
FRANCOIS HOLLANDE INAUGUREAZÃ ASTÃZI FABRICA DE ELICOPTERE AIRBUS
DE LA GHIMBAV

Serge Durand, Airbus: “Primele
elicoptere - în 2018, dacã va exista
rapid o comandã semnificativã"
l Vizita lui Hollande are ca scop încercarea Airbus de a vinde României zece elicoptere H215
l Surse: “H215 e cel mai fiabil aparat de zbor din lume”

P
reºedintele francez Fran-
cois Hollande se va afla azi
în vizitã de stat în România,
cu trei zile înaintea unui

summit european post-Brexit la Bra-
tislava menit a da un nou suflu Uniu-
nii Europene, zguduitã de decizia
Marii Britanii de a pãrãsi blocul co-
munitar, comenteazã luni AFP.

În cursul dupã-amiezii de marþi,
Hollande va inaugura fabrica Airbus
Helicopters de la Braºov, de unde
„primele elicoptere ar urma sã iasã în
2018, cu condiþia sã existe rapid o
comandã semnificativã", a precizat

pentru AFP Serge Durand, director
general al acestei filiale a grupului
aeronautic european Airbus.

„H215, aeronava care va fi produ-
sã 100% la Braºov este cel mai fiabil
aparat de zbor din lume (5 milioane
de ore de zbor). Toate aeronavele
H215 efectueazã zboruri fãrã restric-
þii în lume. H215 nu a suferit nicio-
datã nicio defecþiune tehnicã care sã
conducã la un accident”, susþin surse
apropiate Airbus Helicopters.

Vizita lui Hollande are ca scop
încercarea Airbus de a vinde Româ-
niei zece elicoptere H215, valoarea

totalã a contractului fiind de aproxi-
mativ 150 de milioane de euro.
„H215 este alegerea potrivitã pentru
România. Reprezintã o investiþie
pentru urmãtorii 30 de ani. Din punct
de vedere al utilizãrii, este mai eco-
nomicã decât orice competitor actual
sau vechi. Disponibilitatea demon-
stratã este de peste 92%, în timp ce
aeronavele vechi (cum ar fi Puma)
au din ce în ce mai multe probleme
legate de disponibilitate (deficit de
piese de schimb, piese ieºite din uz,
furnizori care au dispãrut ...). Imagi-
naþi-vã impactul asupra imaginii
României, dacã aeronavele Puma
ONU au disponibilitate scãzutã în
misiunile umanitare”, mai spun
sursele citate.

O alternativã la acest contract ar fi
modernizarea a 10 – 12 aparate de
zbor Puma, contract care s-ar ridica
la doar 68 de milioane de euro.

„Chiar dacã, pe termen scurt, co-
sturile sunt mai mici, ai investi în ve-
chea ta maºinã pentru a o transforma
într-una «nouã»? Existã o limitare
impusã de tehnologie atunci când
vine vorba de a transforma ceva ve-
chi în nou. În mai puþin de 10 ani, o
aeronavã nouã H215 va fi mai renta-
bilã decât o aeronavã Puma moder-
nizatã. ªi acesta poate fi utilizat pen-
tru încã 20 de ani cel puþin, în timp ce

vechiul Puma îºi incheie ciclul de
viaþã. Generaþiile noi de specialiºti în
aeronauticã vor fi educaþi în noi teh-
nologii, competitive la nivel
mondial”, mai spun sursele noastre.

„Armata francezã utilizeazã aero-
navele H215 zilnic în câmpul de lup-
tã, în orice condiþii meteorologice ºi,
în special, în condiþii de nisip sau zã-
padã (pilotul automat în 4 axe este o
necesitate pentru aterizarea în condi-
þii de siguranþã în cazul unei furtuni
de nisip sau de zãpadã). Finlanda a
cumpãrat recent 4 aeronave H215 ºi
sunt foarte mulþumiþi. Indonezia a
amânat douã livrãri H215 din cauza
unor probleme comerciale locale”,
mai spun sursele noastre.

România trebuie sã dea un exem-
plu de diplomaþie economicã: utili-
zarea aeronavelor H215 pentru mi-
siuni ONU va genera vânzãri mari în
rândul þãrilor contributoare ale
ONU, au mai arãtat sursele. Potrivit
acestora, acest lucru va genera co-
menzi mari în România pentru mo-
delul H215 ceea ce va duce la creºte-
rea capacitãþii fabricii de la Brasov,
mai multe locuri de muncã ºi o
creºtere semnificativã a PIB-ului
României pentru urmãtorii 30 de ani.

OVIDIU VRÂNCEANU,
Braºov
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Surse: “Monte dei
Paschi” îl numeºte
director, zilele
acestea, pe ºeful “Bank
of America” Italia

“Banca Monte dei Paschi di Sie-
na” SpA, cea mai veche bancã din
Italia, care vrea sã obþinã 5 miliarde
de euro printr-o majorare de capital,
vrea sã-l propunã, în aceastã sãp-
tãmânã, pe Marco Morelli de la
“Bank of America” Corp. în funcþia
de director executiv, conform unor
surse citate de Bloomberg.

