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Commerzbank:
BCE va extinde
achiziþiile de
obligaþiuni pânã
la finele lui 2017

Analiºtii bãncii germane “Com-
merzbank” AG sunt de pãrere cã
Banca Centralã Europeanã (BCE)
va extinde mãsura de relaxare canti-
tativã (achiziþii de obligaþiuni) pânã
la finele anului viitor.

Christoph Weil, analist la banca
germanã, afirmã, conform Fx Street:
“La reuniunea de sãptãmâna trecutã,
conducerea BCE nu a luat în discuþie
nici extinderea programului sãu de
achiziþii de bonduri, nici încheierea
acestuia. Totodatã, oficialii bãncii nu
au spus nimic cu privire la o posibilã
schimbare a parametrilor programu-
lui. Aceste indici nu vor fi date pânã
în decembrie, când conducerea BCE
va avea noile estimãri de creºtere
economicã ºi inflaþie pentru zona
euro”.

Weil a menþionat cã BCE va deci-
de sã extindã achiziþia de bonduri în
condiþiile în care inflaþia din regiune
va continua sã fie departe de þinta
BCE, de aproape 2%.

La data de 20 octombrie, BCE a
pãstrat programul de relaxare canti-
tativã ºi dobânzile neschimbate. În
prezent, programul de achiziþii de
active al instituþiei se situeazã la 80
de miliarde de euro pe lunã.

V.R.

Miercuri, 26 octombrie 2016, nr. 206 (5786), anul XXVI

n Banca Elveþiei:
Dobânzile negative sunt
adecvate, deocamdatã

PAGINA 16

GRAM AUR = 168,3812 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1507 RON EURO = 4,4909 RON DOLAR = 4,1260 RON

Ionuþ Simion, Amcham: “Prioritatea zero
a Guvernului ar fi sã asigure o creºtere
economicã sustenabilã”
l “Nu avem nimic împotriva mãsurilor populiste, dar ne temem de creºteri
de taxe” l “Mãsurile în domeniul natalitãþii trebuie sã fie pe decade de
timp, ºi nu pe cicluri electorale”

Prioritatea zero a Guvernului
trebuie sã fie asigurarea unei
creºteri economice sustenabi-

l e , cons ide rã Ionu þ S imion ,
preºedintele Camerei de Comerþ
Americane în România (AmCham),
care apreciazã cã o creºtere econo-
micã care nu este sustenabilã poate
avea efecte destul de nefavorabile
pe termen mediu ºi lung.

“Creºterea economicã a Româ-

niei, de 6%, este un lucru bun la
prima vedere, dar dacã ea nu are la
bazã fundamente economice suste-
nabile, putem plãti un preþ destul
de mare”, a spus domnia sa , adã-
ugând: “La acest moment, anali-
zele fãcute au arãtat cã deficitul
României nu are acelaºi grad de
creºtere pe mãsura a ceea ce se an-
ticipa în primele ºase luni ale
anului. Analizele aratã cã, dacã

România ar reuºi sã creascã în mod
constant cu 5%, în fiecare an, pro-
gresul ar fi unul extraordinar”.

AmCham a prezentat, ieri, docu-
mentul “Prioritãþi pentru România”,
care conþine propunerile companii-
lor americane de la noi pentru viito-
rul Parlament ºi viitorul Guvern.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

Curtea Constituþionalã lasã
darea în platã la decizia
instanþelor judecãtoreºti
l Preºedintele CCR: “Contracte încheiate între 2007 ºi 2009, pe vechiul
Cod Civil, nu fac obiectul sesizãrii, pentru cã nu sunt în legãturã cu cauza”
l Stan Târnoveanu: “Darea în platã nu are cum sã-ºi mai producã efectele
aºa cum este scrisã Legea 77/2016” l Gheorghe Piperea: “Una din
excepþii care, aparent, a fost admisã, în realitate nu este admisã”

Nici bãncile ºi nici clienþii nu
s-au lãmurit, ieri, asupra
constituþionalitãþii legii dã-

rii în platã, deºi Curtea Constituþio-
nalã a României urma sã facã lumi-
nã în acest caz.

