
(Interviu cu analistul economic Lucian Isar)

l Isar: “Abundã zvonurile despre relaþiile dintre anumiþi bancheri ºi
firmele de recuperare a creanþelor” l Analistul susþine cã BNR a fãcut
profit în crizã, pe seama cetãþenilor l “«Prima Casã» este una din
finanþãrile mascate în crizã date de statul român bãncilor comerciale”

Reporter: Adrian Vasilescu, consi-
lierul guvernatorului BNR Mugur Isã-
rescu, susþine cã, în perioada crizei,
Banca Naþionalã ar fi încãlcat grav le-
gea dacã ar fi gajat cu aurul þãrii con-
tractând un credit de la Banca Regle-
mentelor Internaþionale, aºa cum spu-
neþi cã ar fi trebuit sã facã. Cum îi rãs-
pundeþi domnului Vasilescu?

Lucian Isar: BNR a încãlcat le-
gea când a finanþat Banca Transilva-
nia sau când a oferit facilitãþi bilate-

rale doar bãncilor ce s-au arãtat prie-
tenoase cu diverºi angajaþi BNR.
Este interesant cum reprezentanþii
lui Isãrescu nu discutã aceste mãsuri
din perspectiva legalitãþii.

Revenind la subiectul finanþãrii
contra colateral aur, BNR nu ar fi
încãlcat legea dacã ar fi contractat un
credit de la Banca Reglementelor
Internaþionale garantând cu aur.

Argumentaþia de legalitate este
foarte simplu de urmãrit. Dacã nu ar

fi legal sã se fi finanþat contra aur,
atunci nu este legalã nici finanþarea
bugetului de stat având în spate cre-
ditul de la FMI parcat la BNR. În
spatele acestui credit, care este echi-
valentul exact al împrumutului cu
colateral aur, BNR a finanþat bugetul
de stat ºi a cãpuºat simultan bugetul
de stat prin douã canale:

- finanþarea achiziþiei de titluri de
stat prin operaþiuni de tip repo în
sumã echivalentã;

- împrumuturi de tip club loan în
sumã exactã ºi cu discuþie pregã-
titoare. Suma finanþatã era egalã cu
ce anume s-a eliberat din rezerva mi-
nimã obligatorie.

Cãpuºarea bugetului prin finanþa-
rea la dobânzi mari (14%-14,25% în
noiembrie-decembrie 2008 ºi 11% în
2009) se regãseºte în participarea la
profit a Guvernatorului BNR ºi, desi-
gur, în profitul bãncilor comerciale.

Au consemnat

EMILIA OLESCU ºi

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)
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Factoring: “Procesele de colectare a
creanþelor vor fi mai scumpe ºi mai
anevoioase” PAGINA 2

n Quin va ajunge la investiþii
de 100 milioane euro, la Braºov,
anul viitor PAGINA 4

Banca Angliei va
derula teste de stres
extinse, în 2017

Banca Angliei a anunþat, ieri, cã
anul viitor va efectua teste de stres
extinse în rândul principalelor bãnci
din þarã, iar rezultatele verificãrilor
din 2016 vor fi publicate în 30 no-
iembrie, conform Reuters.

“Pentru prima datã, testele de stres
pe care le vom efectua în 2017 vor
include douã scenarii. Pe lângã sce-
nariul anual ciclic, va fi un scenariu
adiþional, explorator. Acesta va sta-
bili rezistenþa bãncilor la o serie ex-
tinsã de ameninþãri potenþiale”, a
informat Banca Angliei.

În mod obiºnuit, testele de stres se
concentreazã pe ameninþãrile poten-
þiale pe termen scurt asupra bãncilor.
Testele din acest an analizeazã peri-
colele cauzate de o “încetinire seve-
rã” a economiei britanice ºi a celei
globale.

La testele de stres din anul curent
participã “Barclays”, “HSBC Hol-
dings”, “Lloyds Banking Group”,
“Nationwide Building Society”,
“Royal Bank of Scotland” (RBS),
“Santander UK” ºi “Standard Char-
tered”. Aceleaºi bãnci vor fi supuse
analizei ºi în 2017. (V.R.)
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DUPÃ ANI DE ABUZURI, ACUM, CÂND CREDITAREA ªI-A
CONSUMAT ENTUZIASMUL

UE ne aduce bãncile ºi
recuperatorii într-o oarecare
legalitate!