Acestea afirmã cã ºeful operaþiu-
nilor “Bank of America” în Italia va
fi anunþat în mod oficial imediat ce
nominalizarea sa va primi aprobarea
Bãncii Centrale Europene (BCE).
Preºedintele bãncii italiene, Massi-
mo Tononi, ºi alþi membri ai comi-
siei de nominalizare din cadrul insti-
tuþiei s-ar putea întruni astãzi cu re-
prezentanþii BCE, la Frankfurt,
conform surselor.

Oficialii “Monte Paschi” ºi cei ai
BCE au refuzat sã facã vreo declaraþie
cuprivirelainformaþiapublicatãdeBlo-
omberg, la fel ºi un purtãtor de cuvânt al
lui Morelli. Însã, publicaþia italianã La
StampascriecãMorelliarputeafinumit
în noua funcþie în câteva zile.

Amintim cã “Monte Paschi” l-a
înlãturat pe directorul executiv Fa-
brizio Viola sãptãmâna trecutã, dupã
ce acþiunile bãncii au pierdut 80% pe
parcursul lui 2016, în condiþiile în
care managementul instituþiei este
supus presiunilor sã prezinte un nou
business plan în curând. (V.R.)
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Primãria nu a aprobat
marºul împrumutaþilor
în CHF

Marºul pe care persoanele
împrumutate în franci el-
veþieni (CHF) îl pregãte-

au pentru sâmbãtã, 17 septembrie,
nu va mai avea loc, potrivit unuia
dintre reprezentanþii Grupului
Clienþilor cu Credite în CHF.

Acesta ne-a spus cã primãria nu a
aprobat desfãºurarea manifestãrii
prin care debitorii urmãreau susþine-
rea conversiei la curs istoric a credi-
telor contractate în franci elveþieni,
întrucât, acum, Capitala este foarte
aglomeratã.

Proiectul privind conversia credi-
telor acordate în valutã urmeazã sã
fie dezbãtut în curând în Comisia ju-
ridicã din Camera Deputaþilor.

Iniþiativa, care-i aparþine deputa-
tului PSD Ana Birchall, prevede ca
împrumuturile luate în CHF sã fie
convertite în moneda naþionalã la o
valoare determinatã ca medie arit-
meticã a cursurilor medii lunare din
luna acordãrii creditului pânã la
momentul conversiei.

Deputatul liberal Daniel Cãtãlin
Zamfir a depus un amendament la
acest proiect, care propune conver-
sia la curs istoric a creditelor con-

tractate în valutã. Domnia sa ne-a
spus cã doreºte aceastã modificare
tocmai pentru a-i ajuta pe cei cu
împrumuturi în franci elveþieni,
þinând cont de faptul cã, la începutul
lunii octombrie 2015, Parlamentul
European a stabilit, printr-o rezolu-
þie, cã bãncile au vândut produse
înºelãtoare clienþilor, precum ºi de
faptul cã, la noi, instanþa a decis în
peste 140 de cazuri, îngheþarea
cursului leu/CHF, la momentul
acordãrii creditelor.

Sãptãmâna trecutã, dupã mai mul-
te întâlniri cu reprezentanþii debitori-
lor, Ana Birchall i-a anunþat pe
aceºtia cã va “vota la vedere” pentru
varianta aleasã de ei, adicã pentru
conversia creditelor luate în CHF la
cursul de la data acordãrii.

În scrisoarea transmisã împrumu-
taþilor de deputatul PSD se aratã:
“Vã anunþ oficial (…) cã eu voi vota
aceastã variantã susþinutã de Grup
(n.r. conversia la curs istoric a credi-
telor acordate în CHF, potrivit
GCCC).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)
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COSTEL STANCIU, ASOCIAÞIA PRO CONSUMATORI:

“Clienþilor ING Bank li s-a încãlcat dreptul
sã-ºi foloseascã propriii bani”
l ªeful APC: “Toþi clienþii afectaþi de cãderea sistemelor ING Bank
trebuie despãgubiþi” l Stanciu: “Îi sfãtuiesc pe consumatori sã sesizeze
APC ºi vom face demersurile necesare” l ANPC nu ne-a transmis punctul
sãu de vedere, pânã la închiderea ediþiei

Toþi clienþii care au fost afectaþi de
cãderea sistemelor ING Bank trebu-
ie sã fie despãgubiþi, este de pãrere
Costel Stanciu, preºedintele Asocia-
þiei Pro Consumatori (APC).