Concret, legea nu a fost declaratã
neconstituþionalã, însã nici constitu-
þionalã ºi nici mãcar parþial neconsti-
tuþionalã, iar cei implicaþi au rãmas
nelãmuriþi.

Judecãtorii CCR au dezbãtut 33
de excepþii de neconstituþionalitate
ridicate de bãnci ºi au hotãrât într-un
numãr de 25 de dosare, pronunþarea
pentru celelalte opt fiind amânatã
pentru mâine.

CCR a admis douã excepþii ºi a res-
pins alte douã, preºedintele Curþii
menþionând, însã, în rãspunsul dat
unui jurnalist, cã legea nu poate fi
numitã “parþial neconstituþionalã”.

Plenul Curþii Constituþionale a de-
liberat, cu unanimitate de voturi, cã
sintagma „precum ºi din devaloriza-
rea bunurilor imobile” din articolul
11 al legii este neconstituþionalã.

Acest articol menþioneazã: “În ve-
derea echilibrãrii riscurilor izvorând
din contractul de credit, precum ºi
din devalorizarea bunurilor imobile,
prezenta lege se aplicã atât contrac-
telor de credit aflate în derulare la
momentul intrãrii sale în vigoare, cât

ºi contractelor încheiate dupã
aceastã datã”.

Declararea ca neconstituþionalã a
sintagmei „precum ºi din devalori-
zarea bunurilor imobile” a avut în
vedere faptul cã devalorizarea bunu-
rilor imobile nu este incidentã, în ra-
port de obiectul contractelor de
credit (sume de bani), susþine CCR.

Potrivit comunicatului de presã
postat pe site-ul instituþiei, Curtea a
constatat cã unele articole sunt con-
stituþionale în mãsura în care instan-
þa judecãtoreascã verificã toate con-
diþiile referitoare la existenþa impre-
viziunii, excepþiile referitoare la

restul articolelor din text fiind
respinse ca inadmisibile.

CCR Menþioneazã: “Respinge-
rea, ca inadmisibilã, a prevederilor
menþionate la pct. 3 a avut în vedere
faptul cã toate dosarele în care au
fost invocate excepþiile de neconsti-
tuþionalitate vizeazã contracte de
credit încheiate între anii 2007-
2009, ºi anume sub regimul Codului
civil din 1864, astfel cã aceste pre-
vederi nu au legãturã cu soluþionarea
cauzelor”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Costin Borc þine
monologuri în oglindã
lMinistrul economiei: “România nu este încã
pregãtitã sã se prezinte la târgurile ºi expoziþiile
internaþionale”

Ministrul Economiei Costin Borc
stã în baie ºi se rãþoieºte la imaginea
din oglindã, împroºcând cu invecti-
ve: “România, eºti incapabilã sã te
promovezi, nu eºti pregãtitã, ruºine,
ruºine ruºine”!

Aceasta este traducerea discursu-
lui de ieri a lui Costin Borc, în faþa a
sute de antreprenori. Pentru cã nu a
gãsit încã vinovaþii din ministerul pe
care îl conduce pentru eºecul rãsunã-
tor al organizãrii standului României
de la târgul SIAL Paris, actualul mi-
nistru al economiei a preferat sã
arunce vina pe întreaga þarã pentru
insucces: “România nu este pregãtitã
sã se prezinte aºa cum trebuie la
târgurile ºi expoziþiile internaþiona-
le, iar anumite accidente care ne fac

de râs la astfel de evenimente fac
parte dintr-un ºir al lipsei de
concepte clare ºi globale pentru
promovare”.

