru IMM, cel pentru consum,
inclusiv cel acordat corpo-
raþiilor medii ºi mari, afec-
tate în principal de legea
insolvenþei ºi de «utiliza-
rea» legii insolvenþei de o
manierã uºor abuzivã,
uneori”, ne-a declarat ban-
cherul, în cadrul unui in-
terviu.

În opinia domniei sale,
creºterea creditului imobi-
liar în þara noastrã a putut
sã aibã loc pe randamente
ºi coeficienþi de creºtere
mari, dar fãrã sã producã
accidentele care au avut
loc în alte þãri din UE (potri-
vit specialiºtilor, þaranoastrã
nu a avut credite subprime,
pentru cã în proporþie ma-
joritarã împrumuturile au
fost fãcute pentru achiziþia de locuin-
þe, nu în scop investiþional).

Sergiu Oprescu ne-a spus cã Pro-
gramul Prima Casã a fost pilonul
principal de stabilitate în domeniul

creditãrii imobiliare din România,
precizând: “Cred cã a fost un pro-
gram extrem de bine primit, care sã
redea încrederea cã o astfel de credi-
tare este încã la faze incipiente în
România ºi cã poate sã continue.
(…) Afost win-win, atât din perspec-
tiva clienþilor, pentru cã au fost fi-
nanþaþi cu unele facilitãþi la preþuri ºi
la avansuri pe care nu ar fi putut sã le
obþinã din piaþã, ºi din perspectiva fi-
nanþatorilor, care au avut o perfor-
manþã foarte bunã a acestui segment,
dar ºi din perspectivã macroecono-
micã, pentru cã am avut un instru-
ment care a stabilizat o întreagã pia-
þã. Noi am avut cãderi în zona imobi-
liarã, dar cred cã ele ar fi fost mult
mai profunde dacã nu ar fi existat un
astfel de program.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)
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Stopescu 2015
A

restarea lui Oprescu
înseamnã o scãdere a ra-
ting-ului Primãriei Bu-
cureºti, deci o creºtere a

costului datoriei, care era oricum ri-
dicat, dat fiind calificativul modest
al Primãriei (Fitch – BBB-).

Un audit al ace-
stei datorii era de
mult necesar. Poate
se face acum.

Iatã de ce:
Primãria Gene-

ralã a Bucureºtiu-
lui are în derulare
o masivã emisiune
de obligaþiuni - în

valoare de 2,23 de miliarde de lei
(500 de milioane de euro) - plus un
masiv împrumut de la bãnci nerezi-
dente în România - în valoare de
861,3 milioane de lei (191 de mi-
lioane de euro). Aceste cifre nu
doar cã sunt enorme în sine, dar, re-
lativ la bugetul anual al Primãriei
Generale (1 miliard de euro), re-

prezintã mai mult de 70%. La o
astfel de supraexpunere la risc, ni-
ciun particular nu ar fi putut sã se
împrumute, întrucât nu s-ar fi cali-

ficat la analizele de rating.
Primãria s-a calificat pentru cã a

avut consultanþi “buni”, atât de
buni încât s-ar putea sã facã ºi ei

niºte excursii nedorite, dar necesa-
re, la DNA. Iar dacã adunãm ºi ce-
lelalte angajamente ale Primãriei,
inclusiv subvenþiile pentru regiile
sau societãþile din subordine, tota-
lul datoriilor se duce dincolo de
100% din buget.

Deocamdatã, Primãria nu este pe
deficit bugetar. Fanii capitalismului
banditesc global vor spune imediat
cã, de fapt, Primãria Bucureºtiului a
avut un excedent în 2014. Existenþa
unui excedent bugetar la o instituþie
publicã este, oricum, un eºec în ad-
ministrare, dar aºa ceva este aberant
când regii autonome ca RADET ºi
RATB sau societãþi ca REBU sunt
în faliment de facto. ªi, oricum, ex-
cedentul existã doar pentru cã obli-
gaþiunile ºi împrumuturile externe
nu au ajuns încã la maturitate (nu
sunt scadente). Aºa cã respectivii
fani sã nu se îmbete cu apã de
Dâmboviþa.

