
DEPUTAÞII AU AMÂNAT PENTRU LUNI DISCUÞIILE PE TEXT

Conversia creditelor în valutã -
tergiversatã din nou
l Parlamentarii au agreat cã vor discuta pe conversia la curs istoricl Noutãþile solicitate ieri: un prag
pentru creditele ce vor intra sub incidenþa legii ºi conversia unui singur împrumut pentru un client

D
eputaþii din comisiile ju-
ridicã ºi de buget au am-
ânat din nou discuþiile pe
textul proiectului legis-

lativ privind conversia creditelor
contractate în valutã. Dezbaterile au
fost amânate pentru luni, parlamen-
tarii hotãrând cã, dacã textul va fi
agreat într-o formã sau alta, atunci
iniþiativa sã intre pe ordinea de zi de
marþi a plenului.

Avocatul Gheorghe Piperea susþi-
ne cã amânarea acestor discuþii nu
este de bun augur, întrucât parlamen-
tarii vor intra în curând în campanie
electoralã. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 15)
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Praet, BCE:
“Scãderea acþiunilor
bãncilor – risc pentru
creditare”

Un declin prelungit al acþiunilor
bãncilor din zona euro ar putea
afecta creditarea cãtre companii ºi
persoane fizice, a avertizat ieri Peter
Praet, economist-ºef al Bãncii Cen-
trale Europene, aducând astfel în
atenþie temerile din interiorul BCE
cu privire la efectul dobânzilor scã-
zute asupra bãncilor cu probleme.

Într-un discurs susþinut la Madrid,
Praet a declarat cã pieþele slabe ale
acþiunilor bãncilor pot sã devinã o
îngrijorare “dacã persistã ºi se trans-
formã într-un fenomen sistemic”.

Oficialul BCE a menþionat: “Pro-
fitabilitatea sectorului bancar este
slabã, prea slabã (…) Dacã preþurile
acþiunilor se menþin la un nivel re-
dus, dupã o perioadã de un an poþi
vedea impactul asupra creditãrii
acordate de bãnci, în general”.

Astfel, în opinia sa, este crucialã
continuarea monitorizãrii efectelor
politicilor BCE asupra “poziþiei ºi
perspectivelor sistemului bancar”.

Praet a subliniat cã orice ajustare a
politicilor monetare ale BCE ar tre-
bui sã sprijine avansul economiei
fãrã sã submineze stimulentele pri-
mite de bãnci pentru extinderea cre-
ditãrii. Praet aºteaptã ca ratele scãzu-
te ale dobânzilor sã persiste ºi a fãcut
apel la o nouã consolidare a sistemu-
lui bancar din zona euro, inclusiv
prin fuziuni transfrontaliere.

V.R.
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BANCA NAÞIONALÃ SUB DICTATUL LEGII

În România cu
aurul nu-i de joacã
Titreazã MAKE, în “BURSA”

de luni: “…Adrian Vasilescu
scrie (…) despre ceea ce

vrea”. Notarea cheamã o adnotare.
Angajându-mã în aceastã polemicã,
în contextul ofensivei mediatice
având ca þintã Banca Naþionalã, nu
vreau ºi nu am cum sã ocolesc vreun
subiect dintre cele puse în discuþie de
câteva luni încoace. ªi, deci, nici pe
cele din “lista lui MAKE”, pe care nu
am nici un motiv sã le consider “a nu
fi analize riguroase”. Am însã un
motiv, ºi încã unul
temeinic, sã duc la
bun sfârºit subiectul
AUR. Pentru cã, în
spaþiul public, sunt
reluate ºi iar reluate
teme de naturã sã
nascã dacã nu con-
vingeri mãcar suspiciuni, dacã nu te-
meri mãcar semne de întrebare cu
privire la calitatea deciziilor ºi la ri-
goarea gestiunii legate de aurul mo-
netar din rezerva internaþionalã a
Bãncii Naþionale a României. A nu
elucida, întâi ºi întâi, aceastã proble-
maticã, sub toate aspectele, absolut
toate, înseamnã a face loc în conti-
nuare atât suspiciunilor, cât ºi sem-
nelor de întrebare. Iar în România,
cu aurul nu-i de joacã.

