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SCRUTIN RELUAT
Austriecii aflã
astãzi cine este
noul lor preºedinte

Alegerile prezidenþiale din Aus-
tria au fost reluate ieri, dupã anularea
unui scrutin din luna mai, votanþii
trebuind sã opteze între Norbert Ho-
fer, reprezentantul Partidului Liber-
tãþii, de extremã-dreaptã, ºi Alexan-
der van der Bellen, independent sus-
þinut de Partidul Verzilor. Peste 6,3
milioane de alegãtori au fost
aºteptaþi ieri la urne.

Curtea Constituþionalã din Aus-
tria a decis, în luna iulie, repetarea
alegerilor prezidenþiale din mai, care
au fost pierdute la diferenþã micã de
candidatul Norbert Hofer (45 de
ani). Acesta din urmã a contestat re-
zultatul, invocând probleme majore
la numãrarea voturilor.

Atunci, Curtea a constatat cã peste
700.000 de voturi prin poºtã au fost
numãrate greºit. Norbert Hofer pier-
duse alegerile din 22 mai cu 31.000 de
voturi, scrutinul fiind câºtigat de Van
der Bellen (72 de ani). Hofer a obþinut
49,65% din voturi la alegerile din pri-
mãvarã, iarVanderBellen–50,35%.

Funcþia de preºedinte al Austriei este
simbolicã, neavând puteri executive.

Primele rezultate ale alegerilor
din Austria erau aºteptate ieri, în
jurul orei 18.00 GMT (20.00 ora
României). Rezultatul oficial urmea-
zã sã fie anunþat astãzi. (V.R.)
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DEPUTATUL PSD CIPRIAN NICA:

“Guvernarea
tehnocratã este
catastrofalã ºi
antiromâneascã”
l ”Sunt de pãrere cã am ajuns prea departe cu lupta
anti-corupþie”l “Am avut probleme cu securitatea
în liceu ºi recunosc acest lucru”l “Clasa politicã
este în formare sau, mai bine zis, în reformare”
l “Dacã mi s-ar propune sã merg în executiv, acum
aº fi de acord doar în proporþie de 50%”

Reporter: Nu mai apãreþi pe liste-
le cu senatori ºi deputaþi pentru un
nou mandat. Ce s-a întâmplat? De ce
renunþã PSD la dumneavoastrã?

Ciprian Nica: PSD, ca orice alt par-
tid, nu renunþã foarte uºor la oameni,
dar existã filozofia cã trebuie sã adu-
cem tineri în politicã, iar acesta este un
conceptpecare îl consider sãnãtospen-
tru viitor, întrucât am convingerea cã
trebuie sã þinem aproape oamenii cu
experienþã, ca sã împãrtãºeascã celor-
lalþi din experienþa îndelungatã cãpãta-
tã pe parcursul anilor pe baza bãtãliilor

politice ºi parlamentare purtate în de-
cursul timpului ºiapercepþiei sãnãtoase
asupra realitãþilor imediate din societa-
te. Cred cã nu avem voie sã-i lãsãm pe
cei cu experienþã sã stea deoparte.

Sunt unii lideri locali care, nu ºtiu
din ce considerente, renunþã fãrã ni-
cio explicaþie la unii parlamentari,
indiferent cã nu au avut activitate sau
cã au avut, din contrã, activitate pro-
digioasã în cadrul Parlamentului
României.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)

n Schäuble, Germania: “Grecia are
nevoie de reforme structurale,
nu de reducerea datoriei”
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Adevãrul despre scopul
ºi implicaþiile împrumutului
de la FMI & UE
l Un rãspuns dat altor afirmaþii false ale lui
Lucian Isar

Î
n interviul din Bursa, publicat în
22 noiembrie 2016, Lucian Isar
aduce mai multe acuzaþii Bãncii
Naþionale a României, între care

ºi pe aceea cã ar fi negociat un
împrumut extern supradimensionat,
scopul fiind obþinerea de venituri
suplimentare din care sã fie acorda-
te bonusuri de performanþã.

Sunt colegã de generaþie cu Lu-
cian Isar. Am absolvit aceeaºi facul-
tate (Finanþe, Asigurãri, Bãnci ºi
Burse de Valori) din cadrul Acade-
miei de Studii Economice. ªi pentru
cã fostul meu coleg de facultate, din
pãcate, denatureazã faptele ºi datele
dincolo de controversele ºi analize-
le de specialitate, în domeniul conta-
bilitãþii BNR, în care activez, mã
vãd nevoitã sã îi rãspund.

