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Gospodãriile din SUA au intrat în
pandemie cu datorii record

Î
n primul trimestru al acestui an
datoriile gospodãriilor americane
au atins un nou record, de 14,3 tri-
lioane de dolari, conform ultimu-
lui raport de la Federal Reserve

Bank of New York (FRBNY).
Noul record este cu 1,6 trilioane de

dolari mai mare decât vârful anterior,
de 12,68 trilioane de
dolari, din T3 2008, ºi
cu 28,2% mai mare de-
cât minimul post-cri-
zã, înregistrat în T2
2013 (vezi graficul 1).

Creditul ipotecar a
crescut cu o ratã anualã
de 5,1%, pânã la 9,71
de trilioane, pe fondul

unei creºteri de 156 de miliarde de do-
lari faþã de trimestrul anterior.

Un nou record, de 1,54 trilioane de
dolari, a atins ºi creditul pentru studii,

dupã o creºtere anualã de 3,3% ºi o
creºtere de 27 de miliarde de dolari
faþã de T4 2019, în timp ce creditul
auto a crescut cu o ratã anualã de 5,2%,
pânã la 1,35 trilioane de dolari, pe fon-
dul unei creºteri trimestriale de 15
miliarde de dolari.

Creditul acordat pe carduri a cre-
scut cu o ratã anualã de 5,3% în T1
2020, dar a înregistrat o scãdere de 34
de miliarde faþã de trimestrul prece-
dent, pânã la un sold total de 893 de
miliarde.
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CRISTIAN POPA, MEMBRU CA BNR:

“Investitorii nu vor finanþa un deficit
bugetar scãpat de sub control”
l “Nu mai avem limita de 3% deficit bugetar, dar existã o limitã
naturalã a împrumuturilor pe care le poate accesa România -
finanþarea deficitului nu va fi uºoarã”, spune Popal Cristian
Popa: “BNR monitorizeazã atent lichiditatea din piaþã ºi ia
mãsuri astfel încât aceasta sã fie adecvatã, sã nu fie deficit, sã
avem lichiditate suficientã”

Toatã lumea t rebuie sã f ie
conºtientã cã, deºi nu se mai aplicã

limita de 3% a deficitului bugetar,
totuºi existã o limitã naturalã a
împrumuturilor pe care le poate ac-
cesa România, ceea ce înseamnã cã
este nevoie de prudenþã pentru cã fi-
nanþarea deficitului nu va fi uºoarã,
a declarat Cristian Popa, membru al
Consiliului de Administraþie de la
Banca Naþ iona lã a Românie i
(BNR).

MIHAI GONGOROI
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CRISTIAN NACU, COORDONATOR IFC LA
BANCA MONDIALÃ:

„O parte din soluþiile prevãzute de
Guvern ca rãspuns la crizã se
bazeazã pe sistemul bancar”

Sistemul bancar românesc a avut o
situaþie financiarã fericitã, a fost bine
pregãtit în faþa crizei ºi avea o lichidi-
tate mare, a declarat Cristian Nacu, co-
ordonatorul Biroului Internaþional Fi-

nance Corporation pentru România ºi
Moldova, Banca Mondialã.

Domnia sa a subliniat cã, de altfel, o
parte din soluþiile prevãzute de Guvern
ca rãspuns la crizã se bazeazã pe siste-
mul bancar, fie cã vorbim de amânãrile
la platã, fie de creditele garantate de
stat. „Acest lucru ar trebui sã ne facã sã
fim mai atenþi cu modul în care este tra-
tat sisteml bancar ºi mã refer aici ºi la
iniþiativele legislative care existã în
Parlament ºi care unele din ele ar putea
avea un efect nu foarte fericit asupra sis-
temului bancar în general”, a mai trans-
mis reprezentantul Bãncii Mondiale.

ADELINA TOADER
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ANDREI POP, SECRETARUL COMISIEI PENTRU
BUGET, CAMERA DEPUTATILOR:

“StructuraeconomicãaRomânieieste
unadesubcontractoriºioutsourcing”

Intenþia Parlamentului este de a ex-
tinde anumite facilitãþi pentru suspen-
darea ratelor la creditele bancare ºi o
dorinþã de protecþie socialã pentru ca-
tegoriile care se aflã într-o zonã vulne-
rabilã, susþine Andrei Pop, secretarul
Comisiei pentru buget, finanþe ºi bãnci
din cadrul Camerei Deputaþilor.

Deputatul Andrei Pop a arãtat cã,
deoarece ne aflãm în an electoral, din

cauza competiþiei politice, mãsurile
luate sunt cumva temporizate, nu foar-
te rapid anunþate ºi implementate, ceea
ce are efect nociv pentru economie. El
precizeazã cã un discurs populist ºi de
o parte ºi de cealaltã a scenei politice
se va rãsfrânge cu efecte negative atât
asupra cetãþenilor, cât mai ales asupra
antreprenorilor. Andrei Pop a spus:
“Dacã mã uit la semnalele din piaþa
IMM-urilor, unde vedem o statisticã
clarã cã douã din 10 companii mici ºi
mijlocii nu sunt bancabile, considerãm
cã ponderea resurselor alocate de cãtre
guvern la pachetul global de revenire
este una micã, undeva la maximum
4%, iar Parlamentul doreºte sã extindã
aceastã pondere ca sumã totalã alocatã
pe zonã sectorialã.

