
GRAM AUR = 236,1626 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4890 RON EURO = 4,9242 RON DOLAR = 4,1233 RON

12 pagini

n Radu Soviani îl vede pe Nicu Marcu drept un fel de
“Midas al fraudei”

PAGINA 9

n 2,5 miliarde lei - costul unui proiect inovator
realizat de elevii unei ºcoli din Buzãu

PAGINA 10

n NEREGULI PRIVIND BANII ALOCAÞI
PENTRU ITI DELTA DUNÃRII /
CE suspendã rambursarea plãþilor
pentru proiectele IMM-urilor

PAGINA 3

5 lei
n 5 milioane lei, despãgubiri pentru inundaþii

PAGINA 3

n GUVERNUL A DECIS: Majorarea alocaþiilor
copiilor, abia anul viitor

PAGINA 3
n Guvernul a aprobat disponibilizarea minerilor

PAGINA 3

n Acþiunile Bonas încheie prima zi la
BVB sub preþul din plasament

PAGINA 11

n PENTRU A DOUA SÃPTÃMÂNÃ
CONSECUTIV / Cererile iniþiale de
ºomaj din SUA se situeazã peste
nivelul de 400.000 PAGINA 11

Vineri, 25 iunie 2021, nr. 120 (6900), anul XXX

Saltul Bãncii Naþionale
din aroganþã în ridicol

L
a prima vedere s-ar putea crede
cã nu mai existã culmi ale ridico-
lului pentru Banca Naþio-
nalã a României, instituþia

care a apãrat aºa de bine mone-
da naþionalã încât puterea sa de
cumpãrare a scãzut cu 99,97%
în ultimele trei decenii. O “per-
formanþã” apropiatã a reuºit
BNR ºi în ceea ce priveºte su-
praveghere a sistemului bancar,
unde ratele de neperformanþã
ale portofoliilor de credite au atins cote
inimaginabile în perioada crizei finan-
ciare globale.

Acum oficialii bãncii vorbesc despre
stimularea creditãrii, astfel încât sã crea-
scã aºa-numitul grad de intermediere fi-
nanciarã, calculat ca raportul între credi-
tul neguvernamental ºi PIB.

Aceastã stimulare nu trebuie sã se facã
oricum. “Nu propunem o stimulare a cre-
ditãrii spre zona ‘exuberanþei iraþionale’
(ca sã folosesc cuvintele lui Alan Green-
span) care sã se termine în explozia credi-
telor neperformante”, a declarat guverna-
torul Mugur Isãrescu în cadrul unui semi-
nar dedicat intermedierii financiare, deoa-
rece “am trãit acest coºmar ºi nu vrem sã îl
repetãm”.

Nu vrem sã îl repetãm? Deja se repetã.
Exuberanþa iraþionalã din perioada

premergãtoare crizei financiare globale
nu a fãcut decât sã capete o altã formã, în

condiþiile stimulãrii creditului
imobiliar în lei de cãtre instituþiile
statului, în special din 2013.

Cum poate fi caracterizatã o
creºtere de peste 64 de ori a credi-
tului imobiliar în lei din ianuarie
2007 pânã în luna mai 2021?
Exuberanþa iraþionalã este o no-
þiune prea “micã” pentru a fi folo-
sitã aici (vezi graficul 1).

Faþã de perioada de bazã, ianuarie
2007, creditul acordat companiilor nefi-
nanciare a crescut de 2,7 ori pânã în luna
mai 2021, în timp ce creditul acordat go-
spodãriilor populaþiei a crescut de circa
3,8 ori.

Partea cu adevãrat interesantã o repre-
zintã structura creditului acordat popula-
þiei. Creditul pentru locuinþe a crescut de
aproape 12 ori, pe fondul unei creºteri de
3 ori a creditului pentru locuinþe în valutã
(euro ºi alte valute) ºi a unei creºteri de
64,75 ori a creditului pentru locuinþe în
lei.

Din momentul acordãrii creditelor
imobiliare din programul Prima casã ex-
clusiv în lei, august 2013, soldul credite-
lor pentru locuinþe în lei a crescut de
peste 32 de ori.

