
ANDREEA PAUL, COORDONATORUL GRUPULUI TEHNIC DE
LUCRU PRIVIND CREDITELE ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“ANPC susþine conversia
creditelor în CHF la curs
mediu, Finanþele ºi BNR
se opun”
l Andreea Paul: “Conversia creditelor la cursul existent la data acordãrii
acestuia ar conduce la un cost de aproape 6 miliarde lei pentru instituþiile
de credit” l Încã o persoanã s-a sinucis, din cauza creditului în franci
elveþieni

ANPC susþine propunerea
conversiei creditelor de-
nominate în CHF în mo-
neda naþionalã la un curs

mediu, calculat de la momentul acor-
dãrii creditelor ºi pânã în prezent –
variantã care vine în sprijinul ºi prote-
jeazã interesele debitorului, în timp
ce Ministerul Finanþelor Publice ºi
BNR se opun, spune deputatul PNL,
Andreea Paul. Domnia sa a fost re-
cent desemnatã sã coordoneze un
grup tehnic de lucru care, pânã la
începutul sãptãmânii viitoare, trebuie
sã stabileascã forma finalã a amenda-
mentului deputatului Daniel Zamfir
privind conversia la curs istoric.

Andreea Paul menþioneazã: “BNR
considerã inoportunãaplicareaunuicurs
administrativ, încurajând identificarea
de soluþii bazate pe acorduri bilaterale
între bãnci ºi creditori. Acestea însã nu
au funcþionat în multe cazuri ºi nimeni
nu a explicat cum a fost posibilã credi-
tarea cetãþenilor în România într-o
monedã pe care niciunul dintre cei
creditaþi nu a vãzut-o, nu a existat
efectiv în instituþiile bancare, totul
fiind raportat exclusivscriptic”. (A.S.)

(continuare în pagina 2)
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GRAM AUR =68,65

Surse: Bugetul Greciei
prevede creºtere
economicã în 2017

Grecia anticipeazã, în proiectul de
buget pe 2017, un avans economic
de 2,7%, care ar fi prima creºtere
dupã ºapte ani de recesiune, spun
surse apropiate situaþiei, citate de
Reuters, care adaugã cã evoluþia po-
zitivã s-ar baza pe accelerarea inves-
tiþiilor ºi sporirea veniturilor din
turism.

Acest proiect de buget pe 2017 va
fi depus în Parlament luni, 3 octom-
brie. Previziunea pentru evoluþia
economiei elene anul viitor vine
dupã un declin de 0,3% anticipat de
creditorii þãrii pentru anul curent.

Beneficiarã a trei pachete de sal-
vare internaþionalã, economia Gre-
ciei a scãzut cu 25% din 2010, când a
explodat criza creditelor, iar autori-
tãþile au fost nevoite sã adopte
mãsuri de austeritate.

Economia Greciei a crescut cu
0,2% în perioada aprilie-iunie din
anul curent, acesta fiind primul
avans trimestrial din 2015 pânã în
prezent, care a urmat unui declin de
0,2% în primele trei luni din 2016.

Conform acordului dintre Atena ºi
creditorii internaþionali, Grecia tre-
buie sã realizeze, anul acesta, un ex-
cedent bugetar primar de 0,5% din
PIB, care nu ia în calcul costul cu
serviciul datoriei. Pentru anul viitor
este prevãzut un excedent de 1,75%
din PIB.

V.R.
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BANCA NAÞIONALÃ ªI DICTATUL LEGII

Locul unde þara îºi þine aurul
ºi de unde banii pleacã zilnic
în toatã þara…
Timpul este ºi altceva dincolo

de o realitate obiectivã. Din-
colo de ideea ce leagã zile,

sãptãmâni, luni, ani. Calendarul. Tot
rupând foi din calendar, una dupã
alta, încercãm sã înþelegem scurge-
rea vremii ºi dintr-o altã perspecti-
vã. Separând timpul pierdut de tim-
pul câºtigat. Adunând fapte – bune
sau rele, folositoare sau nefolosi-
toare, raþionale sau iraþionale, bine
gândite sau hao-
tice –, obþinem o
altã mãsurã: cea
a t i m p u l u i
subiectiv.

