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Deputaþii urmeazã sã convinã pe
amendamentul privind conversia la
curs istoric
lZamfir: “Proiectul legislativ ar trebui sã intre, mâine,
la vot, în comisiile reunite din Camera Deputaþilor,
pentru a fi adoptate în plen sãptãmâna viitoare”

Un grup de lucru alcãtuit atât din
reprezentanþi ai Comisiei Juridice
din Camera Deputaþilor, cât ºi din
deputaþi de la Comisia pentru buget
urmeazã sã stabileascã, astãzi, forma
amendamentului depus de deputatul
liberal Daniel Cãtãlin Zamfir la pro-
iectul legislativ privind conversia
creditelor contractate în valutã.
Acest amendament prevede
conversia împrumuturilor la cursul
istoric.

Daniel Zamfir ne-a precizat: “La

întâlnire vom fi prezenþi eu ºi avoca-
tul Gheorghe Piperea, alãturi de alþi
colegi deputaþi din cele douã comisii
- Andreea Paul, Viorel ªtefan, Ci-
prian Nica, Aurelia Cristea, Liviu
Ciucã. De asemenea, vor fi de faþã ºi
reprezentanþii debitorilor. Avem de
discutat varianta cursului mediu, va-
rianta ce prevede o reducere de 25%
la sold ºi varianta cursului istoric.

E.O.
(continuare în pagina 5)

BVB a fãcut un pas spre piaþa
emergentã, oare vor veni ºi miliardele?
lMomentan, lichiditatea e în scãdere

B
ucurie mare în comunita-
tea pieþei de capital la
aflarea veºtii bune (sin-
gura veste bunã, de mulþi

ani) – joi, agenþia FTSE Russell a ac-
ceptat Bursa de Valori Bucureºti în
monitorizare, în vederea promovãrii
la statutul de piaþã emergentã,
dându-ne speranþa ca, în viitor, sã in-
trãm mai mult în atenþia investitori-
lor strãini.

Potrivit FTSE, România îndepli-
neºte opt din cele nouã criterii nece-
sare pentru statutul de piaþã emer-
gentã secundarã, dupã recente dez-
voltãri în infrastructura pieþei care au
fost receptate pozitiv de investitorii
internaþionali.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 6)

Sfârºitul sfârºiturilor

Existã douã mari probleme cu
care se confruntã Terra ºi
omenirea: rãzboiul nuclear ºi

primejdia degradãrii catastrofale a
mediului înconjurãtor.

Se spune cã, dintre
miliardele de specii
care au populat plane-
ta, cele mai de succes
varietãþi se raporteazã
invers proporþional la
inteligenþã.

Pe primul loc se
pare cã se situeazã cele deschise mu-
taþiilor rapide, cum e bacteria; pe al
doilea, cele fidele unui sistem eco-
logic stabil, cum ar fi gândacii.

Mamiferele au supravieþuit în nu-
mãr mic ºi asta mai degrabã datoritã
hazardului.

ªi mai puþine primate au putut s-o
lungeascã, fiinþele umane reuºind sã
se impunã ca inteligenþã superioarã,
odatã cu homo sapiens, pe ruta ulti-
milor o sutã de mii de ani, cifrã care,
susþin unele voci, Naum Chomsky ºi
mayaºii printre alþii, ne-ar aduce pe
linia de sosire a autodesfiinþãrii, în
principal graþie celor douã mari
probleme contemporane.

Carevasãzicã existã semne care in-
dicã posibilitatea extincþiei rasei umane
în plinã eflorescenþã globalizantã.

Expansiunea bacteriilor ºi gânda-
cilor.

A bãncilor ºi medicamentelor.
Când vine vorba de fraude, bãnci-

le improvizeazã fecund, iar firmele
farmaceutice îngraºã preþurile
medicamentelor.

Recent, Comisia Bancarã a Sena-
tului American l-a ambuscat pe ºeful
executiv de la Wells Fargo, John
Strumpf, pentru cã îºi îndemnase an-
gajaþii sã creeze peste douã milioane
de conturi false pentru carduri ban-
care ºi de credit, fãrã acordul acelor

clienþi, ca mai târziu aceºtia sã fie ne-
voiþi sã plãteascã penalitãþi pentru
retrageri excesive sau pentru
întârzieri de platã ale acestor penali-
tãþi emise pentru conturi de care nu
aveau habar cã le aveau.