(continuare în pagina 12)
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UFUK TANDO�AN, BANCHERUL TURC CARE A
SCRIS DOUÃ CÃRÞI DESPRE ÞARA NOASTRÃ:

„România meritã
descoperitã, pentru cã
este uimitoare”
(Interviu cu Ufuk Tando�an, CEO Garanti BBVA România)

Reporter: Astãzi vorbim despre
omul Ufuk Tando�an, nu despre bacher.
Astfel încât vã rog sã punctaþi elementele
esenþiale din experienþa dumneavoastrã
profesionalã ºi sa ne vorbiþi mai mult de-
spre cine este Ufuk Tando�an în afara si-
stemului bancar...

Ufuk Tando�an: Am studiat economie
la Uluda— Üniversitesi ºi, dupã absolvire,
am început sã lucrez la Garanti BBVATur-
cia (banca mamã a Garanti BBVA Rom-
ânia). Acum, privind înapoi, cred cu tãrie
cã aceasta a fost cea mai bunã decizie pe
care o puteam lua, deoarece mi-a oferit
ºansa de a lucra cu pasiune, timp de peste
30 de ani, în aceastã companie.

În urmã cu nouã ani, în 2012, am por-
nit într-o cãlãtorie foarte interesantã, ve-
nind în Bucureºti pentru a prelua funcþia

de CEO al Garanti BBVA România. Am
avut norocul sã ajung într-o þarã foarte
primitoare, iar, în timp, România a deve-
nit a doua mea casã. Deºi mandatul meu
în Garanti BBVA s-a încheiat, intenþio-
nez sã rãmân aici ºi sã descopãr în conti-
nuare aceastã þarã.

Reporter: Cum aþi descrie prima
întâlnire cu România?

Ufuk Tando�an: Privind în urmã, îmi
amintesc cã, din primul moment în care
am ajuns în Bucureºti, am fost foarte
bine primit, oamenii au fost foarte ama-
bili ºi am reuºit sã mã acomodez repede,
într-o þarã care, practic, m-a adoptat.

Desigur, la început a fost puþin provo-
cator, pentru cã eram departe de familia
mea ºi nu cunoºteam limba.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

U
fuk Tando�an, bancherul care a

condus Garanti BBVA România

timp de nouã ani ºi care îºi încheie

acest mandat la finalul lunii iulie,

spune cã România este a doua sa casã ºi cã

frumnuseþile þãrii noastre l-au determinat

sã scrie douã carþi despre România ºi des-

pre ce oferã aceastã þarã turiºtilor.

Bursa din Cipru,
aºteptatã sã fie privatizatã
pânã la finele lui 2022
l Consultantul pentru privatizare va fi ales în douã
sãptãmânilMinistrul Finanþelor de la Nicosia: “Gãsirea
unui investitor strategic va fi decisivã pentru dezvoltarea
pieþei bursiere ca alternativã de finanþare”

B
ursa de Valori din Cipru (Cyprus
Stock Exchange - CSE) intenþio-
neazã sã se privatizeze pânã la
sfârºitul anului 2022, conform

ministrului Finanþelor de la Nicosia,
Constantinos Petrides, care a informat,
sãptãmâna aceasta, cã Guvernul are în
vedere acordarea de stimulente fiscale
pentru încurajarea companiilor sã acce-
seze piaþa acþiunilor.

Potrivit financialmirror.com, Con-
stantinos Petrides s-a întâlnit miercuri cu
o delegaþie a CSE condusã de preºedinte-
le bursei, Marinos Christodoulides, care
a informat cã firma de consultanþã pentru
procesul de privatizare va fi aleasã în
douã sãptãmâni. Consorþiul câºtigãtor va

avea la dispoziþie pânã la 14 luni ca sã gã-
seascã cea mai bunã soluþie în privinþa
investitorului strategic.