Clienþii ING Bank au rãmas fãrã
acces la conturi, pe parcursul zilei de
sâmbãtã, dupã ce sistemele bãncii au
picat, situaþia fiind remediatã aproa-

pe de miezul nopþii.
Domnul Stanciu ne-a declarat:

“Clienþii ING Bank trebuie despãgu-
biþi dupã situaþia prin care au trecut
sâmbãtã, cândniciunserviciuonlineal
bãncii nu a funcþionat. Oamenii nu au
putut sãse foloseascãdebanii lor, li s-a
încãlcat acest drept - dreptul de a avea
acces lapropriii bani, prevãzutprintr-o

clauzã contractualã. Consumatorii nu
au putut sã facã niciun fel de transfer
online sâmbãtã, iar cei care au mers la
cumpãrãturi nu au putut achita decât
cu cash. Poate cã unii aveau nevoie sã
achite un serviciu medical ºi nu aveau
cash… Banca trebuie sã-i despã-
gubeascã pe toþi”. (E.O.)

(continuare în pagina 3)
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ÎN CONDIÞIILE ÎN CARE AUTORITATEA
ARE EXCEDENT BUGETAR, PE SPATELE
PARTICIPANÞILOR LA PIAÞÃ

Brokerii cer ASF reducerea
comisioanelor
l Asociaþia Brokerilor: ”Structura veniturilor
prezentatã de ASF poate crea o imagine falsã
în ceea ce priveºte piaþa de capital”

Asociaþia Brokerilor solicitã Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã re-
ducerea, în continuare, a cotelor, taxe-
lor ºi tarifelor percepute din piaþa de
capital, pentru a permite dezvoltarea
acesteia, în condiþiile în care Autorita-
tea are excedent bugetar, în special pe
seama taxelor din piaþa bursierã.

Brokerii sunt de pãrere cã Autori-
tatea a comunicat inadecvat structu-
ra veniturilor sale.

Asociaþia Brokerilor a transmis: ”În
comunicatuldepresãdindatade10au-
gust 2016, Autoritatea de Supraveghe-
re Financiarã (ASF) informeazãcuprivi-
re la execuþia sa bugetarã pe semestrul I

2016, prezentând structura veniturilor
într-omanierã ineditã, lipsitãdeutilitate
ºi care poate crea o imagine falsã în
ceea ce priveºte piaþa de capital. Astfel,
Autoritatea precizeazã cã «Veniturile
s-au realizat în proporþie de 106,45%,
ponderea cea mai mare (89,61%) pro-
venind din cotele pentru funcþionarea,
administrarea ºi supravegherea organi-
smelor de plasament colectiv, fonduri-
lor de pensii private ºi asigurãtorilor, ºi
numai 3,89% din cotele aferente tran-
zacþiilor cu instrumente financiare ºi
oferte publice (BVB).»

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

O comunitate a jafului pe care o mai
þine unitã doar adezivul austriac

De parcã penibilul repetãrii alege-
rilor prezidenþiale din Austria nu ar
fi fost suficient, ca urmare a fraudei
electorale, noua amânare, din cauza
adezivului de la plicurile în care ar fi
trebuit sã fie trimise voturile prin co-

respondenþã, pare sã
indice ceva mai mult
decât incompetenþã.
Oare chiar aºa de rãu
a ajuns una dintre cele
mai civilizate þãri din
Europa? Nu era mai
simplu sã fie infor-
maþi cetãþenii cã frau-

da electoralã este beneficã atunci
când serveºte unui scop nobil?

Din pãcate pentru autoritãþile de la
Bruxelles ºi a slugilor de pe “moºia”
lor, ceea ce mai þine Europa unitã
pare sã aibã consistenþa adezivului
austriac.

Brexit-ul este doar simptomul unei
boli grave, iar “doctorii” nu doar cã

sunt incapabili sã gãseascã un tra-
tament, ci refuzã pur ºi simplu sã recu-

noascã existenþa bolii. Asta se întâmplã
cel puþin din perioada crizei acute a da-
toriilor suveranedinEuropa,de la înce-
putul acestui deceniu.

În faza premergãtoare negocieri-
lor pentru ieºirea Marii Britanii din
UE, care vor începe odatã cu invoca-
rea Articolului 50 din Tratatul de la
Lisabona, continuã sã devinã tot mai
clare motivele “divorþului”.

Premierul suedez Stefan Loefven
a avertizat autoritãþile de la Londra
sã nu reducã prea mult impozitele
companiilor, deoarece “vor face di-
scuþiile mult mai dificile”, dupã cum
scrie Bloomberg.

“Vom continua sã investim, pen-
tru cã acesta este viitorul. Reducerile
de taxe nu sunt viitorul”, a mai de-
clarat Loefven la mijlocul lunii tre-
cute. Sã sperãm cã o astfel de con-
cepþie despre investiþii nu este foarte
rãspânditã în Europa?

(continuare în pagina 4)

“Euro nu a adus
prosperitatea promisã, ci
divizare ºi divergenþã”.

Joseph Stiglitz
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