(continuare în pagina 8)

TEODOR
FLEªERU

CITIÞI ªI ARTICOLELE

VICTOR PONTA:
“Nu aº recomanda
investiþiile bursiere
mamei mele, ci tineri-
lor activi cu venituri
peste medie”
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CRISTIAN AGALOPOL,
AMCHAM: “Sã ne
bucurãm rezervat
pentru pasul cãtre
piaþa emergentã”
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SOBOLEWSKI,
BVB: “Situaþie ex-
cepþionalã în istoria
pieþei de capital rom-
âneºti”
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ÎNTÂLNIREA CU NEMESIS

Dinozaurii bancari europeni nu
se mai pot ascunde dupã BCE

O “minune” a salvat Deutsche
Bank de la prãbuºire în ultima zi a
sãptãmânii trecute.
ªtirea publicatã de
Agenþia France-Pres-
se, conform cãreia
Departamentul de Ju-
stiþie american ar fi de
acord sã amendeze
DB cu doar 5,4 mi-
liarde de dolari, a de-
terminat o inversare violentã a cursu-
lui acþiunilor DBK, care au închis pe
o creºtere de 6,4% la Frankfurt, dupã
un declin de peste 9% la deschidere.

Din pãcate “minunea” nu a fost
confirmatã nici de oficialii ameri-

cani ºi nici de reprezentanþii DB,
însã este greu de crezut cã amenda
finalã va depãºi 6 miliarde de dola-
ri.

Cu toate acestea, miracolul nu va
mai dura mult, în condiþiile în care o
analizã de la JP Morgan, preluatã de
Zerohedge, aratã cã “nu riscul de fi-
nanþare este cel mai mare pentru De-
utsche Bank, ci riscul reprezentat de
portofoliul de instrumente derivate”.
Valoarea noþionalã a acestora era de
aproape 42 de trilioane de euro la
sfârºitul T2 2016, în timp ce valoa-
rea netã de piaþã era de circa 18
miliarde de euro.

(continuare în pagina 2)
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BURSA DE VALORI BUCUREªTI A GÃSIT O MÃRGICÃ

Ne-a mai rãmas de îndeplinit doar criteriul
lichiditãþii. Adicã, TOTUL!

Felicitãri!
Sincer bravo!, bravo sincer, nu ºtiu

cum sã spun altfel decât “sincer”, pen-
trucã,da, estepur ºi simplusincer, deo-
arece este prima datã când piaþa noastrã
de capital marcheazã o realizare con-
cretã, iar eu nu mã simt implicat în nici
un fel, nici mãcar ideatic - nici pro, nici
contra - în aceastã victorie, care-mi ex-
cede orizontul.

Am intrat pe lista în care oamenii
se uitã sã vadã dacã meritãm sã ne

considere Bursa de Valori Bucureºti
drept “piaþã emergentã”, un obiectiv
central în ceea ce s-ar putea numi
“idei strategice” pentru dezvoltarea
pieþei noastre de capital, în absenþa
unei strategii coerente.

De aici, comunitatea pieþei de ca-
pital sperã ca, odatã apucat acest fir
de aþã, ibriºinul sã înceapã sã se
învârtã pe partea noastrã, ca sã se
brodeascã tiºlaifãrul Bursei, cu igliþa
investitorilor strãini, pe suportul

mesei din bucãtãria statului.
Sã dea Dumnezeu sã se petreacã

minunea asta (ceea ce nu exclud).
Dar, pânã sã fiu convertit la misti-

cism, observ cã am fost incluºi pe li-
sta de observare a potenþialelor pieþe
emergente, sub obiecþia cã deºi înde-
plinim opt criterii, totuºi nu îndepli-
nim pe unul: lichiditatea.

În momentul în care am vãzut cã
obiecþia priveºte lichiditatea, nu
m-am mai interesat care sunt celelal-

te opt - vor fi fiind condiþii logistice
ale platformei de tranzacþionare, vor
fi fiind instrumente ºi norme ale pie-
þei de capital, vor fi fiind calitãþi ale
supravegherii ºi complexului
instituþional - nu mã intereseazã.

ªi nu mã intereseazã, pentru cã
mai bine nu îndeplineam nici unul
dintre aceste opt criterii, dar sã fi
îndeplinit criteriul lichiditãþii.

