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Conturi face audit al performanþei
managementului general al privatizãrii
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Bloomberg:
BCE îºi va reduce
gradual achiziþiile
de obligaþiuni

Banca Centralã Europeanã (BCE)
îºi va reduce probabil, gradual, achi-
ziþiile de obligaþiuni înainte de
încheierea programului de relaxare
cantitativã (QE) ºi ar putea face acest
lucru în etape de câte 10 miliarde de
euro pe lunã, potrivit unor oficiali
din cadrul bãncii, scrie Bloomberg.

Oficialii nu au exclus ca progra-
mul QE sã fie prelungit dincolo de
data-limitã martie 2017, în ritmul ac-
tual de 80 miliarde de euro pe lunã.
“Decizia finalã va depinde de per-
spectiva inflaþiei”, aratã Marchel
Alexandrovich, economist la Jeffe-
ries International, potrivit Mediafax.

O reducere de pânã la 10 miliarde
de euro pe lunã ar echivala cu urma-
rea unei strategii similare celei adop-
tate de banca centralã americanã,
care a început sã-ºi reducã achiziþiile
lunare de obligaþiuni cu 10 miliarde
de dolari în decembrie 2013 ºi le-a
pus capãt în octombrie 2014, în sco-
pul diminuãrii impactului asupra
pieþelor. Când programul QE va
ajunge la final, bilanþul BCE nu va
scãdea imediat.

Banca centralã s-a angajat deja sã
reinvesteascã banii din obligaþiunile
ajunse la maturitate. Acest lucru va
însemna cã efectul de stimulare va fi
menþinut pânã la sfârºitul anului
2020, arãta guvernatorul bãncii cen-
trale olandeze Klaas Knot, luna tre-
cutã. (V.R.)
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n FMI: Italia trebuie sã depunã mai
multe eforturi pentru reducerea
creditelor neperformante
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Exemplul polonez
“Polonia a anunþat marþi oficial

cã a sistat negocierile cu compania
europeanã Airbus pentru achiziþia
a 50 de elicoptere militare multirol
de tipul Caracal, un contract, care
dacã s-ar fi concretizat, ar fi avut o
valoare de circa 3,5 miliarde de
dolari”, pentru cã
Airbus Helicopteres
„nu a prezentat pro-
puneri de offset care
sã rãspundã intere-
sului economic ºi de
securitate al statului
polonez”, transmit
agenþiile AFP ºi Re-
uters, preluate Agerpres. “Pentru
guvernul polonez principala prio-
ritate este asigurarea securitãþii
statului ºi condiþiile pentru dez-
voltarea industriei poloneze de
apãrare. Discrepanþele dintre po-
ziþiile de negociere ale ambelor
pãrþi au fãcut imposibilã obþinerea
unui compromis, prin urmare con-
tinuarea discuþiilor este inutilã” -

comunicat al Ministerului Econo-
miei din Polonia.

Pe româneºte, asta înseamnã cã:
1) Dacã Airbus Helicopteres nu an-
gajeazã companii poloneze pentru
fabricarea unei ponderi semnificati-
ve a componentelor, mãcar pentru
cele 50 de elicoptere pentru armata
polonezã, atunci guvernul alege alt
furnizor. 2) Pentru asigurarea securi-
tãþii statului este importantã achiziþia
de armament, dar poate cã mai im-
portantã este dezvoltarea industriei
naþionale de apãrare.

Aceastã poziþie poate fi valabilã
pentru orice stat european, deºi nu
sunt multe care sã o proclame la
fel de rãspicat ca ºi Polonia. Re-
nunþarea la elicopterele produse
de Airbus Helicopteres este mesa-
jul cu care o þarã demnã îl întâmpi-
nã pe preºedintele francez Franço-
is Hollande, a cãrui vizitã în Polo-
nia este programatã pentru 13 oc-
tombrie.

(continuare în pagina 4)

DEªI ASF A AUTORIZAT BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI CA
SSIF, ÎN DECEMBRIE

BRM acuzã BVB cã îi tergiverseazã
admiterea în sistem, din aprilie

l BRM vrea sã se autorizeze ca ATS, pentru a
începe tranzacþionarea produselor derivate

Bursa de Valori Bucureºti tergi-
verseazã admiterea în sistem a Bur-
sei Române de Mãrfuri (BRM), care,
în decembrie 2015 a primit de la Au-
toritatea de Supraveghere Financia-
rã (ASF), autorizarea ca societate de
servicii de investiþii financiare, dupã
cum ne-au spus reprezentanþii BRM.

Bursa Românã de Mãrfuri a fãcut
deja cheltuieli semnificative ca sã
funcþioneze ca SSIF – a achitat taxe

de autorizare la ASF de 15.000 de lei,
plus aproximativ 100.000 de lei pen-
tru instruirea personalului, a achitat
tariful de admitere la Depozitarul
Central, de 70.000 de lei, plus 45.000
de lei, la Fondul de Garantare al De-
pozitarului, ºi 10.000 de lei, la Fondul
de Compensare a investitorilor, po-
trivit preºedintelui BRM Gabriel Pu-
rice. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 3)

De ce se accelereazã fuga capitalului
din Italia ºi Spania?

