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Lira sterlinã,
sub 1,60 dolari
pentru prima oarã
din noiembrie 2013

Lira sterlinã s-a depreciat vineri,
pe pieþele externe, pentru a opta zi la
rând faþã de moneda SUA, ajungând
sub pragul de 1,60 de dolari pentru
prima oarã din noiembrie 2013 pânã
în prezent, dupã apariþia informaþiei
potrivit cãreia creºterea industriei
serviciilor din Marea Britanie a înce-
tinit peste aºteptãri în septembrie.

Lira a coborât cu 1% la ora 14:26,
pe piaþa din Londra, ajungând la
1,5984 dolari. Scãderea a fost cea
mai importantã din 8 septembie pânã
în prezent, iar perioada de declin în
care s-a înscris moneda britanicã
este cea mai lungã din iulie. În ultima
zi a sãptãmânii trecute, lira s-a de-
preciat pânã la 1,5983 dolari – cel
mai redus curs din noiembrie pânã
acum.

V.R.

EXCLUSIVITATE - ZOLTÁN KOVÁCS, PURTÃTORUL DE CUVÂNT
INTERNAÞIONAL AL GUVERNULUI DE LA BUDAPESTA:

“Bãncile au abuzat de poziþia
dominantã ºi au acþionat în
dauna cetãþenilor obiºnuiþi”
l “Dependenþa de împrumuturi de la instituþiile financiare internaþionale
este contraproductivã”l “Sã-i protejãm pe debitori ºi sã le rezolvãm situaþia
legalã reprezintã unele dintre cele mai urgente probleme pentru noi”

Reporter: De câþiva ani încoace,
Ungaria a trecut printr-un proces de
restructurare ca þarã. Primul Mi-
nistru Viktor Orban a luat decizii,
care au ºocat autoritãþile europene
(impunerea de taxe companiilor,
naþionalizarea fondurilor de pensii
private, mãrirea taxelor pe tranzac-
þiile financiare, schimbarea Consti-
tuþiei etc). Ce urmãreºte Guvernul
de la Budapesta prin acest plan ºi ce
rezultate a obþinut? Ce mai este de
fãcut pentru finalizarea lui?

Zoltán Kovács: Criza din 2008 a
arãtat cã sistemul anterior de funcþio-
nare pe care se baza þara nu mai poate
funcþiona în continuare. În 2010,
guvernul Orban a preluat o þarã care
era aproape de colaps economic ºi
fiscal, asemãnându-se cu situaþia
din Grecia, având sarcina aproape
imposibilã sã stabilizeze econo-
mia º i sã c reeze un s i s t em
funcþional.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 6)

Diferenþele de politicã
monetarã SUA-Europa
ridicã dolarul
l Indicele care mãsoarã evoluþia monedei
americane faþã de valutele majore este în cea mai
lungã perioadã de apreciere din ultimii patru ani

Indicele Bloomberg Dollar Spot,
care mãsoarã evoluþia monedei
SUA faþã de valutele majore din

lume, a încheiat, vineri, cea de-a
ºaptea sãptãmânã consecutivã de
creºtere, aceasta fiind, pentru dolar,
cea mai lungã perioadã de apreciere
din ultimii patru ani.

Creºterea de sãptãmâna
trecutã a fost determinatã
de publicarea datelor oficiale pri-
vind situaþia de pe piaþa muncii din
SUA, care alimenteazã pariurile pe
o viitoare majorare a dobânzii de
cãtre banca centralã americanã
(Federal Reserve – Fed), în vreme
ce responsabilii cu poitica moneta-
rã din Europa menþin dobânzile la
nivel minim ºi acordã noi stimulen-

te, date fiind evoluþiile slabe din re-
giune.

Potrivit datelor anunþate vineri de
Departamentul Muncii de la Wa-
shington, numãrul posturilor noi din
economia SUA a crescut cu 248.000
în septembrie, dupã un avans de

180.000 în august. Ana-
liºtii anticipau un plus de
numai 215.000.

