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BCE face
presiuni asupra
Italiei pentru
consolidarea
poziþiei fiscale

Banca Centralã Europeanã (BCE)
face presiuni asupra Italiei în vederea
consolidãrii viitoare a poziþiei fiscale a
þãrii, considerând cã evoluþiile sale
economice sub aºteptãri aratã cã gu-
vernul de la Roma ar putea rata þinta
de deficit bugetar pe 2014.

“Riscurile privind realizarea þintei
guvernamentale de deficit pe 2014
(2,6% din PIB) se menþin, în special
în lumina evoluþiilor economice care
sunt mai slabe decât aºteptãrile”, no-
teazã buletinului lunar al BCE. Do-
cumentul subliniazã: “Privind înain-
te, este importantã consolidarea vii-
toare a poziþiei fiscale a Italiei pentru
asigurarea alinierii la cerinþele Pac-
tului de Stabilitate ºi Creºtere, în
special la cele referitoare la
reducerea datoriei guvernamentale
raportat la PIB”.

Premierul italian Matteo Renzi a
declarat, sãptãmâna aceasta, cã ex-
pansiunea economicã a þãrii ar fi
aproape “zero” anul acesta, semn cã
a treia mare economie din zona euro
face eforturi ca sã iasã din cea de-a
treia recesiune din ultimii ºase ani.

Renzi a promis, în mai multe
rânduri, sã menþinã deficitul bugetar
al Italiei în limita prevãzutã de UE:
3% din PIB, însã specialiºtii aºteaptã
ca þinta actualã, de 2,6%, sã fie mo-
dificatã în creºtere.
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DISCUÞII ÎNTRE OFICIALII NOªTRI ªI REPREZENTANÞII FMI ªI CE, LA BRUXELLES

Tãnãsescu: “România nu va mai avea nevoie
de un acord cu FMI”
l “Avem o þarã stabilã ºi foarte puternicã, din punct de vedere macroeconomic”

Þ
ara noastrã nu va mai avea
nevoie de un nou acord cu
Fondul Monetar Internaþio-
nal, Banca Mondialã ºi Co-

misia Europeanã, întrucât, din
punct de vedere macroeconomic,
este stabilã ºi foarte puternicã, a
apreciat, ieri, Mihai Tãnãsescu, vi-
cepreºedinte al Bãncii Europene
pentru Investiþii (BEI) responsabil
pentru România.

Domnia sa a subliniat: “Cred cã
odatã ce va termina (n.r. actualul

acord), România are puterea necesa-
rã sã stea pe picioarele ei. Sunt con-
vins cã va continua parteneriatul cu
FMI, pentru cã, în fiecare an, boar-
dul Fondului Monetar Internaþional
analizeazã situaþia fiecãrei þãri, in-
clusiv pe cea a României, care, din
punct de vedere macroeconomic,
este stabilã ºi foarte puternicã”.

Oficialii noºtri vor avea întâlniri,
sãptãmâna viitoare, cu reprezentan-
þii delegaþiei FMI, acestea urmând sã
se desfãºoare la Bruxelles.

Guillermo Tolosa, reprezentantul
regional al FMI pentru România ºi
Bulgaria, a declarat, ieri, cã echipele
FMI ºi CE vor discuta cu autoritãþile
din România pe marginea evoluþiilor
economice recente ºi a statutului de
implementare a politicii în dome-
nii-cheie. De asemenea, cele douã
pãrþi vor avea dezbateri cu privire la
cea de-a doua rectificare bugetarã
din acest an, potrivit unui comunicat
al FMI.

Întâlnirile de la Bruxelles vor fi

informale, potrivit domnului Tolosa.
Ministerul Finanþelor Publice

(MFP) a anunþat cã ministrul de re-
sort Ioana Petrescu, ministrul dele-
gat pentru Buget Darius Vâlcov ºi o
echipã tehnicã din minister vor parti-
cipa, sãptãmâna viitoare, la Bruxel-
les, la întâlnirile organizate de FMI
ºi Comisia Europeanã cu autoritãþile
române.

E.O.

(continuare în pagina 14)

AVERTISMENT FMI:

“O Scoþie independentã
ar avea un impact negativ
asupra pieþelor financiare”
l CNN: “În cazul în care Scoþia alege sã se
despartã de Marea Britanie, acest lucru ar putea
«da idei» ºi altor naþiuni”

O eventualã victorie a partiza-
nilor independenþei Scoþiei
ar putea declanºa, pe termen

scurt, reacþii negative pe pieþele fi-
nanciare din cauza incertitudinii cu
privire la direcþia viitoare a politicilor
economice, a apreciat ieri Fondul
Monetar Internaþional, potrivit AFP.
Scoþia urmeazã sã se pronunþe la 18
septembrie în legãturã cu indepen-
denþa sa faþã de Marea Britanie, în
cadrul unui referendum istoric.

“Principalul efect imediat este po-
sibil sã fie incertitudinea cu privire la
tranziþia spre un cadru monetar, fi-
nanciar ºi fiscal nou ºi posibil diferit
în Scoþia”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al FMI, Bill Murray, adã-
ugând: “Efectele pe termen lung vor

depinde de deciziile luate în timpul
tranziþiei”.

