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Euro cãtre Dragnea:
"Give me five!"

M
oneda naþionalã
a înregistrat o
cãdere constan-
tã ºi accentuatã,
în aceastã lunã,
faþã de principa-
lele valute de pe
piaþa noastrã.

Acest fenomen a adunat în jurul sãu
opinii diverse, o parte din opinia pu-
blicã arãtând cu degetul cãtre Banca
Naþionalã a României (BNR).

Leul slãbeºte faþã de celelalte mone-
de în contextul în care, încã de la finalul
anului trecut, a izbucnit un scandal în
jurul ROBOR, dupã ce Guvernul a
aprobat impozitarea activelor bancare
în funcþie de nivelul acestui indice.

Astfel, în timp ce ROBOR la 3 luni
a scãzut, în ianuarie, sub 3%
(urmând sã-ºi revinã la peste 3% în

ultimele douã zile), iar BNR a menþi-
nut rata dobânzii de politicã moneta-
rã la 2,5%, moneda naþionalã s-a de-
preciat atât faþã de euro, cât ºi faþã de
dolar ºi franc elveþian (CHF),
atingând un minim istoric dupã altul.

Vineri, banca centralã a anunþat un
curs de referinþã de 4,7648 lei pentru
moneda europeanã (cu 0,79 de bani
mai mult decât joi), în timp ce dolarul
american a urcat la 4,2034 lei (faþã de
4,1883 lei în ºedinþa anterioarã), iar
francul elveþian a fost cotat la 4,2213
lei, înregistrând o apreciere de 2,67
bani comparativ cu cea de joi.

Analiºtii apreciazã cã investitorii
sunt debusolaþi ºi dezamãgiþi de evo-
luþia fiscalitãþii din piaþa noastrã ºi
de mãsurile adoptate de Guvern pe-
ste noapte, multe dintre companii
anunþând cã renunþã la anumite in-

vestiþii pe care le plãnuiau pentru pe-
rioada urmãtoare, fapt care afecteazã
evoluþia cursului de schimb.

La finalul sãptãmânii trecute, PSD
a cerut Bãncii Naþionale a României
sã îºi facã datoria ºi sã apere moneda
naþionalã, afirmând cã banca centra-
lã are destule resurse în acest sens.

Social-democraþii au menþionat:
“În 2016, Guvernatorul BNR Mugur
Isãrescu spunea cã “BNR apãrã mo-
neda naþionalã, asigurã stabilitatea
preþurilor (...) ºi pe cei peste 3-4 mi-
lioane de români care au credite la
bãnci. Astãzi, BNR dispune de rezer-
ve de peste 36,8 miliarde euro, adicã
mai mult decât dublu banilor cash
care se miºcã în România. Are deci
suficiente resurse sã apere moneda
naþionalã. Alãturi de milioanele de
români care au de plãtit rate la bãnci,

solicitãm BNR sã îºi facã datoria!”
În opinia PSD, cursul valutar nu

poate ºi nici nu trebuie sã fie stabilit
prin hotãrâre de Guvern, singura in-
stituþie abilitatã sã administreze “con-
trolat” cursul leu/euro fiind BNR.

La rândul lor, reprezentanþii Mini-
sterului Finanþelor Publice (MFP) au
transmis, vineri, cã Banca Naþionalã
a României este instituþia care trebu-
ie sã stabileascã ºi sã supravegheze
respectarea regimului valutar ºi sã
elaboreze politica cursului de
schimb, conform art. 2 alin (2) din
Legea 312/2004 privind Statutul
BNR, nu Guvernul României.

Comunicatul citat aratã: “Mai
mult decât atât, potrivit art. 9 din ace-
laºi act normativ, pentru aplicarea
politicii de curs de schimb, BNR sta-
bileºte cursurile de schimb pentru

operaþiunile proprii pe piaþa valutarã
ºi elaboreazã balanþa de plãþi ºi alte
lucrãri privind poziþia investiþionalã
internaþionalã a României”. Potrivit
sursei citate, Guvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu declara, în 2011: “Pro-
tejãm moneda naþionalã, este produ-
sul nostru, aºa cum o bancã comer-
cialã îºi apãrã un produs, noi ne apã-
rãm produsul, aceastã instituþie emi-
te leul ºi pânã la adoptarea monedei
euro, produsul nostru este de apãrat.
Nu cred cã facem un act de barbarism
dacã ne apãrãm produsul”.

De aceea, conform MFP, “pentru
stabilitatea macroeconomicã a Rom-
âniei este vital ca BNR sã-ºi respecte
toate obligaþiile legale”.

EMILIA OLESCU
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AU ÎN VEDERE
MODALITÃÞILE DE
FINANÞARE

Parlamentul
britanic
cautã soluþii
pentru
bãnci, dupã
Brexit

Parlamentarii britanici au lansat, la
finele sãptãmânii trecute, o analizã
care sã gãseascã cea mai bunã modali-
tate de finanþare bancarã dupã ieºirea
Regatului Unit din UE (Brexit), în
condiþiile în care Goldman Sachs a
avertizat cã ar putea elimina locuri de
muncã dacã Londra va pãrãsi blocul
comunitar fãrã un acord cu Bruxel-
les-ul, conform Reuters.

