
16 pagini

n REPREZENTATÃ ÎN JUSTIÞIE DE SCA STÃNESCU MILOª
DUMITRU & ASOCIAÞII / ELCEN cere Primãriei Capitalei
sã-i achite creanþa de la RADET PAGINA 14

n Jaguar Land Rover investeºte milioane de lire în
construcþia de vehicule electrice PAGINA 16

n ÎNCEPÂND DE MÂINE
Investitorii pot cumpãra
acþiuni iHunt Technology

PAGINA 5

GRAM AUR = 190,7588 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2485 RON EURO = 4,7245 RON DOLAR = 4,1951 RON

2 lei

5 948491 340012 71460

Luni, 8 iulie 2019, nr. 122 (6417), anul XXIX

n STRATEGIA PARTIDELOR PENTRU
PREZIDENÞIALELE DIN TOAMNÃ
Tandem preºedinte - premier PAGINA 3

n Surse: Airbus, posibil sã redevinã cel mai mare
producãtor mondial de avioane

PAGINA 4

ECONOMISTUL LUCIAN ISAR:

“Cursdeschimbde5 lei/euro,
doardupãprezidenþiale”
l Isar: “De astãzi BNR nu va mai atrage lichiditate din piaþa interbancarã, încetând concurenþa pe care a
fãcut-o în ultimii doi ani MFP”

P
ânã dupã alegerile prezi-
denþiale din noiembrie
2019, cursul de schimb va
fi þinut într-un interval
îngust de variaþie, este de
pãrere economistul Lu-
cian Isar. Acesta ne-a

transmis: “Tinerii economiºti din bãn-
cile comerciale glumesc pe seama fap-
tului cã în România cursul de schimb
încã nu a ajuns la 5 lei pentru un euro
doar pentru simplul motiv cã Guverna-
torul Isãrescu, neºtiind dacã va fi votat
de Parlament, nu ºi-a cumpãrat euro din
bonusul de performanþã pe 2018.

Greºit.
Pânã dupã alegerile prezidenþiale

din noiembrie 2019, cursul de
schimb va fi þinut într-un interval
îngust de variaþie, prin intervenþii
succesive ale BNR, ca parte din acor-
dul pe care Guvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu l-a avut cu Dragnea ºi
acum îl are cu Tãriceanu ºi Dãncilã.

Dupã alegerile prezidenþiale, la fel
ca în anii 2009, respectiv 2015, cur-
sul de schimb va sparge nivele consi-
derate a fi cu încãrcãturã emoþionalã
pentru electorat. În cazul decembrie
2019/ianuarie 2020, acest nivel este
de 5 lei pentru un euro”.

În opinia lui Lucian Isar, începând
de astãzi, ca parte din pachetul de ne-
gociere, BNR nu va mai atrage lichi-

di ta te din piaþa interbancarã,
încetând concurenþa pe care a fãcut-o
în ultimii doi ani Ministerului de Fi-
nanþe. Fostul trezorier Bancpost ne-a
declarat: “Dobânzile la titlurile de
stat vor scãdea, ROBOR va converge
la IRCC, iar BNR va ajuta prin
moriºca fãcutã cu ajutorul bãncilor
comerciale finanþarea deficitului
bugetar, deja scãpat de sub control”.

În România, deficitul de cont cu-
rent existent de câþiva ani, scãderea
dobânzilor la lei prin lãsarea lichidi-
tãþii în piaþã ºi diminuarea oportuni-
tãþilor speculative de carry trade pe
perechea euro/lei, promisiunile de
pregãtire a intrãrii în zona euro, dar

ºi aprecierea realã susþinutã a leului
din ultimii ani sugereazã iminenþa
unei corecþii a cursului peste 5, ne-a
mai spus economistul. În opinia sa,
fãrã intervenþii succesive, cursul nu
ar fi fost pãstrat fãrã o volatilitate
accentuatã, date fiind deficitele ºi
incompetenþa actualei guvernãri.

“Ameninþarea cu deprecierea cur-
sului pânã la expirarea din octombrie
a mandatului a contat mult în dealul
lui Isãrescu cu «oamenii serioºi aflaþi
la butoane», Tãriceanu ºi Dãncilã”,
mai susþine Lucian Isar.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

INTRÃ ÎN REGISTRUL ESMA

Noua dobândã
Euribor, aprobatã
de autoritatea
financiarã

O versiune revizuitã a indicelui de
referinþã Euribor a primit, la finele
sãptãmânii trecute, aprobarea autori-
tãþilor de reglementare, ceea ce va
ajuta zona euro sã continue reforme-
le menite sã evite repetarea scanda-
lurilor globale de manipulare a rate-
lor dobânzilor.