Potrivit unui sondaj de opinie pen-
tru Daily Record, citat de Agerpres,
53% dintre scoþienii care vor vota la
18 septembrie au afirmat cã sunt
împotriva independenþei, în timp ce
47% s-au pronunþat în favoarea de-
sprinderii de Regatul Unit. Creºterea
în sondaje a partizanilor indepen-
denþei Scoþiei a provocat îngrijorãri
în City-ul londonez, lira sterlinã de-
preciindu-se în ultimele zile ca ur-
mare a posibilitãþii ieºirii capitaluri-
lor în afara Marii Britanii.

Guvernul scoþian, condus de Par-
tidul Naþional Scoþian, afirmã, potri-
vit CNN, cã acest referendum este “o
oportunitate care apare o datã la o

generaþie” ºi cã va permite cetãþeni-
lor sã preia controlul deciziilor care
îi afecteazã. Un vot “da” înseamnã
cã “viitorul Scoþiei va fi în mâinile
Scoþiei” ºi cã “viaþa va fi mai bunã ºi
mai corectã pentru cetãþenii sãi”, su-
gereazã Partidul Naþional Scoþian.

Incertitudinea viitorului Scoþiei
are deja un impact asupra afacerilor
interne ºi internaþionale, mai preci-
zeazã o analizã CNN. Unii se tem cã
destrãmarea Regatului Unit ar putea
submina poziþia Londrei ca o capita-
lã financiarã internaþionalã. (I.P.)

(continuare în pagina 2)

RÃMÂNE CUM AU STABILIT
SOBOLEWSKI ªI TÃNÃSOIU:

Trecerea la decontarea
“T+2”, din 6 octombrie
l În spatele uºilor închise, directorul general DC
Adriana Tãnãsoiu a primit mustrãri de la
conducere l Consiliul Depozitarului îºi exprimã
convingerea ºi încrederea cã nu vor exista
impedimente în implementarea acestui proiect

Degeaba au trimis BCR, Citi-
bank ºi Raiffeisen, alãturi
de alte trei bãnci, propune-

rea de amânare a reducerii ciclului
de decontare la douã zile (T+2),
pentru 1 ianuarie 2015.

Faptul cã preºedintele Bursei de
Valori Bucureºti Lucian Anghel pro-
vine din BCR, cã vicepreºedintele
Citibank Cristian Agalopol este
preºedintele Depo-
zitarului Central ºi
cã Raiffeisen o are
în Consiliul Depozi-
tarului pe Dana Mi-
rela  Ionescu,  nu  a
contat: Depozitarul
Central ºi Bursa de
Valori Bucureºti
merg înainte cu re-
ducerea ciclului de
decontare, din 6 oc-
tombrie, odatã cu
separarea conturilor
de tranzacþionate de cele de
post-tranzacþionare, aºa cum au sta-
bilit, de capul lor, executivii celor
douã instituþii – Adriana Tãnãsoiu,
respectiv Ludwik Sobolewski.

Astfel, BVB ºi Depozitarul nu au þi-
nut cont de propunerile ºi avertismen-
tele primite atât de la Asociaþia Broke-
rilor, cât ºi de la grupul de bãnci.

Consiliul de Administraþie al De-
pozitarului Central a anunþat, ieri, cã
a reconfirmat data de 6 octombrie
2014 pentru implementarea terme-
nului de decontare “T+2” (de douã
zile, faþã de trei zile în prezent),

Conducerea Depozitarului preci-
zeazã, într-un comunicat de presã, cã
a analizat aspectele semnalate de cã-
tre participanþii pieþei ºi cã a identifi-

cat mãsuri supli-
mentare de manage-
ment al riscurilor.

BVB ºi DC au
ales sã reducã ciclul
de decontare, din 6
octombrie, ca sã se
alinieze la data
agreatã la nivel eu-
ropean. Acest lucru
ºi eventualele pro-
bleme de imagine
create de o eventua-
lã rãzgândire par sã

fi fost mai importante decât cererea
transmisã de bãnci, în condiþiile în
care Raiffeisen ºi Citibank au membri
în Consiliul Depozitarului, iar însuºi
preºedintele BVB, Lucian Anghel,
provine din BCR.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

CE nu vrea ca gazul intern sã fie
livrat cu prioritate populaþiei
l Autoritãþile noastre cer o derogare pânã la
finalul liberalizãrii

Comisia Europeanã (CE) ar fi
cea care nu doreºte ca actua-
la Lege a energiei sã mai

prevadã livrarea cu prioritate a ga-
zelor româneºti cãtre piaþa internã,
potrivit unor surse apropiate situa-
þiei. În prezent, ANRE (reglementa-
torul pieþei de energie) stabileºte lu-
nar «coºul de gaze» (n.r. proporþia
în care consumãm gaze interne ºi
gaze din import) pentru
populaþie ºi micii agenþi
economici care mai acti-
veazã în piaþa reglementatã. Sursele
noastre afirmã cã þara noastrã s-a
ales cu infringement în domeniul
gazelor ºi din acest motiv.