MAKE
(continuare în pagina 3)

POLEMICI CORDIALE

Adrian Vasilescu scrie bine,
dar despre ceea ce vrea

U
n prim episod din seria-
lul pe care domnul
Adrian Vasilescu l-a
conceput pentru ziarul

BURSA a fost publicat, vineri, ºi aºa
cum menþioneazã acolo, l-am averti-
zat pe domnul Adrian Vasilescu asu-
pra eventualitãþii cã
voi replica articole-
lor sale, dar acest
avertisment a fost
unul procedural, asi-
gurându-mã sã nu fie
care cumva surprins,
când aº simþi nevoia
sã mã exprim în con-
tradictoriu: nu este cazul, deocamda-
tã.

Criticile pe care eu însumi le-am
formulat nu fac parte din ceea ce
Adrian Vasilescu numeºte “o adevã-

ratã ofensivã mediaticã având ca þin-
tã Banca Naþionalã”.

Nu particip la concertele de cor, ci
sunt cantautor.

Eu, unul, nu am abordat subiectele
de criticã pe care le menþioneazã
Adrian Vasilescu:

“Am citit ºi am ascultat, desi-
gur, în acest concert, ºi analize ri-
guroase privind conceperea ºi rea-
lizarea politicilor monetare, valu-
tare, de reglementare ºi de supra-
veghere, folositoare Bãncii Naþio-
nale”.

Nu, criticile mele s-au concen-
trat pe trei subiecte pe care
Adrian Vasilescu nu le menþione-
azã în aceastã listã (poate pentru
cã nu le considerã “analize rigu-
roase”):

(continuare în pagina 7)
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BANCA NAÞIONALÃ SUB DICTATUL LEGII

Argintul din rezerva
internaþionalã nu a dispãrut;
a fost transformat în aur

S
e repetã obsesiv în spaþiul
public, fãrã argumente ºi
fãrã probe, cã Banca Naþio-
nalã n-ar avea grijã de aurul

þãrii. De aurul mo-
netar, desigur,
încorporat de fapt ºi
de drept în rezerva
internaþionalã. Îmi
propun sã demon-
strez contrariul,
fãcând recurs la evi-
denþele prezentului. ªi la un martor
de neocolit: Istoria…

…Istoria care se repetã; ºi
încã în spiralã

În “Bursa”, acum câteva zile,

Make titra: “BNR încã nu res-
pectã legea”, plecând de la o
emisiune a Antenei 3. Nu voi
ocoli nici una dintre temele ata-
cate. Astãzi, însã, mã opresc la
cea mai fierbinte dintre ele: au-
rul. Reproduc, întocmai, fraza
cheie din emisiunea analizatã
de directorul trustului „Bursa”:
“ori domnul Isãrescu a pierdut
40 la sutã din rezerva de aur a
României, ori (rezerva – n.n.)
este total lipsitã de valoare ºi
vom întreba de ce”. Disjuncþie
riscantã ºi inutil formulatã în
emisiune.

(continuare în pagina 7)

ADRIAN
VASILESCU

“Vreau sã aflu ce scenariu
a utilizat BNR în 2008”

A
nalizez
politi-
ca eco-
nomi-

cã a României de
când mã ºtiu. Prin
2000 era un grup
pe Yahoo unde
vorbeam despre politica econo-
micã a României, deºi eu pleca-
sem din þarã la începutul anilor
90. Când m-am întors, în 2005,
am fãcut ceea ce ºtiam sã fac - sã

analizez politica economicã pen-
tru mine, pentru clienþi, pentru
public.

Nu ºtiu de ce, poate pentru cã am
prins momentele de inflaþie imediat
dupã Revoluþie, poate cã am fost in-
fluenþat de momentele când vedeam
cum cresc preþurile planificat (se
anunþau la TV, îmi aduc aminte foar-
te bine) în comunism , dar mereu am
fost atras de politica monetarã mai
mult.

(continuare în pagina 7)

Economistul Florin Cîþu a ales sã rãspundã, prin articolul de mai jos, comen-
tariilor domnului Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur
Isãrescu, publicate de ziarul BURSA, sub titlul “Locul unde þara îºi þine aurul
ºi de unde banii pleacã zilnic în toatã þara...”, în data de 30 septembrie
2016. (http://www.bursa.ro/polemici-cordiale-banca-nationala-si-dicta-
tul-legii-locul-unde-tara-isi-tine-aurul-si-de-unde-ban...&s=banci_asigura-
ri&articol=308421.html)

FLORIN
CÎÞU


