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BNR are nelamuriri cu privire la modul de aplicare a ‘taxei pe lacomie’
Banca Nationala are nelamuriri cu privire la modul în care se aplica taxa pe banci si va cere discutarea
ordonantei în Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, pentru ca are impact sistemic,
a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a României, Mugur Isarescu, într-o conferinta de presa.
"Principalul element de nemultumire este ca iei o asemenea masura - s-au mai luat în Europa, nu în toate tarile, în
câteva - nu legat de ROBOR, acesta este o 'inovatie', s-a discutat cu industria. Asa spune si Constitutia. Asa spun si
legile României. Deci, discuti cu industria bancara. La sfârsit de an, în prag de Craciun, vii cu o bomba din asta,
greu de înteles mai întâi. Nu? Deci, cred ca aceasta este principala nemultumire si eu cred ca domnul ministru de
Finante va discuta cu industria în sfârsit, sa discute în clar cu ei. Au si nelamuriri, cum se aplica. Trebuie sa va
spun ca avem si noi. Sunt parti din lege pe care cu greu le întelegem. Va mai spun un lucru: în mod normal, o
asemenea ordonanta trebuia prezentata mai întâi în Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala.
Are impact. Şi probabil ca vom solicita sa facem o discutie într-o sedinta extraordinara a comitetului", a spus
Mugur Isarescu, întrebat cum comenteaza valul de nemultumiri fata de "taxa pe lacomie".
El a afirmat ca, pâna în prezent, nu a primit nicio invitatie oficiala din partea Ministerului de Finante pentru a
discuta despre aceasta taxa, ci s-a cerut institutiei o analiza de impact dupa ce ordonanta a fost data, desi în mod
normal evaluarea se face înainte.
De asemenea, Isarescu a subliniat ca scaderea ROBOR din ultimele zile nu are legatura cu taxa introdusa, acesta
începând sa se reduca înca din luna septembrie a anului trecut.
Întrebat daca a luat o decizie în ceea ce priveste un nou mandat, Isarescu a raspuns ca "Parlamentul va hotarî".
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