Guvernul României a dat o
nouã ordonanþã, una chiar
bunã de data asta! Bine, nu

e meritul numiþilor Dacian Julien
Cioloº, Costin Grigore Borc, Mar-
cel Bogdan Pandelicã, Vasile
Dîncu, Dragoº-Nicolae Pîslaru, De-
lia Popescu, Anca Dana Dragu, La-
zãr Comãnescu, autorii asumaþi ai
unei adaptãri redactate de niºte func-
þionari mãrunþi dupã textul unei di-
rective europene, e meritul celor
care au conceput ºi impus directi-
va…

Însuºi faptul cã a trebuit ca Execu-
tivul sã emitã o ordonanþã, pentru a
legifera practica într-un domeniu de
o asemenea importanþã este dubios,
la ce mai remunerãm ºase sute de

parlamentari, sã-ºi facã propagandã
electoralã în timpul serviciului?

În fine, OUG nr. 52/2016, privind
contractele de credit oferite consu-
matorilor pentru bunuri imobile,
precum ºi pentru modificarea ºi
completarea OUG nr. 50/2010 pri-
vind contractele de credit pentru
consumatori, a fost publicatã în Mo-
nitorul Oficial nr. 727 din 20 septem-
brie 2016 ºi a intrat în vigoare
sãptãmâna trecutã.

Motivarea grabei care a justificat
ordonanþa de urgenþã e expusã în text:

„Având în vedere cã transpunerea
în legislaþia naþionalã a Directivei
2014/17/UE a Parlamentului Euro-
pean ºi a Consiliului din 4 februarie
2014 privind contractele de credit
oferite consumatorilor pentru bunuri
imobile rezidenþiale ºi de modificare
a Directivelor 2008/48/CE ºi
2013/36/UE ºi a Regulamentului
(UE) nr. 1.093/2010, publicatã în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne, seria L, nr. 60 din 28 februarie
2014, trebuie realizatã pânã la 21
martie 2016, (...)

...pentru a se evita posibilitatea
declanºãrii procedurii de infringe-
ment de cãtre Comisia Europeanã
împotriva României, pentru neim-
plementarea în dreptul intern a pre-
vederilor directivei comunitare...”

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 7)

n Alianþa “Nestlé” - “R&R Ice
Cream” devine funcþionalã
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ING eliminã 7.000 de posturi
l Banca investeºte 800 milioane euro în
platformele sale digitale

“ING Groep” NV, cel mai mare
furnizor olandez de servicii finan-
ciare, intenþioneazã sã disponibilize-
ze 7.000 de angajaþi, în special în
Belgia ºi Olanda, în urmãtorii cinci
ani, în vederea reducerii costurilor,
conform Bloomberg, care men-
þioneazã cã ING va accelera trans-
formarea sa digitalã prin investiþii de

aproximativ 800 de milioane de
euro.

ING, care avea 51.833 de salariaþi
la finele lunii iunie, va tãia 2.300 de
posturi în Olanda ºi circa 3.500 în
Belgia.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

Ziarul BURSA premiazã
“Învingãtorii Crizei”

Ziarul BURSA va organiza, în
luna noiembrie, Gala “Învingãtorii
Crizei 2008-2015”, ocazie cu care va
premia companii din diferite do-
menii de activitate, care au reuºit sã
treacã cu bine peste criza economicã
din ultimii ani.

Analiºtii ziarului BURSA au
întocmit mai multe topuri, pe baza
rezultatelor financiare obþinute de

companii, în perioada 2008-2015,
în funcþie de profitabilitate ºi sãnã-
tatea financiarã a companiilor din
domenii precum energie, agricultu-
rã, sectorul bancar, piaþa de capital
etc.

Dincolo de cifre, cititorii noºtri
au propria percepþie privind câºti-
gãtorii crizei, în funcþie ºi de noto-
rietate.