De prin ianua-
rie 2015, uneori
cu pauze de câteva
zile sau de câteva
sãptãmâni, alteori zilnic ori de mai
multe ori pe zi, timpul subiectiv mar-
cheazã o adevãratã ofensivã media-
ticã având ca þintã Banca Naþionalã.
S-a format, în spaþiul public, un front
puternic, focul înteþindu-se începând
din primãvara acestui an. Am citit ºi
am ascultat, desigur, în acest con-
cert, ºi analize riguroase privind
conceperea ºi realizarea politicilor
monetare, valutare, de reglementare
ºi de supraveghere, folositoare
Bãncii Naþionale. Dar am întâlnit,
consider eu, ºi multe erori de
judecatã.

Tocmai acest punct de vedere, su-

biectiv desigur, cu privire la abun-
denþa unor erori de judecatã, m-a
împins sã încerc sã rãspund, într-o
serie de comentarii, celor care au
îmbrãcat mantia de judecãtori ai
Bãncii Naþionale. Îi mulþumesc lui
Make, numãrul unu de la “Bursa”,
pentru cã mã gãzduieºte. Mai cu sea-
mã cã, faþã în faþã cu tabloul Bãncii
Naþionale, sunt detalii pe care le pri-
vim din unghiuri diferite ºi le inter-
pretãm diferit. Chiar aºtept, aºa cum
ºi-a exprimat dorinþa, sã se înscrie în
contradictoriu.

Pionierii: Florin Cîþu ºi
Doru Lionãchescu

A trecut ceva vreme de când Flo-
rin Cîþu ºi Doru Lionãchescu, douã
condeie pe care le apreciez, au des-
chis focul. Învinuind politica mone-
tarã a BNR de tentativã de ieºire din
crizã prin înfundarea economiei
reale.

“Am ales – nota Florin Cîþu, refe-
rindu-se la politica valutarã a bãncii
centrale – sã câºtigãm bãtãlia pe ter-
men scurt cu cursul, dar am uitat cã
este o bãtãlie mondialã pe termen
lung”. Cum e vãzutã aceastã „bãtãlie
pe termen lung” ºi cum ºi-ar fi dorit
sã fie angajamentul Bãncii Naþiona-
le în aceastã bãtãlie?! Citez din Zia-
rul Financiar: „Era mai bine dacã era
lãsat cursul sã fluctueze liber câteva

zile. Dacã se ducea în 12 lei/euro
pentru douã zile, nu era nicio proble-
mã. Importantã era evoluþia ulterioa-
rã”. Probabil cã Florin Cîþu gândea
cã operatorii de piaþã de la Banca
Naþionalã folosesc o baghetã magi-
cã, aºa cã le-ar fi simplu într-o anu-
mitã zi sã urce rata de schimb pânã la
12 lei/euro, s-o lase acolo douã zile ºi
apoi… Ei bine, nu am aflat unde ar fi
urmat sã evolueze cursul în cea de-a
treia zi. Un lucru e însã cert: cã nicio-
datã piaþa valutarã nu a tins sã deter-
mine o depreciere atât de dramaticã.
Aºadar, o prãbuºire a leului n-ar fi
fost posibilã decât provocatã de o in-
tervenþie a Bãncii Naþionale.

Doru Lionãchescu a mers mai de-
parte. A privit spre bãnci, care sunt
„actori economici raþionali”. Dupã
care a continuat: „În instituþiile fi-
nanciare se gãsesc unele dintre cele
mai luminate minþi. Problema este
legatã de faptul cã acþioneazã într-un
sistem reglementat. Dacã reglemen-
tatorul a acceptat tacit aceastã
politicã, de a transfera ideea ieºirii
din crizã spre economia realã, bãnci-
le acolo s-au îndreptat”.