(continuare în pagina 7)

AMNESTY
INTERNATIONAL,
ÎN IUNIE:

“Criza globalã a
refugiaþilor - o
conspiraþie a
neglijenþei”

Organizaþia Amnesty Inter-
national, finanþatã de mi-
liardarul George Soros, pu-

blica, în iunie 2015, respectiv cu
douã luni înainte de apariþia valuri-
lor de refugiaþi în Europa, raportul
“Criza globalã a refugiaþilor - o con-
spiraþie a neglijenþei”, punând ac-
cent pe cei proveniþi din Siria.

V.R.

(continuare în pagina 15)

n Rãzvan Cuc, RE/MAX:
“Piaþa chiriilor din Cluj
este foarte încinsã, iar
preþurile locuinþelor pot
creºte cu circa 10%”
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GHEORGHE
PIPEREA

“Vrem sã finanþãm proiecte cu fonduri
europene, dar aºteptãm regulile jocului”
l “Bãncile ar trebui sã se reinventeze”

(Interviu cu domnul Robert Rekkers, directorul general al Agricover Credit IFN)

Reporter: Cum apreciaþi situaþia
agriculturii în acest an?

Robert Rekkers: Agricultura tre-
ce printr-o perioadã dificilã. E ade-
vãrat cã, în acest an, vremea nu i-a
ajutat foarte mult pe fermieri.

Seceta ºi volatilitatea pieþelor
mondiale le-a afectat activitatea.

Cei care fac performanþã - nu nea-
pãrat cei care au mii de hectare –, fer-
mierii care lucreazã profesionist ºi
investesc în termeni de input, în

echipamente, au în acest an o anumi-
tã dificultate în business, în diferite
zone.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

Armistiþiu cu final aºteptat
în rãzboaiele valutare globale

Miniºtrii de finanþe ºi ban-
cherii centrali din þãrile
G20 au avut o misiune de-

osebit de dificilã la întâlnirea de sãp-
tãmâna trecutã de la Ankara: restabi-

lirea încrederii în ca-
pacitatea autoritãþilor
de a readuce “ordi-
nea” pe pieþele finan-
ciare internaþionale.

Scenariul negocie-
rilor a in-
clus chiar
ºi scoate-

rea în faþa clasei a Chinei,
“elevul” considerat re-
sponsabil pentru panica
din a doua jumãtate a lunii
trecute.

Autoritãþilor de la Bei-
jing li s-au cerut explicaþii
privind metodele care vor
fi utilizate pentru calma-
rea burselor ºi susþinerea

creºterii economice. Reprezentanþii
Bãncii Populare a Chinei (BPC) ºi-au
asigurat partenerii cã perioada volati-
litãþii ridicate a trecut, iar ministrul de
finanþe Lou Jiwei a prognozat cã eco-
nomia va creºte cu o ratã anualã me-
die de 7% în urmãtorii cinci ani.

Din pãcate, asigurãrile oferite de
autoritãþile de la Beijing nu au aco-
perire ºi în ceea ce priveºte realitatea
economicã.

“China este o economie dinamicã
ºi dezechilibratã, care intrã în ceea ce
se poate numi o transformare de
fazã”, a avertizat recent Michael Pet-
tis, un veteran al Wall Street-ului ºi
profesor la Guanghua School of Ma-
nagement din cadrul Peking Univer-
sity, pe blogul sãu.

Rezistenþa autoritãþilor în faþa
acestui proces de transformare este
reflectatã de evoluþia rezervelor

valutare ale Chinei, care
au înregistrat, în august
2015, un declin record,
de 93,9 miliarde de dola-
ri, pe fondul “intervenþii-
lor agresive pe piaþa va-
lutarã pentru prevenirea
cãderii yuanului ºi a li-
mitãrii ieºirilor de capi-
tal”, dupã cum scrie Wall
Street Journal (vezi gra-
ficul).

(continuare în pagina 5)

Agricover Credit IFN a obþinut, în pri-

mul semestru din 2015, un profit ope-

raþional de 14 milioane de lei, cu 28%

mai mare faþã de aceeaºi perioadã din

2014, ºi un profit net de peste 10 mi-

lioane lei, cu 27% mai mare faþã de

primul semestru din 2014.

Domnul Robert Rekkers, directorul

general al Agricover Credit IFN, ne-a

declarat, într-un interviu, cã, în aceastã

perioadã, fermierii sunt prudenþi în

ceea ce priveºte investiþiile ºi acce-

sarea unor credite noi, din cauza se-

cetei ºi a volatilitãþii pieþelor agrico-

le, care afecteazã planurile ºi profi-

tabilitatea fermelor.