Totodatã, rata ºomajului din Sta-
tele Unite a coborât la 5,9% luna tre-
cutã, de la 6,1% în august. Nivelul
din septembrie este cel mai scãzut
din iulie 2008 pânã la momentul ac-
tual.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

VALUTE

ASF ºi BNR au aprobat reducerea
ciclului de decontare, din 6 octombrie
l Au fost aprobate mãsuri tranzitorii, în primele douã luni de aplicare a
“T+2”, pentru acomodarea participanþilor la piaþã ºi a investitorilor

Piaþa de capital va trece la ci-
clul de decontare de douã zile
(“T+2”), de la cel de trei zile,

din 6 octombrie, data agreatã la ni-
vel european, dupã ce Autoritatea
de Supraveghere Financia-
rã ºi Banca Naþionalã a
României au aprobat modi-
ficãrile Codului Depozita-
rului Central.

Totodatã, au fost aproba-
te unele mãsuri tranzitorii,
pentru primele douã luni de
aplicare a termenului de de-
contare “T+2”, în vederea
acomodãrii participanþilor
la piaþã ºi a investitorilor cu
noile reglementãri, potrivit unui co-
municat transmis de Depozitarul
Central.

Astfel, pentru o perioadã de douã
luni, în cazul amânãrii decontãrii
unor tranzacþii cu decontare pe bazã

netã ca urmare a neasigurãrii de cãtre
participanþi a instrumentelor finan-
ciare sau a fondurilor bãneºti necesa-
re pentru finalizarea decontãrii tran-
zacþiilor încheiate pe conturile spe-

ciale, pentru clienþii agenþilor custo-
de, se suspendã aplicarea prevederi-
lor Codului Depozitarului Central
referitoare la: - suspendarea accesu-
lui la sistemele de compensare-de-
contare ºi registru ºi de tranzacþiona-

re a participanþilor care au determi-
nat amânarea decontãrii tranzacþii-
lor; - calificarea ca fapte ilicite a fap-
telor imputabile participanþilor care
au condus la amânarea decontãrii

tranzacþiilor.
În cazul în care, în pe-

rioada de douã luni, are loc
revocarea ordinelor de
transfer aferente unor tran-
zacþii, Depozitarul Central
va solicita sistemului de
tranzacþionare în care a fost
încheiatã tranzacþia iniþialã
de cumpãrare/vânzare
suspendarea de la tranzac-
þionare a participantului

care a efectuat cumpãrarea/vânzarea
iniþialã pentru un interval cuprins
între 5 ºi 30 de zile lucrãtoare.

ADINA ARDELEANU
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Mascarada Comisiei Europene ºi mãscãricii ei
de mâna a doua
Noul preºedinte al Comisiei

Europene, Jean-Claude
Juncker, deþinãtorul

portofoliului “când situaþia
devine serioasã trebuie sã
minþi”, ºi-a prezentat comisa-
rii în faþa Parlamentului Euro-
pean.

Ce a urmat poate fi descris
drept o mascaradã, dar
cuvântul nu este suficient de pu-
ternic pentru a caracteriza ceea ce
se întâmplã acum pe coridoarele
din Bruxelles. Presa europeanã a
scris deja despre apelurile pentru

remanierea Comisiei, iar o întâlni-
re de urgenþã a lui Juncker cu lide-

rii grupurilor parlamentare
ar trebui sã conducã la
“salvarea Comisiei de la o
catastrofã”.

Dupã modul în care Jun-
cker ºi-a ales comisarii, deo-
camdatã nu se ºtie exact ce se
aflã în spatele termenului “ca-

tastrofã”. Este posibil ca utilizarea
lui sã descrie, de fapt, situaþia în
care Parlamentul European aprobã
lista lui Jean-Claude Juncker, dupã
una sau douã schimbãri în compo-

nenþa sa?
Philippe Lamberts, co-preºedinte

al grupului Verzilor/Alianþa Liberã
Europeanã din PE, a scris recent în
Financial Times, cã “pachetul de jo-
keri al lui Juncker cere o remaniere”,
deoarece “procesul de selecþie pare
sã fi fost un exerciþiu de satirã politi-
cã”. În opinia lui Lamberts, “toþi
candidaþii au primit portofolii de po-
litici pentru care sunt cel mai puþin
pregãtiþi”.