Discursul e nevoie sã fie tradus.
Când a spus „reglementator”, nu
cred cã s-a referit la politica de re-
glementare a Bãncii Naþionale,
care are în vedere doar prudenþiali-
tatea.

(continuare în pagina 2)
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“Commerzbank” renunþã la
9.600 de angajaþi ºi suspendã
dividendele

“Commerzbank” AG, a doua
mare bancã germanã, plãnuieºte sã
taie 9.600 de posturi, aproximativ

20% din forþa de muncã, ºi sã sus-
pende plata dividendelor, în condi-
þiile în care Martin Zielke, directorul
executiv al bãncii, vrea sã creascã
profitabilitatea instituþiei de credit.

Potrivit unei note interne cãtre an-
gajaþi, vãzutã de jurnaliºti ai agenþiei
Reuters, Zielke a declarat: “Pur ºi
simplu nu câºtigãm suficienþi bani
cât sã ducem banca în mod sustena-
bil ºi cu succes cãtre viitor. Aceastã
situaþie se va înrãutãþi dacã nu facem
ceva”.

Conform noului plan de reducere
a costurilor bãncii, prezentat board-
ului de supraveghere ºi fãcut public
ieri, “Commerzbank” va fuziona
“Mittelstandsbank” – unitatea care
se ocupã de finanþarea companiilor
mici ºi mijlocii -, cu diviziile corpo-
rate. (A.V.)

(continuare în pagina 8)

OBLIGAÞIUNILE IIB DE 300 MILIOANE DE LEI, LISTATE, LA BVB

Paul Prodan, BT Capital Partners:
“Sperãm ca, la anul, sã avem prima
emisiune de obligaþiuni în euro”
l Lucian Anghel, BVB: “Este nevoie de modificarea legislaþiei, pentru
emiterea de obligaþiuni în euro” l Problema este faptul cã în þara noastrã
sunt acceptate numai plãþile în lei, potrivit unor specialiºti l Alexandru
Florescu, IIB: “Am finanþat compania mamã a Euroins”

Investitorii strãini se uitã cu inte-
res la piaþa din România, a spus, ieri,
Paul Prodan, preºedintele BT Capi-
tal Partners, cu ocazia listãrii emisiu-
nii de obligaþiuni a International
Investment Bank (IIB), de 300 de
milioane de lei.

“La anul, sperãm sã avem prima
emisiune de obligaþiuni în euro ºi
pentru asta solicitãm ajutorul furni-
zorilor de infrastructurã”, a declarat
domnul Prodan.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CONSILIERUL PREZIDENÞIAL COSMIN MARINESCU:

“Companiile private cu capital românesc
au crescut promiþãtor, în ultimul an”

Cheia unei Românii antrepreno-
riale se gãseºte la nivelul interacþiu-
nii dintre stat ºi întreprinzãtor, a de-
clarat, recent, într-un interviu pentru
“Adevãrul”, Cosmin Marinescu,
consilierul prezidenþial pe probleme
economice, precizând cã este impor-
tant ca micul întreprinzãtor sã capete
încredere, sã vadã o abordare nedis-
criminatorie ºi sã simtã cã interacþiu-
nea cu statul se face mai uºor, cu mai
puþine costuri.

Domnia sa apreciazã cã firmele
autohone aºteaptã mai multe semna-
le pozitive, a declarat Cosmin Mari-
nescu referindu-se la sectorul privat,

la întreprinzãtorii români care au tra-
versat criza ºi care sunt în cãutare de
noi direcþii ºi oportunitãþi.

Domnia sa precizeazã, însã, cã
tema capitalului românesc nu trebuie
sã se transforme în argument împo-
triva capitalului extern: “Logica
economicã este, o datã în plus, edifi-
catoare. Investiþiile strãine creeazã
locuri de muncã, venituri superioare,
lucreazã cu furnizori locali, aºa cum
stau lucrurile în industria auto, de
pildã. În contextul investiþiilor exter-
ne, acumularea capitalului autohton
este ºi ea mai rapidã”. (A.S.)

(continuare în pagina 3)
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