Banca Centralã Europeanã a
publicat recent datele pri-
vind soldurile din cadrul sis-

temului TARGET2 (Trans-Europe-
an Automated Real-time Gross set-

t l e me n t E x p r e s s
Transfer), care facili-
teazã decontarea în
timp real pentru plã-
þile în euro.

Conform datelor de
la BCE, Olanda, Fin-
landa, Luxemburg,
Germania, Cipru ºi

Estonia sunt singurele þãri creditoare
din sistemul TARGET2 în ultimul an,
iar ceilalþi membri ai zonei euro pre-
zintã datorii nete. Poziþia creditoare
cumulatã a Olandei, Finlandei, Lu-
xemburgului ºi Germaniei se ridica la
985 de miliarde de euro în august
2016, iar poziþia debitoare a Greciei,
Spaniei, Italiei ºi Portugaliei era de

circa 785 de miliarde.
Dacã în perioada acutã a crizei da-

toriilor suverane din Europa pieþele
urmãreau cu îngrijorare evoluþia sol-
dului negativ al Greciei, acum a ve-
nit rândul Italiei ºi Spaniei.

În august 2016, soldul negativ al

Italiei a crescut cu o ratã anualã de
52,4%, pânã la 326,9 miliarde de
euro, un nou record, iar soldul nega-
tiv al Spaniei a crescut cu o ratã
anualã de 36,5%, pânã la 313,6 mi-
liarde de euro (vezi graficul).

(continuare în pagina 7)
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GRAM AUR = 162,8438 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0919 RON EURO = 4,4737 RON DOLAR = 4,0012 RON

AVOCATUL PIPEREA ªI DEPUTATUL ZAMFIR:

“Afirmaþiile bancherilor despre darea în platã
- mincinoase, înºelãtoare ºi manipulatoare”
l Dan Suciu, director de comunicare BNR: “Este atribuþia ANPC sã constate dacã reclama CPBR este sau nu mincinoasã ori
înºelãtoare” l Lucian Isar: “Estimãrile BNR ºi ale bãncilor comerciale reprezintã tehnici de manipulare des întâlnite în ultimii
ani, prin care se aruncã poveºti alarmiste care, ulterior, se dovedesc false” l Din Consiliul Patronatelor Bancare fac parte:
Raiffeisen Bank, BCR, ING Bank, Bancpost, Unicredit Bank

Î
ngenuncheate în faþa bãncilor,
unele ziare au publicat, în urmã
cu câteva luni, o cascadã de
minciuni revãrsatã din gura
unor bancheri prin Consiliul

Patronatelor Bancare din România
(CPBR), care le-a plãtit sã publice o
reclamã ce conþinea enunþuri care,
pânã acum, s-au dovedit a fi false.

Textul publicitar al CPBR repre-
zenta o înºiruire de afirmaþii apoca-
liptice la adresa Legii dãrii în platã,
încadrate într-un chenar negru, ase-
meni unui ferpar. Aspru criticat de
opinia publicã, încã de la apariþia sa -
spunându-se inclusiv cã pare un ma-

nifest din perioada comuniºtilor -
aceastã reclamã este catalogatã
acum, de iniþiatorii noii legi - avoca-
tul Gheorghe Piperea ºi deputatul li-
beral Daniel Cãtãlin Zamfir - ca fiind
una mincinoasã, înºelãtoare ºi
manipulatoare.

Aceºtia au demontat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe, reclama CPBR
(în care se afirmã ferm, printre altele,
cã “o generaþie întreagã va plãti”; un
tânãr va trebui sã aºtepte opt ani în
plus ca sã poatã sã îºi ia o casã”, “pia-
þa imobiliarã se va bloca (...) în pro-
vincie probabil nu se va mai vinde ºi
nu se va mai cumpãra nimic (...)

greu, foarte greu, se va mai construi
ceva”, “Legea dãrii în platã dãunea-
zã grav României”, “existã o lege a
insolvenþei persoanelor fizice (...)
care îl poate proteja pe omul simplu,
ajuns în necaz”).

În replicã, iniþiatorii Legii dãrii în
platã au arãtat, printre altele, cã eco-

nomia a crescut; la fel ºi creditarea,
Programul Prima Casã nu a dispãrut,
ci, dimpotrivã; piaþa imobiliarã a
progresat etc.

Încã de la publicarea reclamei,
Marius Dunca, fostul ºef al ANPC,
ne-a spus: “Sunt ºocat de modul în
care bãncile dezinformeazã consu-

matorii. Au luptat împotriva legii in-
solvenþei persoanelor fizice, au lup-
tat împotriva legii dãrii în platã ºi,
acum, când nu mai au alte cãi, înce-
arcã sã manipuleze opinia publicã
prin denigrarea legii.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)
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Mesajul CPBR versus realitatea actualã

CPBR: “Nu þi-au spus nici cã existã o lege a insolvenþei

persoanelor fizice”

De fapt, Legea insolvenþei persoanelor fizice ar fi trebuit
sã intre în vigoare la finalul anului trecut, dar aplicarea ei
a fost amânatã cu un an. Ca urmare, aceastã lege nu are
efecte, nici pânã acum nefiind aprobatã intrarea ei în vi-
goare mai devreme decât termenul pânã la care a fost
prorogatã.

