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FRANCEZII AVERTIZEAZÃ:

Prezenþa Airbus în România, pusã
în pericol de o eventualã colaborare IAR
Ghimbav – Bell Helicopter

Compania Airbus Helicopters,
divizia pentru elicoptere a gigantu-
lui aeronautic Airbus, a trimis o scri-
soare oficialã firmei IAR SA Ghim-
bav, controlatã de statul român ºi cu
care societatea se aflã într-un parte-
neriat pentru întreþinerea si moder-
nizarea elicopterelor, în care solicitã
informaþii legate de memorandumul
semnat între IAR ºi compania ame-
ricanã Bell Helicopter, avertizând
cã acesta „pune în pericol prezenþa
Airbus Helicopters în România”.

OVIDIU VRÂNCEANU
(continuare în pagina 4)
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LUCIAN ISAR, DUPÃ CE MINISTERUL
FINANÞELOR A ÎMPRUMUTAT 500
MILIOANE EURO DE LA BM:

“MFP nu are nevoie de bani
de la Banca Mondialã,
ci de transfer de cunoºtinþe”
l Banca Mondialã a anunþat cã banii pe care i-a
împrumutat MFP sunt destinaþi eficientizãrii
finanþelor publice ºi reformãrii anumitor
instituþii, în vederea obþinerii unei creºteri
economice sustenabile ºi îmbunãtãþirii
standardelor de viaþã

Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP) nu are nevoie de
bani de la Banca Mondia-

lã (BM), este de pãrere analistul eco-
nomic Lucian Isar. Afirmaþia dom-
niei sale vine dupã ce MFP a împru-
mutat, zilele trecute, 500 milioane de
euro de la Banca Mondialã.

Sunt specialiºti în piaþã care spun
cã MFP trebuie sã-ºi pãstreze rezer-
va pe care o deþine ºi cã, uneori,
atrage linii de împrumut în acest
sens.

E.O.

(continuare în pagina 2)

BT Capital Partners intrã în parteneriat cu
International Investment Bank

BT Capital Partners (BTCP),
compania brokeraj a Grupului Fi-
nanciar Banca Transilvania, ºi Inter-
national Investment Bank (IIB) au
demarat un Parteneriat de Cooperare
Strategicã pentru extinderea colabo-
rãrii dintre cele douã instituþii ºi con-
tinuarea cooperãrii în domeniul pie-
þelor de capital, potrivit unui comu-
nicat de presã.

BT Capital Partners ºi Internatio-
nal Investment Bank ºi-au propus
dezvoltarea parteneriatului în urmã-
toarele direcþii: credite sindicalizate
ºi interbancare, operaþiuni de trezo-
rerie, consultanþã ºi garanþii bancare
inclusiv pentru operaþiuni de ex-
port-import, lansarea unor linii de
credit pentru IMM-uri, respectiv
schimb de experienþã ºi expertizã fi-
nanciarã aºa încât cât mai multe or-
ganizaþii sã implementeze cele mai
noi tehnologii.

În ultimii ani, International
Investment Bank a plasat cu succes

douã oferte de obligaþiuni pe piaþa
din România, în valoare totalã de
411 milioane lei (90 milioane
euro). În anul 2013, IIB a acordat
companiei BT Leasing, membrã a
Grupului Financiar Banca Transil-
vania, o linie de credit de 10 milioa-
ne euro pentru suþinerea IMM-uri-
lor din România.

La începutul acestei luni, þãrile
membre ale Bãncii Internaþionale de
Investiþii (IIB) au aprobat, la Mosco-
va, viziunea strategicã a bãncii în pe-
rioada 2018-2022, axatã pe creºterea
împrumuturilor în statele membre.

A.S.

(continuare în pagina 3)
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ACÞIUNILE MEDLIFE AU INTRAT LA TRANZACÞIONARE

Mircea Ursache: “Comparativ cu
deficitul de imagine al asigurãrilor,
piaþa de capital a reuºit câteva
performanþe”
lMihai Marcu: “Nu vedem oportunitatea unei majorãri de capital, în acest
moment, o vom studia pe viitor”

Intrarea la tranzacþionare a acþiu-
nilor MedLife a reprezentat ca-
doul de la Moº Crãciun, pentru

piaþa de capital, considerã Mircea
Ursache, vicepreºedintele pentru
piaþa de capital al Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF).

Domnia sa a declarat, ieri: “Eu
cred cã pentru piaþa de capital a venit
Moº Crãciun. Este finalul de an care
a însemnat foarte mult pentru piaþa
de capital româneascã. Comparativ
cu deficitul de imagine pe care piaþa
asigurãrilor l-a dus, piaþa de capital
româneascã a reuºit anul acesta câte-
va performanþe. Simpla includere a
noastrã în posibilitatea de a deveni o
piaþã emergentã a însemnat extraor-
dinar de mult. Astãzi a venit ºi cado-
ul care se cheamã MedLife. Pentru
investitori, pentru alþi antreprenori
privaþi care au stat în expectativã
dupã nereuºita ultimei încercãri cu
Adeplast. Semnalul de astãzi este
colosal. La asta se mai adaugã ceva,
un semnal în perspectiva unui an
care va aduce în piaþa de capital foar-
te multe pachete ale companiilor de
stat. În sfârºit clasapoliticã româneascã
a înþeles cã nu ai cum sã faci ceva mai
transparent în piaþã decât prin bursã.
Acesta este un semnal de însãnã-
toºire a pieþei”.