De aceea, ziarul “BURSA” a de-
cis ca, pe lângã premiile rezultate din
calcule ºi din situaþiile financiare, sã
ofere posibilitatea publicului sã îºi
exprime preferinþele, în cadrul unui
sondaj, pe site-ul www.bursa.ro.

Vã invitãm sã vã alegeþi “Câºtigã-
torii crizei”, pe care îi vom premia, la
secþiunea “Votul publicului”, în ca-
drul Galei, din luna noiembrie. n

DENIS IVANOV, BANCA INTERNAÞIONALÃ DE INVESTIÞII:

“Potenþialul bãncilor comerciale sã
finanþeze IMM-uri a scãzut, dupã crizã”
l ”Trendul de înfiinþare a instituþiilor financiare internaþionale, în creºtere
rapidã” l “IIB este în afara politicii”

(Interviu cu domnii Denis Ivanov, vicepreºedinte la Banca Internaþionalã de
Investiþii, ºi Alexandru Florescu, vicepreºedinte al conducerii executive a bãncii)

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã despre evoluþia sistemu-
lui bancar internaþional?

Denis Ivanov: Din punctul de ve-
dere al instituþiilor financiare, pot
spune cã, per total, dupã criza din
2008, am vãzut o reglementare în
creºtere asupra bãncilor comerciale.
Din nefericire, am vãzut scãderea
potenþialului bãncilor comerciale sã
închidã deficitul de finanþare, în spe-
cial în relaþie cu sectoare precum
IMM-urile, infrastructura.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

International Investment Bank (IIB) este gata sã analizeze, spre finanþare, proiecte

care sunt prioritare pentru Guvernul României, dupã ce a atras, recent, 300 de milioa-

ne de lei, printr-o emisiune de obligaþiuni la Bursa de Valori Bucureºti, dupã cum ne-a

spus Alexandru Florescu, vicepreºedinte al conducerii executive a bãncii, în cadrul

unui interviu acordat, în exclusivitate, ziarului “BURSA”. (continuare in pagina 15)

DANA DEMETRIAN, BANCA COMERCIALÃ
ROMÂNÃ:

“Decizia BCR sã nu dea credite
în CHF a fost foarte bunã”
l Demetrian: “Conversia creditelor la curs
istoric este aproape imposibil de aplicat, din
punct de vedere tehnic”

Conversia creditelor acordate în
valutã la cursul din data contractãrii
este aproape imposibil de realizat,
din punct de vedere tehnic, conside-
rã Dana Demetrian, vicepreºedinte
Retail BCR.

Domnia sa susþine cã implicaþiile
conversiei creditelor luate în altã
monedã decât cea naþionalã sunt
mult mai mari decât ceea ce se presu-

pune acum. “Ca sã apelãm la o astfel
de lege, trebuie ca aceastã lege sã fie
foarte bine fundamentatã - sã ºtim
cum se implementeazã ºi care va fi
impactul la nivel de piaþã”, a afirmat,
ieri, doamna Demetrian, într-o
întâlnire cu presa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

nMotto:
BNR: Economia
României a crescut
peste aºteptãri, iar
condiþiile monetare
sunt favorabile
creditãrii. (Deci acum
e momentul!)

Þara noastrã este singura din lume

care a crescut dobânzile în crizã,

susþine analistul economic Lucian

Isar.

Domnia sa ne-a spus, într-un inter-

viu, cã relaþia bãncilor cu clienþii a

fost profund marcatã de politica de

credit a BNR. Lucian Isar ne-a de-

clarat, printre altele: “Bãncile din Ro-

mânia nu au avut permisiunea, în

perioada 2009-2011, de a menaja

ºi ajuta clienþii. Dupã, nu a mai con-

tat pentru mulþi. BNR insistã sã þinã

sub un regim ameninþãtor bãncile

comerciale, pentru cã ar fi periculos

pentru imaginea lui Isãrescu sã

înceapã bancherii sã povesteascã”.

POLEMICI CORDIALE

“BNR þine sub
regim ameninþãtor
bãncile comerciale”E
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