Constantinos Petrides a declarat:
“Suntem în contact strâns ºi într-o cola-
borare strânsã cu CSE. Am discutat de-
spre planul strategic de dezvoltare a
CSE, care include un efort de privatizare
ºi un investitor strategic pânã la sfârºitul
anului 2022. Gãsirea unui investitor stra-
tegic va fi decisivã pentru dezvoltarea
pieþei bursiere ca alternativã ºi formã supli-
mentarã de finanþare atât pentru economie,
cât ºi pentru întreprinderi”.

V.R.
(continuare în pagina 12)

DUPÃ UN AN: LIPSIT DE ONOARE ªI LIPSIT DE CUVÂNT

Nicu Marcu este un om
deosebit de curajos

C
urajul lui Nicu Marcu este
vizibil izbitor în graficul inti-
tulat “Dinamica Activului
Net al SIF-urilor”, prezentat
mai sus, unde oricine poate
observa cum SIF Ba-
nat Criºana o ia pe

arãturã faþã de celelalte patru
SIF-uri ºi toatã lumea ºtie cã Nicu
Marcu s-a fãcut cã nu observã.

Nu oricine este atât de curajos.
Dupã un an de mandat la con-

ducerea Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), an care
s-a împlinit ieri, putem evalua cine este
domnul profesor doctor Nicu Marcu ºi ce
vrea el.

A mai fost curajos, tot aºa, ªtefan Bo-
boc, care s-a fãcut cã nu observã cã FNI
nu are bancã depozitarã.

Domnul profesor doctor ªtefan Bo-
boc, preºedintele CNVM din anul 2000,
a fost umflat, încãtuºat ºi silit sã spele
closetele puºcariei.

Încã doi comisari ai CNVM au primit
aceeaºi misiune, astfel cã close-
tele puºcãriei trebuie privite
drept suprema consacrare a su-
praveghetorilor pieþei de capital.

Dar profesorul doctor Marcu
este mai curajos decât profesorul
doctor Boboc, pentru cã Boboc
nu a avut vreun precedent (ºi nu a
avut precedent în lume), în

schimb Marcu îl are ca precedent pe Bo-
boc ºi Boboc e din aceeaºi þarã cu el ºi
uite cã nu-i este fricã!

Stã cu graficul în faþã ºi nu-i e fricã!
Cocoaºa aia din graficul de la SIF Ba-

nat Criºana este o manipulare grosolanã,

care se pedepseºte cu puºcaria.
Autorii manipulãrii sunt cei din con-

ducerea SIF Banat Criºana, care numãrã
printre ei un condamnat (deja) pentru
manipularea pieþei de capital ºi care, în
cursul ispãºirii pedepsei, a profitat cã a
fost lãsat în libertate ºi s-a angajat consi-
lier al preºedintelui Bogdan Drãgoi, pe
care îl consiliazã explicându-i care sunt
bazele manipulãrii pe care el a fundat-o.

Condamnatul se numeºte Najib el La-
kis.

Nicu Marcu ºtie.
Nicu Marcu a moºtenit situatia, dar,

când i-a intrat în “competenþã”, nu i-a in-
terzis lui Lakis sã mai activeze pe piaþa
de capital.

A fãcut curãþenie în ASF, a dat doi-
sprezece directori afarã, dar pe Lakis,
condamnatul de la SIF1, l-a lasat “în

banii lui”.
Unii spun cã, de fapt, stãpânul este La-

kis, iar Drãgoi, doar angajatul lui.
Adicã, invers decât e oficial.
Nicu Marcu se face cã nu vede cã un

manipulator al pieþei de capital, condam-
nat deja, participã în continuare la mani-
pularea pieþei de capital.

Nicu Marcu este foarte curajos.
Nicu Marcu nu a aplicat legea pe care

a fost numit de Parlament sã o aplice: ni-
meni din administrarea SIF Banat
Criºana nu a primit niciun fel de sancþiu-
ne pentru manipulare.

Nici mãcar vreo mustrare.
Nici mãcar nu a ieºit public cu vreo

declaraþie sobrã de genul: “Nu, domni-
lor, cifrele alea sunt mincinoase”.

Nu a avut aceastã laºitate.
(continuare în pagina 9)
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