Decenii la rând, în societatea noa-
strã, a fost cultivat mitul aurului. Pe
acest fond, aurul din rezerva interna-
þionalã a Bãncii Naþionale a fost
învãluit în mister ºi supus unui regim
de totalã netransparenþã. Nu

întâmplãtor, dupã evenimentele din
’89, timp de 12 ani, operaþiunile cu
aur au continuat sã fie reglementate
de un act normativ restrictiv: Decre-
tul 244. Un decret al lui Ceauºescu,
din 1978, devenit apoi lege. Abia
dupã mai bine de un deceniu a apãrut
o nouã lege, care a intrat în vigoare la
1 ianuarie 2003, înlocuind-o pe cea
din 1978. De atunci, în economia
româneascã, metalele preþioase au
efectiv circulaþie liberã.

Începând din 2000, treptat, Banca
Naþionalã a deschis dialogul cu pu-
blicul privind rezerva de aur. Lunã
de lunã, într-un comunicat dat publi-
citãþii, iar anual în rapoartele cãtre
Parlament, date de asemenea publi-
citãþii, sunt prezentate cifre privind
cantitatea de aur ºi valoarea la zi.
Activitatea de comunicare a fost ºi
este în bunã mãsurã preocupatã sã
explice publicului, pe îndelete, cã o
instituþie fundamentalã a þãrii, cum
este Banca Naþionalã, nu-ºi ordonea-
zã strategiile dupã cum îi taie capul
pe cei care o conduc. ªi nici dupã ce-
rinþele vocilor din spaþiul public.
Obiectivele, direcþiile de acþiune,
marja de iniþiativã ºi limitele inova-
þiei, ce reglementeazã BNR ºi ce nu
reglementeazã – totul e stipulat în
legi. ªi nimeni, absolut nimeni, nu-i
poate cere Bãncii Naþionale sã facã
nimic din ceea ce legea nu-i cere sã
facã. Aurul intrând cu precãdere sub
incidenþa acestui regim respectat cu
stricteþe.

(continuare în pagina 8)
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Nu este necesarã naþionalizarea
bãncilor italiene

Ministrul italian al Economiei,
Pier Carlo Padoan, susþine cã nu este
necesarã naþionalizarea bãncilor ita-
liene care se confruntã cu probleme
financiare, potrivit Reuters. Afirma-
þia sa a fost fãcutã în condiþiile în
care sunt tot mai multe temeri legate
de succesul planului de salvare a
“Banca Monte dei Paschi di Siena”.

Întrebat dacã naþionalizarea bãn-
cilor aflate în crizã ar fi “o dramã”,
Pier Carlo Padoan a rãspuns: “Nu
vãd necesitatea naþionalizãrii”.

Amintim cã “Monte dei Paschi”,
cel mai vechi grup bancar din Italia,
a acceptat un nou plan de redresare,
prin care le va solicita investitorilor
cinci miliarde de euro (5,6 miliarde
de dolari) ºi va vinde credite neper-
formante de 28 miliarde de euro.

Luna trecutã, banca l-a numit pe
fostul director al Bank of America
Merrill Lynch Italia, Marco Morelli,

în funcþia de director general al gru-
pului, pentru implementarea
planului.

Vânzarea de acþiuni va fi a treia
recapitalizare din ultimii ani, iar in-
vestitorii se tem cã instituþia va fi ne-
voitã sã apeleze la sprijinul guvernu-
lui (A.V.)

(continuare în pagina 6)

DIN CICLUL “ACEI FÃÞARNICI CARE NE ÞIN LECÞII”:

Mesajul bancherului Lucian Isar este
clar: “Sã nu aveþi încredere în bãnci!”
l Soþul Alinei Gorghiu nu numai cã-ºi pãstreazã banii la saltea,
dar ºi concureazã sistemul bancar, împrumutând bani oamenilor

Institutul Naþional de Statisticã a
publicat, vineri, un studiu care
certificã, din nou, aberantele pa-

radoxuri ale economiei româneºti.
Salariul bugetarului mediu este cu
284 lei mai mare decât media pe eco-
nomie, în vreme ce veniturile angaja-
tului mijlociu din sectorul privat este
cu 118 lei sub medie. Diferenþa este
de 402 lei în favoarea angajatului la
stat, la nivelul anului 2014. La timpul
lor, statisticile relative anilor 2015 ºi
2016 vor arãta, fãrã îndoialã, discre-
panþe în creºtere. Bugetarii sunt sin-
dicalizaþi, au contracte colective ºi,
nu în ultimul rând, sunt beneficiari
colaterali ai creºterilor salariale deci-
se de ºefii lor în propriul interes.

Faptul cã “privaþii” mai lucreazã
pe salarii de la buget e pozitiv. Aºa
mai aflãm ºi noi ce averi au strâns
marii profesioniºti, din declaraþiile

de bunãstare ºi interese, obligatorii
prin lege.

