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Marea Britanie reia
vânzarea deþinerii
la “Lloyds Banking”

Guvernul britanic va relua vânza-
rea participaþiei pe care o mai deþine
la “Lloyds Banking Group” Plc, care
valoreazã 3,6 miliarde de lire sterli-
ne, dupã ce a amânat acest proces în
urma deciziei þãrii de a ieºi din Uniu-
nea Europeanã.

UK Financial Investments Limited
(UKFI), entitatea care administreazã
deþinerea guvernului la banca salvatã
de la colaps în perioada crizei finan-
ciare, a informat, la finele sãptãmânii
trecute, cã va relansa planul de reve-
nire totalã a “Lloyds” în proprietate
privatã, în urmãtoarele 12 luni.

Conform planului, acþiunile vor fi
oferite în tranºe cãtre investitorii in-
stituþionali, iar primele vânzãri vor
avea loc în zilele viitoare.

“Revenirea Lloyds cãtre sectorul
privat este în interesulbãncii, al contri-
buabililor ºi al þãrii. De aceea, ieºirea
din acþionariatul Lloyds într-un mod
sistematic, la un preþ cât mai bun cu
putinþã, este una dintre prioritãþile
mele”, a declarat ministrul britanic al
finanþelor, Philip Hammond.

Trezoreria britanicã mai deþine
9% din “Lloyds”.

V.R.

Luni, 10 octombrie 2016, nr. 194 (5774), anul XXVI

n “Delta Lloyd” a respins
oferta de preluare de la
“NN Group”
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MINUTA ªEDINÞEI DE POLITICÃ
MONETARÃ DIN 30 SEPTEMBRIE

Efectele legii dãrii în platã ºi
ale altor iniþiative legislative,
încã incerte pentru BNR
l BNR: “Impactul înãspririi în trimestrul al
doilea a standardelor de creditare pe segmentul
creditelor pentru locuinþe pare a fi deocamdatã
modest din perspectiva fluxului de credite noi”
l BNR: “ªomajul a scãzut pânã la minimul
perioadei postcrizã”

Incertitudinea privind magnitudi-
nea efectelor Legii dãrii în platã ºi a
altor iniþiative legislative ce vizeazã
sectorul bancar persistã, potrivit mi-
nutei ºedinþei Consiliului de Admi-
nistraþie al Bãncii Naþionale a Româ-
niei, publicatã, vineri, pe site-ul
bãncii.

Aceasta aratã cã, în cadrul discu-
þiilor, a fost reliefatã o anticipatã re-

laxare a politicii fiscale ºi a celei de
venituri în perioada urmãtoare, datã
fiind execuþia bugetarã din primele
opt luni ale anului. Membrii CA au
remarcat ºi creºterea incertitudinii
privind conduita pe orizontul de timp
mai îndepãrtat a acestor politici.

A.S.

(continuare în pagina 6)

AL 23-LEA CONGRES MONDIAL AL ENERGIEI - ISTANBUL

Companiile noastre lipsesc de la discuþiile
giganþilor energetici

l Putin ºi Erdogan - prezenþi la Congres
l Blãnculescu: “Punctul forte al Congresului
va fi semnarea proiectului South Stream”

Companiile româneºti din domeniul
energetic nu apar în programul speake-
rilor care vor dezbate probleme impor-
tante din domeniu, în aceste zile, în ca-
drul celuide-al23-leaCongresEnerge-
tic Mondial, organizat la Istanbul, atra-
ge atenþia Ionel Blãnculescu, Senior
Advisor la Global Resources Partner-
ship, pentru România, Turcia ºi þãrile
din Centrul ºi Sud-Estul Europei.

Domnia sa precizeazã cã societã-
þile noastre vor lipsi de la masa dis-

cuþiilor, în condiþiile în care acolo
vor fi prezenþi CEO ai giganþilor
energetici mondiali din þãri ca Ara-
bia Sauditã, SUA, Franþa, UK, Ru-
sia, dar ºi lideri de guverne ºi ºefi de
state importante din punct de vedere
energetic, printre aceºtia numãrân-
du-se preºedinþii Turciei (Recep
Tayyip Erdogan) ºi Federaþiei Ruse
(Vladimir Putin).