1. Referitor la afirmaþiile cã BNR ar

fi fost permanent pe minus (a avut pier-

deri în bilanþ – n.a.), fiind capitalizatã

în anul 2004 de cãtre Statul Român (de

la bugetul de stat - n.a.) ºi cã ar fi înre-

gistrat profit numai dupã ce a încheiat

acordul din 2009 cu FMI, îi rãspund

scurt, dar cuprinzãtor:

FALS!
Sã analizãm. Între 1990 – 2008, s-au

derulat 19 exerciþii financiare: în 12
dintre acestea, BNR a înregistrat profit
anual (cumulat, în cei 12 ani, s-aadunat
un profit total de 4,4 miliarde lei noi).

În toatã aceastã perioadã, au fost în vi-
goare, succesiv, Legea nr.101/ 1998,
respectiv Legea nr. 312/ 2004, ambele
reprezentând Statutul BNR. Conform
prevederilor acestor legi, sursa de aco-
perire a pierderii, respectiv de majorare
a capitalului, a fost ºi este fondul de re-
zervã (N.B. rezervele statutare ale
BNR) ce se constituie prin prelevãri
anuale din profitul obþinut de bancã.

Astfel, conform art. 40 din Legea
nr.101/1998, fondul de rezervã al
BNR se constituia prin repartizãri din
profitul brut obþinut. Potrivit art. 38
din Legea nr. 312/ 2004, la data de 31
decembrie 2004 a avut loc o majorare
a capitalului BNR prin încorporarea
sumelor existente la acea datã în fon-
dul de rezervã, astfel încât sã se atingã
volumul capitalului de 30 milioane lei
noi, stabilit prin aceastã lege.

Prin urmare, BNR nu a fost capi-
talizatã în 2004 prin apel la bani pu-
blici - bugetari. Majorarea capitalu-
lui sãu a fost realizatã pe seama fon-
dului propriu de rezervã (constituit,
aºa cum s-a arãtat, prin repartizãri
din profitul brut obþinut în anii ante-
riori, de cãtre BNR).

DANIELA ILIE
Director Adjunct în cadrul

Direcþiei Contabilitate a BNR

(continuare în pagina 7)
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n ATELIERE FÃRÃ FRONTIERE:
“Avem nevoie de sprijin financiar,
nu ne putem autosusþine prin ceea ce
vindem”
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JAMES RICKARDS AVERTIZEAZÃ CÃ AUTORITÃÞILE PREGÃTESC ÎNGHEÞAREA PIEÞELOR ÎN FAÞA NOII CRIZE

Va rezista civilizaþia într-o erã glaciarã financiarã?

Semnalele unei noi crize finan-
ciare globale
au devenit tot

mai evidente în ulti-
ma perioadã, pe fon-
dul incapacitãþii au-
toritãþilor de a recu-
noaºte adevãratele
cauze ale crizei ante-
rioare.

Pieþele au fost inundate cu “bani”

tipãriþi de marile bãnci centrale, însã
relansarea economicã sustenabilã se
lasã aºteptatã, iar “planificatorii”
care au promis-o se pregãtesc acum
pentru o crizã de o magnitudine fãrã
precedent.

James Rickards, autorul cãrþilor
“Rãzboaiele valutare” ºi “Moartea
banilor”, a publicat recent o nouã
lucrare, “Drumul cãtre ruinã: Pla-
nul secret al elitelor globale pentru

urmãtoarea crizã financiarã”, în
care descrie planurile elitelor glo-
bale pentru ceea ce va urma.

Jurist ºi economist, fost director
juridic al fondului de hedging
Long Term Capital Management
ºi consultant financiar al agenþii-
lor de securitate americane, Ric-
kards evalueazã situaþia actualã
prin prisma teoriei complexitãþii
ºi ajunge la concluzia cã autoritã-

þile nu pot depãºi criza deoarece se
încãpãþâneazã sã aplice o teorie
economicã falimentarã, construitã
în jurul noþiunii de echilibru eco-
nomic.

“Echilibrul este doar o faþadã care
mascheazã o evoluþie complexã in-
stabilã”, scrie James Rickards, care
aratã cã “pieþele nu sunt eficiente” ºi
nu sunt dominate de raþionalitate aºa
cum este definitã aceasta în teoriile

economice ºi financiare dominante în
prezent.

De asemenea, autorul american
considerã cã nici teoria avantajului
comparativ a lui David Ricardo, care
stã la baza argumentelor în favoarea
liberului schimb, nu poate fi aplicatã
în condiþiile actuale, deoarece ipote-
zele sale nu sunt conforme realitãþii
economice din prezent.

(continuare în pagina 8)
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DEPUTATUL PNL DANIEL ZAMFIR:

“Euºiprofesorul
Piperea vom
promova un Cod
Comercialadevãrat”
l “Este evident cã sistemul bancar este într-un
moment critic, iar noi avem nevoie de un sistem
bancar sãnãtos, credibil ºi aproape de clienþi”
l “Trebuie sã þintim ajutoarele de stat cãtre
capitalul autohton”l “În þãrile sãrace ºi corupte
sistemul de taxare progresiv omoarã antreprenoriatul”

Reporter: Dupã un prim mandat
de deputat, candidaþi acum pentru
funcþia de senator de Braºov. Ce
v-aþi propus sã realizaþi începând de
anul viitor, dacã veþi obþine acest
mandat?