Directorul executiv al Goldman
Sachs, David Solomon, a declarat, ci-
tat de BBC, cã banca pe care o condu-
ce va investi mai puþin în Marea Brita-
nie dacã Brexitul va fi unul dificil sau
dur.

Analiza parlamentarilor va stabili
dacã þara ar trebui sã urmeze regulile
Uniunii Europene sau sã relaxeze
normele în materie, ca sã adopte cea
mai bunã variantã pentru sectorul fi-
nanciar, dupã Brexit. Ulterior, comi-
sia va face recomandãri guvernului ºi
autoritãþilor de reglementare.

Sectorul financiar este cel mai
mare generator de taxe din Marea Bri-
tanie ºi duce în bugetul de stat peste
70 de miliarde de lire sterline (91 de
miliarde de dolari) în fiecare an, iar
UE este cel mai mare client unic al
acestui sector.

“Londra este cel mai mare centru
financiar din lume ºi mulþi dintre noi
vor ca acest lucru sã nu se schimbe”, a
declarat preºedintele comisiei de Fi-
nanþe din Parlamentul britanic, Nicky
Morgan.

Amintim cã “Planul B” al premierul
britanic Theresa May privind ieºirea
þãrii sale din UE va fi dezbãtut de Par-
lamentul de la Londra marþi, 29 ianua-
rie.

Susþinãtorii Brexit-ului spun cã
plecarea din UE reprezintã o oportu-
nitate pentru a reduce reglementãrile
financiare ºi pentru a pãstra Londra ca
hub financiar global.

A.V.
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DIRECTOR RAIFFEISEN BANK, OCTOMBRIE 2008:

“Posibilitatea de apreciere a CHF
faþã de leu este mare”

Posibilitatea de apreciere a francu-
lui elveþian (CHF) este mare, subli-
niazã într-un document intern, intrat
în posesia Ziarului “BURSA”, un di-
rector al Raiffeisen Bank.

Documentul citat, datat cu 1 oc-
tombrie 2008, aratã: “Datoritã situa-
þiei existente în pieþele financiare pre-
þul de finanþare a creditelor acordate
în franci elveþieni este imprevizibil.

În acest context, managementul
bãncii a luat decizia de suspendare
pentru moment a facilitãþii de credita-
re pentru angajaþii în aceastã valutã la
preferenþiale.

Considerãm cã probabilitatea de
creºtere a costului acestui credit pen-
tru angajaþi este mare, la fel ca ºi posi-
bilitatea de apreciere a francului elve-
þian faþã de leu, devenind neeticã
încurajarea creditãrii în franci elve-
þieni în perioada urmãtoare prin prac-

ticarea unui preþ preferenþial pentru
angajaþi.

Vã semnalãm cã nivelul preþului
pentru clienþi a fost aliniat cu cel al
creditelor în euro, eliminând atracti-
vitatea creditelor în franci elveþieni
exclusiv datoritã preþului.

Creditele deja solicitate ºi care nu au
fost aprobate vor putea fi analizate în
euro sau lei la preþuri staff. Creditele

deja aprobate vor putea fi trase conform
aprobãrii.

De asemenea, pentru angajaþii care
doresc o refinanþare a creditului din
franci elveþieni în euro, banca va oferi
aceastã posibilitate fãrã costuri de
procesare suplimentare”.

EMILIA OLESCU
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CERCETÃRI PENALE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR

DNA începe ancheta la
Avocatul Copilului

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie demareazã, astãzi, cer-
cetãrile cu privire la neregulile sem-
nalate în legãturã cu organizarea ºi
desfãºurarea, în toamna anului trecut,
a concursului pentru ocuparea a opt
posturi de experþi ºi consilieri în ca-
drul noii instituþii Avocatul Copilului,
ce este subordonatã Avocatului Popo-
rului.

Ancheta este programatã sã încea-
pã cu audierea, astãzi, la ora 12:00, a
persoanei care a depus plângerea pe-
nalã împotriva lui Victor Ciorbea –
Avocatul Poporului ºi lui Ioan Gânfã-
lean – Avocatul Copilului, sesizare
despre care Ziarul BURSAa informat
în articolul “Plângere penalã împotri-
va Avocatului Copilului”, publicat în
ediþia din 6 decembrie 2018.

În articolul respectiv, arãtam, pe

baza informaþiilor primite de la mai
multe surse, cã, la nivelul Avocatului
Poporului ºi în noua instituþie Avoca-
tul Copilului, ar exista o întreagã re-
þea de promovare a unor candidaþi la
concursurile organizate, fiind prefe-
raþi candidaþii din sistem ºi rudele ce-
lor care lucreazã în cadrul celor douã
instituþii.

În articolul din 6 decembrie, v-am
prezentat ºi stenogramele convorbiri-
lor telefonice pe care una dintre pãrþile
vãtãmate le-a avut cu profesorul Liviu
Pop, membru corespondent al Acade-
miei Române, fost decan al Facultãþii
de Drept din cadrul Universitãþii
Babeº-Bolyai, cu privire la concursul
organizat de Avocatul Copilului.

GEORGE MARINESCU
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