Printre cei numiþi de cãtre euro-
parlamentarul belgian se aflã comi-
sarul ungar pentru educaþie, culturã

ºi cetãþenie, comisarul spaniol pen-
tru energie ºi climã, dar, mai ales, co-
misarul francez pentru economie, fi-
nanþe, taxare ºi vãmi.

Pierre Moscovici, fostul ministru
de finanþe al Franþei, este, fãrã îndo-
ialã, cel mai trist clovn din circul CE.
Fãrã nici cea mai micã urmã de
ruºine sau ridicol, el s-a lansat în cur-
sa europeanã pentru postul din care
ar trebui sã evalueze performanþele
sale ca ministru al unei mari puteri
europene.

(continuare în pagina 3)
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LUCIAN CROITORU, CONSILIERUL GUVERNATORULUI BNR:

“Relaxãrile fiscalenesustenabile
tind sã se înmulþeascã înainte
de alegeri”
l “Contextul politic european a creat necesitatea ca uniunea bancarã sã
aparã înaintea celei politice ºi fiscale” l “Dacã se va impune prin lege
conversia creditelor din valutã în lei la curs de schimb istoric, atunci
consecinþele economice vor fi extrem de dure”

Reporter: Ce efecte estimaþi cã
va avea reducerea CAS în economie
ºi pentru stabilitatea mediului ma-
croeconomic?

Lucian Croitoru: În principiu,
reducerea CAS este un lucru bun.
Discuþiile despre reducerea CAS au
început încã dinainte de anul 2000.
Au fost câteva reduceri succesive, dar
procesul de reducere a fost stopat cu
câþiva ani în urmã din cauzã cã nu s-au
gãsit surse pentru acoperirea pierderi-
lor la buget. Recenta reducere a CAS
la întreprinderi ar fi beneficã dacã ar fi
sustenabilã. Dar dacã dupã alegerile
prezidenþiale se vor introduce alte im-
pozite pentru a compensa pierderile de
venituri pe care le implicã reducerea
CAS, atunci nu am fãcut nimic. Dacã
vor fi crescute impozitele pe salarii
pentru a compensa veniturile pierdute
prin reducerea CAS, atunci se va vedea
cã ea nu contribuie la creºterea econo-
micãºi lacreareade locuridemuncã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 12)

Guvernul ungar a susþinut împãrþirea egalã a poverii crizei, re-
cunoscând faptul cã cetãþenii Ungariei nu mai pot fi taxaþi în
continuare, în timp ce instituþiile financiare ºi multinaþionalele
extrag profituri uriaºe din þarã, ne-a spus Zoltán Kovács, purtã-
torul de cuvânt internaþional al Guvernului Ungariei, în cadrul
unui interviu acordat în exclusivitate.
Potrivit domniei sale, pe piaþa ungarã existau aproximativ

750.000 de aºa-numite credite toxice - în valute strãine, care
aveau un efect negativ asupra vieþii de zi cu zi a 1,3 milioane de
maghiari, afectând grav o parte serioasã a populaþiei ºi, de ase-
menea, economia ei, dar în acelaºi timp furnizând profituri bãn-
cilor.
Zoltán Kovács ne-a declarat cã bãncile au abuzat de poziþia do-
minantã ºi au acþionat în detrimentul cetãþenilor obiºnuiþi.

Reducerea CAS este bunã doar dacã alte impozite nu vor fi
crescute în compensare, este de pãrere Lucian Croitoru, consilie-
rul Guvernatorului Bãncii Naþionale a României, Mugur Isãrescu.
În opinia sa, conversia creditelor în valutã în credite în lei poate fi
o idee bunã, dar dacã se va impune prin lege conversia la curs de
schimb istoric, atunci consecinþele economice vor fi extrem de
dure.

Potrivit consilierului Guvernatorului BNR, a crescut presiunea
pentru politici care slãbesc disciplina financiarã a economiei.
“De exemplu, nu orice schemã de reglementare a falimentului
personal este acceptabilã din punct de vedere economic. Sche-
ma trebuie sã nu permitã abuzurile debitorilor, hazardul moral
sau deteriorarea poziþiei creditorilor”, ne-a precizat domnul Croi-
toru.