Isar – discret, notoriu prin
alianþã

Lucian Isar a devenit notoriu prin
douã realizãri memorabile: duºmã-
nia cu Mugur Isãrescu ºi cãsãtoria cu
Alina Gorghiu. Isar a absolvit Aca-
demia de Studii Economice, Cole-
giul Naþional de Apãrare, Academia
Naþionalã de Informaþii ºi cursuri de
specializare la University of Chica-
go Booth School of Economics,
Harvard Business School ºi Univer-
sity of Oxford.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 6)

Teodor Ancuþa: “Cristian Sima a distrus tot
ce am construit, în 17 ani, la Sibex”
l Brokerul Cristian Sima este urmãrit penal pentru sãvârºirea a nouã
infracþiuni de înºelãciune ºi nouã infracþiuni de spãlare a banilor, într-un
dosar cu un prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Teodor Ancuþa, fost preºedinte
SIBEX, îl acuzã pe Cristian Sima cã
a distrus tot ce a construit, în 17 ani,
la bursa derivatelor de la Sibiu.
Ancuþa a þinut sã îºi prezinte opinia
despre evoluþia Sibex, dupã ce publi-
caþia “Sibiu 100%” nu i-a acceptat
dreptul la replicã faþã de interviul
acordat de fostul preºedinte Sibex,
Cristian Sima, care a declarat cã ve-
nise preºedinte–director general la
Bursa din Sibiu sã creeze o mare pia-
þã financiarã în Sibiu. n

(continuare în pagina 15)
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SERGIU OPRESCU, PREªEDINTELE ARB:

“Este posibil ca impactul conversiei creditelor
la cursul istoric sã fie ireparabil”

Conversia creditelor contractate
în valutã la un curs istoric ar conduce
la o pierdere imediatã pentru bãnci,
din diferenþa de curs valutar, însã un
impact la nivelul întregului sistem
bancar este dificil de estimat, susþin
reprezentanþii Asociaþiei Române a
Bãncilor (ARB).

Sergiu Oprescu, preºedintele
ARB, a precizat, citat de Agerpres:
“Fiecare dintre noi îºi calculeazã o
cifrã pentru banca pe care o conduce,

luând în calcul cele mai defavorabile
scenarii pe care le putem avea, ºi la
franci ºi la euro, ºi cu un curs (n.r.
istoric), ºi cu discount, cu tot ceea ce
ar putea sã fie în situaþia cea mai de-
favorabilã. ªi, de multe ori ne uitãm
ºi ne dãm seama cã genul acesta de
impact poate sã fie la un nivel pe care
sã nu îl mai putem repara”.

Florin Dãnescu, preºedintele exe-
cutiv al ARB, a declarat cã iniþiatorii
proiectului de lege privind conversia

creditelor ar trebui sã prezinte acest
studiu de impact. Domnia sa consi-
derã cã acesta va fi mai mare decât în
cazul reglementãrilor anterioare,
inclusiv Legea dãrii în platã.

Potrivit domnului Eugen Rãdules-
cu, directorul Direcþiei Stabilitate
Financiarã din cadrul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR), impactul pe
care l-ar avea o lege a conversiei cre-
ditelor în franci elveþieni la cursul
istoric ar fi de 2,4 miliarde lei.

Eugen Rãdulescu a menþionat, re-
cent: “Acest impact se va transpune
într-o scãdere medie a solvabilitãþii
sistemului bancar de 1,8 puncte,
ceea ce încã pare sã fie suportabilã.
Atâta doar cã avem douã bãnci care
vor ajunge cu indicatorul de solvabi-
litate sub nivelul care le permite con-
tinuarea funcþionãrii, iar alte patru
bãnci - cu indicatorii de solvabilitate
sub nivelul prudenþial recomandat în
momentul de faþã”. (A.P.)

Autoritatea pieþei de capital din Ita-

lia, Consob, a extins ieri, pânã la

data de 5 ianuarie 2017, interdicþia

privind vânzãrile short de acþiuni

“Monte dei Paschi di Siena”.

Consob a precizat: “Ca sã facili-

tãm posibilele tranzacþii ce privesc

capitalul bãncii, interdicþia a fost

modificatã ºi include, de aseme-

nea, drepturile options, obligaþiu-

nile convertibile ºi alte instrumen-

te financiare care le permit investi-

torilor sã primeascã acþiuni noi

emise Monte dei Paschi”.

ADRIAN
VASILESCU

POLEMICI CORDIALE