Autoritatea pentru Servicii Finan-
ciare ºi Pieþe (FSMA) din Belgia a
autorizat Institutul European pentru
Piaþã Monetarã (EMMI) din Bruxel-
les drept administrator al Euribor,
conform regulamentului european în
materie (EU Benchmark Regulation
- BMR).

“Euribor este considerat acum
conform BMR ºi a fost adãugat în re-
gistrul indicilor de referinþã al
ESMA (Autoritatea Europeanã pen-
tru Valori Mobiliare ºi Pieþe)”, a
anunþat ESMA, pe site-ul sãu, con-
form Reuters.

Autoritatea a adãugat: “Acest lu-
cru înseamnã cã entitãþile suprave-
gheate de Uniunea Europeanã vor

putea sã utilizeze Euribor ºi dupã
încheierea perioadei de tranziþie în
care se aplicã BMR”.

EMMI intenþioneazã sã solicite ºi
autorizarea dobânzii echivalente
pentru împrumuturile overnight (Eo-
nia) în septembrie. Euribor ºi Eonia
sunt utilizate pe scarã largã ca refe-
rinþã pentru creditele ipotecare, car-
durile de credit ºi alte produse finan-
ciare.

În ultimul deceniu, bãncile din Eu-
ropa ºi Statele Unite au fost amenda-
te cu miliarde de dolari pentru cã au
încercat sã manipuleze Euribor ºi Li-
bor - rata dobânzii interbancare cal-
culatã la Londra.

Banca Centralã Europeanã (BCE)
avea în plan sã lanseze, pânã în 2020,
o nouã ratã de referinþã overnight
pentru euro, în condiþiile în care ju-
cãtorii din domeniu au eºuat, în
2017, în încercarea de restructurare a
indicelui Euribor.

A.V.

DOAR TRANSFORMAREA BNR ÎNTR-UN
CONSILIU MONETAR MAI POATE
ASIGURA INTRAREA ÎN ZONA EURO

ªi dacã þara noastrã
nu mai are oameni
serioºi la butoanele
principale?

În cadrul audierilor pentru numi-
rea noii conduceri a Bãncii Naþionale
a României (BNR), care au oferit,
din nou, un spectacol grotesc prin
formalismul lor gol de orice
conþinut, guvernatorul Mugur
Isãrescu a subliniat importan-
þa obiectivului aderãrii la zona
euro, iar în presã au apãrut in-
formaþii conform cãrora ade-
rarea la zona euro este “priori-
tatea zero” a conducerii Bãn-
cii Naþionale.

Ulterior, în cadrul conferinþei de
presã care a urmat ultimei ºedinþe de
politicã monetarã, conducãtorul
BNR a “nuanþat” gradul de impor-
tanþã al intrãrii în zona euro.

Aceasta nu trebuie sã mire pe ni-
meni, deoarece ar fi nevoie de un mi-
racol pentru a fi îndeplinite condiþii-
le de intrare în Mecanismul Ratelor
de Schimb (ERM2) de la 1 ianuarie
2022 ºi în zona euro dupã încã doi
ani.

Credibilitatea programului de tre-
cere la euro în 2024 se mai poate asi-
gura acum într-un singur fel: schim-
barea radicalã a cadrului de politicã
monetarã prin înfiinþarea unui consi-
liu monetar.

Subiectul a mai apãrut în presã la
începutul anului curent, pe fondul
criticilor dure la adresa BNR din
partea unor oficiali guvernamentali
(vezi ºi articolul “România trebuie
sã adopte Consiliul Monetar pânã

nu este prea târziu”, BURSA,
29.01.2019).

Atunci guvernatorul Isãrescu a de-
clarat cã “un consiliu monetar ar ne-

cesita un curs de 7 - 8 lei”,
ceea ce ar putea indica, de
fapt, cã leul are acum un curs
artificial faþã de euro.

Da, este adevãrat cã regimul
consiliului monetar implicã
ajustãri deosebit de dure, catas-
trofale din punct de vedere
electoral ºi al performanþei

economice pe termen scurt ºi mediu,
însã aceastã “corecþie” este necesarã
pentru corectarea dezechilibrelor
acumulate în ultimele decenii de
“tranziþie”.

Despre susþinerea politicã pentru
trecerea la Consiliul Monetar nu ar
trebui sã ne facem prea multe griji,
deoarece declaraþiile din ultima vre-
me ale politicienilor ºi ale unor ofi-
ciali ai BNR aratã cã România este
condusã de patrioþi gata oricând sã se
sacrifice pentru þarã.

La conferinþa de presã care a ur-
mat ºedinþei de politicã monetarã
de sãptãmâna trecutã, guvernatorul
Isãrescu a dat asigurãri cã “inflaþia
galopantã nu va fi în România, pen-
tru cã suntem ºi noi aici”. De ase-
menea, conducãtorul Bãncii Naþio-
nale a subliniat cã “þara are încã oa-
meni serioºi la butoanele principa-
le”.
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