Legea Energiei obligã ANRE sã
monitorizeze anual rezultatele libera-
lizãrii pieþei gazelor ºi sã propunã Gu-
vernului valorificarea producþiei inter-
ne a gazelor naturale pe piaþa internã
pânã la finalizarea liberalizãrii (de-
cembrie 2018). Comisia ar fi interpre-

tat prevederea ca o restricþie impusã
operatorilor din piaþã ºi o nerespectare
a principiului nediscriminãrii.

Conform sursele noastre, autoritã-
þile ar fi convins, pânã la urmã, Bru-
xelles-ul asupra menþinerii
„coºului” pentru populaþie pânã la
finalul liberalizãrii pieþei.

Comisia mai susþine cã þara noastrã
nu permite exportul de gaze natura-

le, fapt ce a determinat
Departamentul de Energie
sã suspende aplicarea ca-

lendarului de liberalizare a pieþei ga-
zelor pentru populaþie pânã la clarifi-
carea situaþiei. Ministrul delegat
pentru Energie, Rãzvan Nicolescu, a
declarat, recent, cã va solicita CE
îngheþarea, timp de doi ani, a libera-
lizãrii ºi prelungirea calendarului
pânã în 2021.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

SCANDALUL PE FRANCI ELVEÞIENI DINTRE BÃNCI ªI ÎMPRUMUTAÞI:

Gheþea, ARB: “Noi nu facem
presiuni, noi ne spunem

punctul de vedere”
l “Sistemul bancar este îngrijorat, pentru cã sumele pe care bãncile le-ar putea pierde nu sunt
neglijabile” l “Atunci când vezi ce þi se poate întâmpla nu te mai grãbeºti sã începi creditarea”

R
eprezentanþii sistemului
bancar nu fac presiuni, ei
îºi spun punctul de vede-
re cu privire la scandalul

din piaþa creditelor acordate în franci
elveþieni (CHF), a spus, ieri, Radu
Graþian Gheþea, preºedintele Aso-
ciaþiei Române a Bãncilor.

Afirmaþia sa vine în contextul în
care, în ultima perioadã, au apãrut tot
mai multe informaþii potrivit cãrora
sistemul bancar ar face presiuni
“enorme” asupra parlamentarilor
pentru ca aceºtia din urmã sã nu vo-
teze proiectele de lege aflate în dez-
batere la Camera Deputaþilor care
prevãd conversia în lei a împrumutu-
rilor fãcute în franci elveþieni.

Presiunile ar fi fãcute atât direct,
cât ºi prin intermediul Guvernului,
Bãncii Naþionale a României ºi chiar
Fondului Monetar Internaþional,
dupã cum spun sursele citate.

Legat de acest subiect, Radu Gra-
þian Gheþea a precizat: “Sã ne spu-
nem punctul de vedere într-o þarã de-
mocraticã nu ne poate opri nimeni.
Noi nu facem presiuni, noi ne spu-
nem punctul de vedere. Nu ºtiu în ce
mãsurã o asociaþie respectiv 40 de
bãnci (n.r. prezente pe piaþa din
România) pot sã facã o presiune mai

mare decât cei 500 de aleºi ai popo-
rului, în condiþiile în care dânºii au
ultimul cuvânt. Se pune problema
prezentãrii punctului de vedere asu-
pra iniþiativelor, la toate ne spunem
punctul de vedere ºi nu facem pre-
siuni asupra cuiva din Parlament sau
asupra instituþiei. Dar credeþi cã
foloseºte cuiva ca aceastã þarã sã
rãmânã fãrã un sistem bancar viabil?
Eu cred cã nu. (…) Problema este
«cum o instanþã intervine într-un con-
tract care exprimã dorinþa pãrþilor»”?

Domnia sa a fãcut referire ºi la pri-
ma decizie irevocabilã pronunþatã de o
instanþã de la noi potrivit cãreia o ban-
cã (Volksbank) a pierdut în faþa unui
client, fiind obligatã sã converteascã în
lei creditul contractat în francielveþieni,
la cursul din momentul acordãrii
împrumutului cu o majorare de 10%.

În opinia domnului Gheþea,
sentinþele judecãtoreºti privind
transformarea creditelor din CHF în
lei la cursul de schimb de la data
acordãrii împrumutului nu ajutã de-
loc la redresarea creditãrii, impactul
modificãrii condiþiilor de creditare
fiind “deosebit de puternic”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

ENERGIE

Radu Graþian Gheþea: “Impactul transformãrii condiþiilor

de creditare asupra sistemului bancar va fi deosebit

de puternic”.

Mihai Tãnãsescu: “Sunt

convins cã România va

continua parteneriatul cu

FMI, pentru cã, în fiecare an,

boardul Fondului Monetar

Internaþional analizeazã

situaþia fiecãrei þãri”.

Citiþi detalii în paginile 3 ºi 16.