Însã partidul care a câºtigat alege-
rile, PSD, a anunþat intenþia sã înfiin-

þeze Fondul Suveran de Dezvoltare
ºi Investiþii (FSDI).

FSDI are drept obiective reindu-
strializarea României, finanþarea
proiectelor strategice, diminuarea
decalajelor de dezvoltare dintre re-
giuni ºi din interiorul regiunilor,
dezvoltarea sectoarelor competiti-
ve ºi creºterea gradului de absorbþie
a fondurilor europene, Fondul
urmând sã includã, într-o primã
fazã, toate companiile de stat profi-
tabile.

Liderii PSD au lãsat sã se înþelea-

gã cã nu mai doresc listãri.
Preºedintele ASF, Miºu Negriþo-

iu, a spus: “Existenþa Fondului Na-
þional presupune listãri mai multe
pentru cã numai aºa se poate face ca-
pitalizarea Fondului. Noi am fãcut o
analizã ºi am estimat listãri majorita-
re sau minoritare la societãþile de stat
care pot sã capitalizeze Fondul
Naþional. Altfel e foarte greu sã
gãseºti bani”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Grecia a înregistrat
deficit de cont curent
în octombrie

Contul curent al Greciei a con-
semnat deficit în octombrie 2016,
comparativ cu un surplus în aceeaºi
lunã din anul anterior, conform
anunþului fãcut ieri de Banca
Greciei.

Datele oficiale aratã cã deficitul a
atins 198 de milioane de euro, faþã de
un excedent de 265 milioane de euro
în octombrie 2015. Aceleaºi cifre in-
dicã avansul veniturilor obþinute de
Grecia din turism la 1,03 miliarde de
euro, de la 899 milioane de euro în
anul precedent.

Pe întreg anul 2015, Grecia a obþi-
nut un excedent de cont curent în
sumã de 205,8 milioane de euro, sus-
þinut de veniturile mari din turism.

PIB-ul Greciei a crescut cu 0,5%
în trimestrul al treilea din anul în
curs, comparativ cu cele trei luni
precedent, dupã un avans de 0,2% în
trimestrul al doilea. Grecia a înregis-
trat douã trimestre consecutive de
creºtere a Produsului Intern Brut,
pentru prima datã dupã 2014,
punând astfel capãt recesiunii.

Pe întreg anul 2016, atât Guvernul
de la Atena, cât ºi Comisia Europea-
nã mizeazã pe o scãdere a PIB-ului
Greciei cu 0,3%.

Datoria Greciei este pe cale sã
ajungã la 315 miliarde de euro, res-
pectiv circa 180% din PIB-ul þãrii
anul acesta, conform datelor Uniunii
Europene.

V.R.

CJUE DÃ DREPTUL DEBITORILOR DIN SPANIA SÃ-ªI
RECUPEREZE BANII DE LA BÃNCI

O nouã loviturã datã bãncilor
de Curtea Europeanã de Justiþie
l Piperea: “CJUE obligã instanþele naþionale sã accepte restituirea banilor
încasaþi abuziv de bãnci” l În urma deciziei definitive a Curþii Europene
de Justiþie, acþiunile Banco Popular Espanol ºi BBVA au scãzut cu pânã la
10% l Bãncile spaniole trebuie sã ramburseze dobânzi abuzive în valoare
de patru miliarde de euro

C
urtea Europeanã de Justi-
þie (CJUE) a dat o nouã lo-
viturã bãncilor din UE - a
decis cã debitorii cu credi-

te imobiliare au dreptul sã-ºi recupe-
reze banii încasaþi în mod necuvenit
de instituþiile financiare din Spania.

Decizia CJUE obligã instanþele na-

þionale ca, în procesele pe clauze abu-
zive ºi mai ales în dosarele de tip class
action sã accepte restituirea banilor
încasaþi abuziv de bãnci, iar acestea
din urmã sã returneze singure banii
dacã nu doresc sã aibã o serie de pro-
cese noi pe rolul instanþelor, ne-a ex-
plicat avocatul Gheorghe Piperea.

Domnia sa a menþionat: “Cu alte cu-
vinte, CJUE spunecãoclauzãabuzivã
nu doar se eliminã din contract pentru
viitor, ea fiind abuzivã ºi pânã acum,
adicã ºi în trecut, iar sumele aferente
trebuie returnate clienþilor. (E.O.)
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SALVAREA MONTE DEI PASCHI, UN PAS MARE CÃTRE
FALIMENTUL ITALIEI

Speranþa nu este suficientã pentru
recapitalizarea bãncilor italiene

Cercul vicios stat-bãnci din Euro-
pa a ajuns la o vitezã de rotaþie extre-

mã în Italia, iar forþa sa
centrifugã este aºa de
puternicã, încât repre-
zintã o ameninþare
existenþialã pentru
însãºi Uniunea Euro-
peanã ºi zona euro.

La început a fost
“soluþia” privatã pen-

tru banca Monte dei Paschi (BMPS),
cãreia i-a lipsit complet credibilitatea.
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