GEORGE MARINESCU
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FLORIN DÃNESCU, PREªEDINTE EXECUTIV ARB:

”Trebuie sã realizãm ce pericol
înseamnã populismul pentru
þara noastrã”

Domeniul bancar a intrat în criza
creatã de pandemia de coronavirus cu
îngrijorare ºi a sperat cã politicul îºi va
asuma unele pierderi de imagine pe
fondul mãsurilor generate de situaþia
datã, însã acest lucru nu s-a întâmplat,

conform spuselor domnului Florin
Dãnescu, preºedintele executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB).

Oficialul ARB declarã: ”Am intrat
în criza actualã cu multã îngrijorare.
Încã de dinainte de crizã aveam temeri
cu privire la procesele legislative ºi la
impredictibilitatea pe care o simþeam,
ºi am avut o speranþã foarte mare cã
poate mãcar de data aceasta politicul
nu se va sui pe subiectul actual ºi cã va
renunþa ºi va înþelege sã îºi asume une-
le pierderi, chiar de imagine, împotri-
va populismului, pentru cã era mo-
mentul sã se întâmple lucrul acesta.

ALINA VASIESCU
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TÃNASE STAMULE, CONSILIER ECONOMIC
CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI:

„Actuala crizã ne-a pus în faþã o
oglindã care nu ne-a arãtat cea mai
frumoasã imagine”

Actuala crizã a scos la suprafaþã
problemele sistemului economic, iar
Guvernul încearcã acum sã gãseascã
soluþii în mai multe sectoare, a declarat

Tãnase Stamule, Consilier de stat în
cadrul Cancelariei Prim-Ministrului,
în domeniul economic.

Domnia sa a precizat: „Actuala cri-
zã ne-a pus în faþã o oglindã care nu
ne-a arãtat cea mai frumoasã imagine.
Existã preocupãri pe mai multe dome-
nii ºi încercãm sã venim cu soluþii
pentru fiecare”.

ADELINA TOADER
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SERGIU OPRESCU, PREªEDINTE EXECUTIV
ALPHA BANK:

Digitalizarea ºi infrastructura -
oportunitãþi uriaºe de dezvoltare
a þãrii

Oportunitãþile de creºtere pe care le
are þara noastrã sunt multiple, în aceas-
tã perioadã, atrage atenþia Sergiu
Oprescu, Preºedintele Executiv al Alpha
Bank România ºi Preºedintele Consi-
liului Director al Asociaþiei Române a

Bãncilor (ARB), apreciind: ”Am in-
trat în aceastã crizã cu un sistem ban-
car extrem de robust, cu rate de capi-
talizare ºi lichiditate foarte ridicate.
În acelaºi timp, intrarea în crizã s-a fã-
cut cu un sistem bancar cu o amprentã
financiarã destul de micã. Paradoxul
este cã s-ar putea demonstra cã a intra
în crizã cu o intermediere financiarã
relativ micã ar putea sã fie un punct
bun de plecare, pentru cã avem capa-
citatea sã creºtem mai repede aceastã
intermediere financiarã. Cred cã Ro-
mânia are câteva oportunitãþi uriaºe
de dezvoltare.

EMILIA OLESCU
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Citiþi detalii în paginile 2,3,4.

Douã grupãri, SIF Transilvania ºi
o situaþie de confuzie totalã

S
ituaþia de la SIF Transilvania
(SIF3), unde în prezent se de-
sfãºoarã o disputã pentru con-
trolul societãþii, devine pe zi ce

trece mai confuzã. Cele douã grupãri
se acuzã reciproc de abuzuri ºi fiecare
susþine cã este legal îndreptãþitã sã
exercite administrarea SIF3, în timp
ce supraveghetorul pieþei ºi vice-
preºedintele responsabil cu piaþa de
capital sunt nu doar de negãsit, ci acu-
zaþi cã consiliazã ºi favorizeazã una
dintre pãrþi împotriva celeilalte.

Ultimul episod al acestei dispute
care a blocat tranzacþionarea cu acþiu-
nile SIF Transilvania ºi a lãsat zãpãciþi
investitorii de retail - unii cerând re-
cent ASF, printr-o scrisoare deschisã,
reluarea tranzacþionãrii ca sã-ºi lichi-
deze deþinerile - s-a desfãºurat ieri,
când un comunicat postat pe site-ul
SIF-ului din Braºov a notificat investi-

torii ºi acþionarii cu privire la câteva
decizii judecãtoreºti favorabile lui
Mihai Fercalã.

Astfel, în deciziile raportate ieri se
aratã cã Curtea de Apel Braºov a re-
spins definitiv cererea de ordonanþã
preºedinþialã ce viza ca fostul arbitru
de fotbal Constantin Frãþilã sã nu par-

ticipe ºi sã voteze la ºedinþele Consi-
liului de Supraveghere (CS), dar a de-
cis ºi cã Mihai Fercalã ºi Iulian Stan
reprezintã legal societatea (dosarul
nr.1003/62/20).

M.G.
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