Totuºi, domnia sa este optimist cu

privire la rezultatele financiare ale

Agricover Credit IFN pentru acest

semestru, sperând în creºterea atât

a profitului net, cât ºi a valorii de ex-

punere.

CÃLIN
RECHEA

Transferul ELCEN cãtre Primãria Capitalei, în aer
Arestarea pentru 30 de zile a pri-

marului Capitalei Sorin Oprescu a
lãsat în aer transferul producãtorului
de energie ºi agent termic ELCEN
cãtre municipalitatea bucureºteanã,
la nici douã luni distanþã de debutul
sezonului rece. Acþiunea face parte
dintr-un proiect mai amplu de fuziu-
ne dintre ELCEN ºi RADET (distri-

buitorul ºi furnizorul de agent ter-
mic), aprobat în urmã cu vreo doi ani
de Guvern.

Surse apropiate situaþiei ne-au de-
clarat cã Andrei Gerea, ministrul
Energiei, ºi premierul Victor Ponta
nu au curajul sã îºi asume acest tran-
sfer cu titlu gratuit: “Oprescu a vor-
bit cu Ponta joia trecutã ºi au stabilit

ca primãria sã propunã un proiect de
Odonanþã de Urgenþã privind tran-
sferul ELCEN din proprietatea pri-
vatã a statului în cea a Municipiului
Bucureºti, fiind eliminatã sintagma
cu titlu gratuit.

ALINA TOMA

(continuare în pagina 8)

SEZONUL DE TOAMNA LA DNA

TÃRICEANU ªI PONTA SAR ÎN
APÃRAREA LUI OPRESCU:

“Sistemul democratic
parlamentar - înlocuit de unele
instituþii de forþã ale statului”
l Ponta: “Nu vã aºteptaþi sã mã adaug hienelor
care sar pe Oprescu” l Tãriceanu cere
modificarea legii pentru “eliminarea abuzurilor
unor magistraþi” l Liderul PMP Gelu Viºan a
anunþat în august cã Tãriceanu va fi arestat pânã
pe 14 septembrie

Parlamentul trebuie sã adopte mã-
suri legislative care sã elimine neregu-
lile ºi abuzurile unor magistraþi ºi in-
terferenþa neavenitã în actul de Justiþie
a unor instituþii din afara autoritãþii ju-
decãtoreºti, a declarat ieri preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu,
adãugândcãnuesteadmisibil castabi-

litatea în funcþii înalte ºi reputaþia poli-
ticienilor sã atârne de declaraþiile vre-
unui denunþãtor aflat, eventual, în pe-
nitenciar ºi care ar spune orice ca sã
mai scape din pedeapsã.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Blocaj financiar la Primãria
Capitalei

Arestarea primarului Capita-
lei, Sorin Oprescu, ºi a di-
rectorului economic al pri-

mãriei a dus instituþia într-un blocaj
financiar, potrivit viceprimarului
Dan Darabont.

Domnia sa ne-a explicat, ieri:
„În afarã de primar, care este ordo-
nator principal de credite ºi de di-
rectorul economic, nimeni nu mai
are drept de semnãturã în Trezore-

rie ºi nu se pot face plãþi mai mari
de un milion de lei. Situaþia este
gravã, întrucât trebuie fãcute în
aceste zile plãþile salariilor angaja-
þilor PMB, RATB ºi RADET. Vor-
bim de circa 20.000 de oameni, iar
multe dintre familii depind de acest
salariu”.

A.T.

(continuare în pagina 3)

KLAUS IOHANNIS,
DESPRE SITUAÞIA
IMIGRANÞILOR:
“Nu este cazul
sã reacþionãm
isteric”

În þara noastrã nu existã niciun fel
de presiune a unui val migraþionist, a
declarat, asearã, preºedintele Klaus
Iohannis, subliniind cã, potrivit da-
telor prezentate de Ministerul Afa-
cerilor Interne, numãrul imigranþilor
veniþi în România în acest an nu a
crescut faþã de anul trecut.

ªeful statului a menþionat cã cifre-
le prezentate de ”diverse gazete” pri-
vind numãrul refugiaþilor pe care
þara noastrã ar urma sã îi primeascã
sunt ”speculaþii jurnalistice”, pre-
cizând cã nu existã niciun proiect
prezentat de Comisia Europeanã, dar
cã România nu poate primi mai mult
de 1.785 de persoane. (E.O.)

(continuare în pagina 15)