CPBR: “Nu þi-au spus cã va creºte avansul pentru credi-

te”

O parte din bãnci au majorat avansul, însã unele dintre
acestea deja l-au redus din nou, în majoritatea localitãþi-
lor unde dau credite.

CPBR: “Nu þi-au spus cã va dispãrea programul Prima

Casã”

Programul Prima Casã nu a dispãrut, ci, dimpotrivã, a
fost prelungit, Ministerul Finanþelor Publice supli-
mentând bugetul aferent cu jumãtate de miliard de lei.

CPBR: “Nu þi-au spus cã un tânãr va trebui sã aºtepte 8

ani în plus ca sã poatã sã iºi ia o casã”

Soldul creditelor pentru locuinþe în lei a crescut con-
stant, în acest an, ritmul de creºtere ajungând, în au-
gust, aproape de 900 de milioane de lei, potrivit datelor
BNR. Bancherii spun cã, dupã ce au redus avansurile la
credite, solicitãrile pentru împrumuturile standard au re-
venit la nivelul de dinainte de majorarea avansurilor.

CPBR: “ªi nu þi-au spus nici cã piaþa imobiliarã se va blo-

ca (…) ºi cã greu, foarte greu, se va mai construi ceva”

Volumul investiþiilor imobiliare în prima jumãtate a ace-
stui an a ajuns la 359 de milioane de euro, unul din cele
mai ridicate niveluri în ultimii ºase ani, potrivit celui mai
recent raport CBRE România privind investiþiile imobilia-
re. Doar în primul semestru al lui 2014, investiþiile au
depãºit acest nivel, ajungând la aproximativ 400 de mi-
lioane de euro, potrivit companiei. Comparativ cu prima
jumãtate a anului trecut, când au fost investiþi 107 milio-
ane de euro, volumul investiþional din primul semestru al
acestui an este de peste trei ori mai mare.

Majoritatea bancherilor estimeazã cã preþurile imobilelor
vor scãdea, ca efect al Legii dãrii în platã, potrivit Baro-
metrului Bancar realizat de Asociaþia Românã a Bãncilor
(ARB) ºi EY.

CPBR: “Nu þi-au spus nici cã mulþi iºi vor pierde poate lo-

curile de muncã”

Rata ºomajului a scãzut la 5,9% în trimestrul II din 2016,
de la 6,6% în precedentele trei luni, potrivit datelor INS.

Conform unui sondaj realizat de ARB ºi EY, aproximativ
70% din bãnci estimeazã sã menþinã sau sã creascã
uºor numãrul de angajaþi.

CPBR: “Legea dãrii în platã dãuneazã grav României”

În realitate, economia a crescut cu 6% în al doilea trime-
stru al acestui an faþã de aceeaºi perioadã din 2015,
având un avans, în primul semestru, de 5,2%, conform
datelor INS.

PENTRU NOUL
CENTRU DE
DEZVOLTARE ªI
TEHNOLOGIE DE
LA IAªI

Gigantul
comercial online
Amazon
recruteazã 400
de specialiºti

Amazon, gigantul comercial onli-
ne, va crea 400 de noi locuri de mun-
cã permanente în România, odatã cu
inaugurarea unui nou Centru de
Dezvoltare ºi Tehnologie la Iaºi, a
anunþat compania, într-un comuni-
cat de presã. Cele 400 de noi locuri
de muncã se adaugã, astfel, celor 600
pe care compania le are, deja, în
România. Odatã cu demararea acþiu-
nii de recrutare de personal nou,
Amazon oferã oportunitãþi de ca-
rierã pentru ingineri ºi dezvoltatori
software, cercetãtori, analiºti de bu-
siness, specialiºti în comerþ ºi mana-
geri de conformitate.

Centrul de Dezvoltare ºi Tehnolo-
gie Amazon de la Iaºi se întinde pe o
suprafaþã de peste 13.000 de metri
pãtraþi.

Claudiu Vrînceanu, secretar de Stat
în cadrul Ministerului Economiei, Co-
merþului ºiRelaþiilorcuMediuldeAfa-
ceri (MECRMA), a declarat:

“Din 2005 ºi pânã acum, Amazon a
investit la nivel local aproximativ 40
de milioane de euro ºi a creat 600 de
locuri de muncã. Este vorba de joburi
inovatoare, cu o valoare adãugatã
mare pentru cã vorbim despre recruta-
rea de ingineri software, cercetãtori,
analiºti de date sau dezvoltatori de
conþinut”.

Retailerul online Amazon este
prezent pe piaþa localã de 11 ani. n