LARISA BÃNICÃ

(continuare în pagina 4)

ASF O CONTRAZICE PE ANDREEA PAUL

Miºu Negriþoiu nu beneficiazã de plãþi
compensatorii, la demitere
l ASF aminteºte doar de salarii compensatorii, nu ºi de alte forme de
remunerare bãneascã l Deputatul PNL Andreea Paul susþine cã Miºu
Negriþoiu are de luat opt salarii compensatorii, în caz de demitere

Deputatul PNL Andreea Paul a
declarat, ieri, cã preºedintele
ASF Miºu Negriþoiu are de

luat opt salarii compensatorii, în caz
de demitere, informaþie care circula,
de ceva vreme în piaþã, ºi care a fost
infirmatã explicit de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã.

Într-un rãspuns pentru ziarul
“BURSA”, din data de 16 septem-
brie, ASF ne-a transmis cã “nu sunt
prevãzute plãþi compensatorii pentru
Preºedintele ASF”.

În urma sesizãrii doamnei Paul, am
revenit la ASF cu solicitarea sã ne pre-
cizeze dacã, în caz de demitere a
preºedintelui ASF, acesta are dreptul

sã încaseze vreun ban, sub orice formã
(plãþi compensatorii, “primã de des-
pãrþire” etc). Reprezentanþii ASF ne-a
rãspuns: “Nu sunt prevãzute plãþi
compensatorii pentru Preºedintele
ASF. Nu dorim sã comentãm declara-
þiile din media ale doamnei deputat
Andreea Paul Vass sau ale oricãrui
membru al Parlamentului României”.

Un detaliu semnificativ iese în
evidenþã în rãspunsul de ieri al ASF:
Biroul de presã al ASF vorbeºte nu-
mai despre plãþi compensatorii ºi nu
spune, în clar, cã preºedintele ASF nu
beneficiazã de nici un chior, dacã va fi
demis. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 5)

Cubul din iarna vrajbei noastre

Dacã este sã ne luãm dupã
aparenþe, România trebuie
sã se pregãteascã pentru

prima ºi poate ultima crizã a manda-
tului prezidenþial care poartã semnã-

tura Klaus Iohan-
n i s . A f a c e r e a
Black Cube a scos
la ivealã documen-
tul cu depoziþia de
martor a celui care
a primit comanda
pentru operaþiunea
”Tornado”. Din el
rezultã cã interme-

diarul Bucureºtiului s-a strãduit sã
înlãture orice îndoialã asupra faptu-
lui cã operaþiunea este una institu-
þionalã, iar nu aventura particularã a
cuiva; cã ea se face în beneficiul
Preºedintelui României, ºeful

SRI-ului fiind ”organul executiv” al
voinþei prezidenþiale. Esenþial de
notat, traseul organizãrii ºi al deci-
ziilor îl ocolea pe Nr. 2 din SRI, ge-
neralul Coldea. La baza acþiunii nu
era voinþa arbitrarã a cuiva ci, apa-

rent, preocuparea îndreptãþitã a
Preºedintelui României pentru inte-
gritatea personalã a candidatului
(unic) la ºefia DNA, Laura Codruþa
Koveºi.

(continuare în pagina 3)

16 pagini

CORNEL
CODIÞÃ

Cât va mai continua
farsa Monte dei Paschi?

O
peraþiunea de salvare a
celei mai vechi bãnci din
lume, Monte dei Paschi
(BMPS), s-a transformat

într-o farsã macabrã.
Dupã ce preþul acþiunilor a atins un

minim istoric de 16 eurocenþi la înce-
putul acestei luni, cotaþia BMPS a

început sãcreascãputernicde lamijlo-
cul sãptãmânii trecute (vezi graficul).

Ieri acþiunile BMPS au crescut cu
aproape 27%, pe fon-
dul anunþãrii unui
plan de restructurare,
iar apoi s-au prãbuºit
cu 23% ºi au fost
oprite o perioadã de la
tranzacþionare.

Stefano Girola, un
manager de active fi-

nanciare din Elveþia, a declarat pen-
tru Bloomberg cã “acþiunile BMPS
sunt cumpãrate pe fondul speculaþii-
lor privind interesul noilor
investitori”.

(continuare în pagina 5)
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