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 5)

GRAM AUR = 163,1972 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1160 RON EURO = 4,4949 RON DOLAR = 4,0411 RON

EURO ªI FRANCUL ELVEÞIAN AU CRESCUT CONSTANT, SÃPTÃMÂNA TRECUTÃ

Zamfir: “BNR foloseºte din nou
presiunea, pentru cã urmeazã
votul pe Legea conversiei”
l Deputaþii urmeazã sã discute, astãzi, pe textul proiectului legislativ privind conversia creditelor în
valutã l Ionuþ Dumitru: “Discuþiile privind conversia creditelor în valutã au depreciat leul” l Isar:
“Cursul euro/leu nu este un curs de schimb cu flotare liberã, ci este un curs manipulat, administrat de
Banca Naþionalã a României”

E
uro a crescut constant,
sãptãmâna trecutã, în ra-
port cu leul, de la 4,4484
lei/euro în ziua de luni, 3

octombrie, la 4,4949 lei/euro - vine-
ri, 7 octombrie.

Aprecierea din ultima perioadã a
monedei euro reflectã, pe de o parte,
evoluþiile de pe pieþele internaþionale,
în special deprecierea lirei sterline ca
urmare a accentuãrii discuþiilor pri-
vind Brexit, ne-a precizat Ionuþ Du-
mitru, preºedintele Consiliului Fi-

scal, adãugînd cã, pe de altã parte,
evoluþia cursului de schimb euro/leu
are la bazã ºi factori locali, cum ar fi
discuþiile privind Legea conversiei
creditelor contractate în valutã, ce pot
avea ca efect deprecierea cursului.

Domnul Dumitru ne-a declarat: “A
fost un cumul de factori. Pe de o parte,
pe pieþele internaþionale au fost unele
evoluþii care au deteriorat sentimentul
faþã de pieþele emergente, ºi mã refer
aici înprimul rând ladiscuþiile legatede
Brexit, care s-au mai accentuat. În acest

context, s-adepreciat ºi lira laminimele
istorice”.

Menþionãm cã lira sterlinã s-a de-
preciat, sãptãmâna trecutã, pe pieþele
externe, în raport cu dolarul,
ajungând la cel mai scãzut nivel din
ultimii 31 de ani, în condiþiile în care
investitorii se tem cã ieºirea Marii
Britanii din Uniunea Europeanã
(Brexit) va restricþiona accesul
Regatului Unit la piaþa unicã.

Legat de conversia creditelor în
valutã, dezbaterile pe acest subiect

s-au reaprins, în ultima perioadã,
astãzi urmând ca deputaþii din comi-
siile juridicã ºi de buget sã discute pe
textul proiectului legislativ.

Dacã parlamentarii vor ajunge la
un consens ºi vor vota iniþiativa legi-
slativã a deputatului PSD Ana Bir-
chall, atunci proiectul de lege ar pu-
tea intra pe ordinea de zi de mâine a
plenului.

GEORGE FORCOª

(continuare în pagina 6)

Pânã unde vor merge programele
de bail-out din Europa?

Albert Einstein spu-
nea odatã cã “douã lu-
cruri sunt infinite, uni-
versul ºi prostia ome-
neascã”, dar ºi-a expri-
mat îndoiala cu privire
la infinitatea universu-
lui. Tot marele fizician

a mai declarat cã “o persoanã inteli-
gentã poate rezolva o problemã, dar
persoana înþeleaptã o evitã”.

Ultimele planuri ale Uniunii Eu-
ropene, referitoare la stabilirea unui
cadru de bail-out pentru casele de
compensare a tranzacþiilor cu deri-
vate, aratã cã lista marelui fizician
trebuie completatã cu hoþia ºi nebu-
nia, care au ajuns sã reprezinte trãsã-
turi definitorii ale “construcþiei
europene”.