Daniel Zamfir: În primul rând
vreau sã duc cât mai repede la bun
sfârºit, alãturi de colegii liberali, le-
gea privind impozitarea profiturilor
companiilor multinaþionale în Româ-
nia. Este transpunerea Directivei
2016/1164 din 12 iulie 2016, deci nu
invenþia mea sau a vreunui coleg din

PNL. Propunerea legislativã preve-
de faptul cã impozitele trebuie sã fie
plãtite acolo unde sunt generate pro-
fiturile, în þara în care este creatã
plus-valoarea, adicã în România.

Statul român ar putea obþine de pa-
tru ori mai multe venituri la buget
dupã ce legea va fi adoptatã. Legea nu
va afecta în niciun fel regimul fiscal
aplicabil profiturilor obþinute în Româ-
nia ºi va restabili echilibrul ºi concu-
renþa în mediul de afaceri din þarã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

CAMPANIE ELECTORALA

Dupã douã mandate, deputatul PSD Ciprian
Nica, vicepreºedintele Comisiei Juridice, în
mod surprinzãtor, nu mai apare pe listele
partidului nici la deputaþi, nici la senatori.
Domnul Nica ne-a spus, în cadrul unui in-
terviu, cã existã o nouã filozofie care ur-
mãreºte aducerea tinerilor în politicã.
În actuala legislaturã, domnia sa a fost
foarte implicat mai ales în promovarea le-
gilor din domeniul bancar, iar acum inten-
þioneazã sã intre în mediul universitar,
fãcând parte din baroul notarilor. De alt-
fel, deþine un cabinet notarial pe care îl
manageriazã soþia sa, în carierã
urmându-l ºi cei doi copii. Fiul sãu îºi deru-
leazã stagiatura în cadrul Institutului No-
tarial Român, iar fiica este studentã în
anul al treilea la Facultatea de Drept din
cadrul Universitãþii de la Bucureºti.

Deputatul PNL Daniel Cãtãlin Zamfir can-
dideazã pentru funcþia de senator al
Braºovului ºi intenþioneazã ca, dupã ale-
geri, sã iniþieze mai multe legi, care sã pre-
vadã, printre altele, reglementarea pieþei
de leasing ºi activitatea firmelor de recu-
perare. De asemenea, parlamentarul
doreºte sã promoveze, împreunã cu avo-
catul Gheorghe Piperea, un nou Cod Co-
mercial, dupã cum ne-a spus în cadrul
unui interviu.
Daniel Zamfir a iniþiat Legea dãrii în platã
ºi a promovat Legea conversiei creditelor
în franci elveþieni la cursul de la data
acordãrii.

ÎNTRUCÂT EXECUTIVUL NU A AVUT CA
OBIECTIV ANUL ACESTA INAUGURÃRILE
DE AUTOSTRÃZI

Cioloº considerã cã infrastructura
a fost un succes în mandatul sãu
l Dacian Cioloº: “Nu ºtiu dacã autostrada
Comarnic-Braºov se va face sau nu. Sã fiu
sincer, eu nu m-am focalizat pe aceastã parte”
l Premierul recunoaºte cã a fost mai interesat
de autostrada Piteºti-Sibiu

Premierul Dacian Cioloº a declarat
ieri, la Digi24, cã, pentru Guvern, ca-
pitolul infrastructurii ºi al autostrãzilor
a fost un “succes”, pentru cã Executi-
vul nu a avut ca obiectiv “inaugurãri”
dekilometri, având în vederecã, 2015,
la venirea actualului Cabinet, multe
ºantiereeraublocate, iar situaþia s-a re-
mediat între timp.

Întrebat dacã, din punctul de ve-
dere al infrastructurii ºi al kilometri-
lor de autostradã, poate spune cã Gu-
vernul a înregistrat un eºec, Cioloº a
infirmat: “La autostrãzi, eu aº spune

cã e un succes. (...) Nu acesta a fost
obiectivul (creºterea numãrului de
kilometri de autostradã inauguraþi -
n.r.) ºi nu aveam cum, ºi asta trebuie
sã fie clar pentru toatã lumea. Auto-
strãzile nu le faci pentru cã ai un an
de zile un ministru bun sau o echipã
foarte dinamicã. Dacã noi nu am
avut proiecte pe care sã se lucreze în
anii trecuþi, nu aveam cum sã
inaugurãm anul ãsta. O sã vedeþi
anul viitor”.

C.I.
(continuare în pagina 9)