Conform definiþiei din Investope-
dia, o casã de compensare centralã
(Central Counterparty Clearing Ho-
use, CCP) este o organizaþie care fa-

ciliteazã tranzacþiile de pe piaþa deri-
vatelor ºi a acþiunilor, ai cãrei mem-
bri sunt, de obicei, marile bãnci
dintr-o þarã europeanã. Scopul CCP
este asigurarea eficienþei ºi stabilitã-
þii pieþelor financiare, prin asumarea
riscului de credit al vânzãtorilor ºi al
cumpãrãtorilor la compensarea

tranzacþiilor.
Bloomberg a obþinut o variantã

preliminarã a proiectului de lege,
unde sunt stabilite regulile pentru
salvarea sau închiderea caselor de
compensare din Europa, în condiþiile
în care autoritãþile au forþat mutarea
aproape integralã a operaþiunilor de
compensare la nivelul unor case
centrale de compensare.

În primul rând apare o întrebare le-
gitimã. De ce este nevoie de un astfel
de cadru, în condiþiile în care autoritã-
þile de la Bruxelles ºi conducãtorii
BCE susþin cã este doar o chestiune de
timp pânã când redresarea zonei euro
se va transforma în creºtere sustenabi-
lã? Sã fie aceste promisiuni doar o
minciunã sfruntatã?

Iar dacã derivatele financiare sunt
aºa de periculoase, de ce nu s-au luat
mãsuri pentru eliminarea acestora
din peisajul financiar?

(continuare în pagina 3)
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BANCA NAÞIONALÃ SUB DICTATUL LEGII

In rezerva internaþionalã
calculele sunt exacte
pânã la a patra zecimalã

Stocul de aur al Bãncii Naþionale
are istorie. Dramaticã. Crescând
ºi scãzând în condiþii ºi determi-

nãri istorice concrete. Externe ºi inter-
ne. Astãzi, ocupãm locul 35 în lume,
între cele peste190 de þãri care fac ra-
portãri organismelor internaþionale pri-
vind rezervele lor de aur.

Tema comentariului meu de astãzi
este legatã de împrejurãri cu deter-
minãri puternice în structura rezer-
vei metalice a Bãncii Naþionale. ªi
cu reverberaþii la fel de puter-
nice peste timp. Douã decizii,
ambele politice, una din anii
1970 ºi alta din anii 1980, su-
prapuse, au produs un ºoc re-
simþit încã mulþi ani dupã de-
cembrie 1989. Prima, obliga
Banca Naþionalã sã cumpere
(ºi a fãcut-o timp de douã decenii)
peste 600 de tone de argint de care
nu avea nevoie. Argint produs în þarã
ºi refuzat de pieþele internaþionale. A
doua decizie, cea din anii 80, a dus la
vânzarea a jumãtate din stocul de aur
în contul datoriei externe. Intrebare
logicã: de ce a fost nevoitã România,
atunci, sã vândã aur înainte de a-ºi
vinde excedentul de argint?

Riscul ignorãrii raporturilor
de cauzalitate

Am schiþat un rãspuns într-o ediþie
recentã a ziarului „Bursa". Probabil
cu insuficiente detalii despre experi-

mentul cu argintul iradiat de la înce-
putul anilor 1970, la Institutul Naþio-
nal de Cercetãri Chimice, de vreme
ce, la Antena3, ziariºti cu experienþã
au suspectat de manipulare ceea ce
era în fapt o necesarã explicare a ra-
portului de cauzalitate între experi-
mentul invocat ºi urgenþa reîntregirii
stocului de aur dupã 1990.

Ei bine, în legãturã cu rezervele
internaþionale nu existã nici un in-
teres de manipulare. Evidenþele ºi

calculele sunt exacte pânã
la a patra zecimalã. ªi citi-
bile pentru întreaga planetã
financiarã în orice mo-
ment.

Pentru publicul interesat
- inclusiv pentru cei ce pun
întrebãri fãrã sã caute rã-

spunsuri sau îºi rãspund cu propriile
supoziþii - existã site-ul BNR. ªi
totuºi! Ignorând sursa directã, de
trei luni un grup de presiune acuzã
Banca Naþionalã de toate relele din
lume. Provocat fiind, am luat cu
de-amãnuntul arhivele BNR,
împreunã cu experþi în metale pre-
þioase, pentru a aduna tot ce este re-
levant în legãturã cu stocul de rezer-
vã. Am consultat toate registrele
privind miºcãrile de aur. ªi de ar-
gint. Am examinat documente, am
analizat registru cu registru, opera-
þiune cu operaþiune, an de an, din
1968 ºi pânã la zi.

(continuare în pagina 3)
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