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Împrumuturile nu îndepãrteazã criza

Dobânzile cerute de investi-
torii privaþi pentru împru-
mutarea statelor PIIGS

(Portugalia, Irlanda, Italia, Grecia ºi
Spania) prin achiziþionarea de titluri
guvernamentale cu scadenþa
la 10 ani sunt într-o continuã
ascensiune de la începutul
anului 2010 ºi pânã în pre-
zent, dupã cum aratã un ra-
port publicat de Banca Re-
glementãrilor Internaþionale
(BRI).

Trendul ascendent denotã
sporirea neîncrederii investi-
torilor în capacitatea statelor
de returnare a împrumuturi-
lor, ei cerând o ratã de
dobândã din ce în ce mai
mare pentru pomparea banilor în fi-
nanþele publice ale statelor PIIGS.

Perspectivele macroeconomice
sunt sumbre, întrucât dobânzile titlu-
rilor de stat ale Greciei, Irlandei ºi
Portugaliei au explodat în ultimul

an, spre deosebire de 2008, când ele
se situau sub 1%.

La acest moment, potrivit raportu-
lui BRI, existã temeri de contagiune
financiarã în Italia ºi Spania.

Grecia

Europa a decis, pentru prima datã
în istorie, ajutorarea financiarã a
unui stat membru ºi a acordat, pe 4
mai 2010, un “bailout” de 110 mi-
liarde euro Greciei, din care a elibe-

rat imediat 45 miliarde euro.
Decizia “troikãi” (UE, FMI ºi

BCE) de acordare a pachetului de
salvare a fost înconjuratã de nenu-
mãrate critici ºi se zvonea cã încalcã
înseºi tratatele de fondare ale UE,

fiind “ilegalã”. Pachetul trebuia sã
fie primul ºi ultimul ajutor financiar
acordat unui stat membru UE.

În schimbul acestor bani, guver-
nul elen s-a angajat sã implementeze
o serie de mãsuri de austeritate ca sã
asigure sãnãtatea ºi sustenabilitatea
finanþelor publice, precum ºi re-
structurarea ºi privatizarea sectoru-
lui public.

Ceea ce au dorit UE, FMI ºi BCE
sã facã a fost corectarea dobânzilor
enorme la care se împrumuta Grecia

pentru plata datoriilor ajunse
la scadenþã, ca urmare a fap-
tului cã investitorii privaþi
nu mai erau interesaþi sã cre-
diteze statul elen.

Piaþa a urcat mult costul
creditelor pentru Grecia, iar
statul a adunat o datorie din
ce în ce mai mare, din pricina
dobânzilor pãguboase la care
se împrumuta.

Imediat dupã acordarea
pachetului financiar,
dobânda titlurilor de stat pe

10 ani a scãzut la 7%, de la puþin pes-
te 12%, iar împrumutul ºi-a îndepli-
nit scopul.

MÃLINA BULAI
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Dãianu: Cinci bãnci
din România ajung
sub controlul unui stat
pe perfuzii
l Pascariu: Bãncile nu sunt
interesate de volatilitate, la curs de
4,5 lei/euro trebuie recapitalizate

România trebuie sã pregãteascã un
Plan B care sã vizeze intrarea Greciei
în faliment, caz în care cinci bãnci de
pe piaþa localã ar ajunge sã fie contro-
late de un stat elen “pe perfuzii”, con-
siderã analistul economic Daniel Dã-
ianu. Domnia sa a explicat: “Ce fac
cu bãncile mele, dacã s-ar întâmpla o
cãdere controlatã a Greciei? Bãncile
din Grecia ar fi naþionalizate. (...) Tre-
buie sã avem, ca toate celelalte þãri,
un plan B, dacã se declarã default-ul
Greciei. Cinci bãnci din România ar
ajunge sub controlul unui stat elen
care este pe perfuzie. Atunci care ar
fi conduita statului român? (...) ªi
statul ar zice atunci: Nu ni s-a permis
sã recapitalizãm CEC-ul, când toate
bãncile occidentale erau perfuzate
cu bani publici”.

(Citiþi detalii în pagina 14)

Theodor Stolojan: Situaþia
sistemului bancar din
Românianuestetocmai“roz”

Europarlamentarul Theodor Sto-
lojan avertizeazã cã sistemul bancar
din România nu are o situaþie “atât
de roz cum este prezentatã”, dar cã
“nu este nici tragicã”. Domnia sa a
explicat: “În ultimele rezultate fi-
nanciare anunþate de sistemul bancar
din România, volumul pierderilor
înregistrate de bãnci a crescut foarte
mult în trimestrul al doilea al acestui
an. Problema este cã bãncile din
România nu ºtiu încã dacã au atins
vârful de pierderi, rezultat din acele
credite cu buletinul, credite acordate
în condiþii foarte uºoare pânã la
sfârºitul anului 2008. Bãncile consti-
tuie provizioane, de aceea apar ºi
aceste pierderi foarte mari pentru cã
sunt obligate sã provizioneze credi-
tele care nu mai sunt viabile sau cre-
ditele îndoielnice”.

(Citiþi detalii în pagina 3)

Franþa îºi reduce
deficitul bugetar

Guvernul francez a prezentat, ieri,
bugetul pe anul urmãtor, care preve-
de o reducere a deficitului de la 5,7%
din PIB în acest an, la 4,5% în 2012,
prin diminuarea cheltuielilor ºi ma-
jorarea taxelor.

Lagarde, FMI: Comunitatea
internaþionalã începe
sã rãspundã

Comunitatea internaþionalã “înce-
pe sã rãspundã” la urgenþa situaþiei
apãrute în urma crizei ce ameninþã
economia mondialã, potrivit afirma-
þiilor directorului general al Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI),
Christine Lagarde.

Merkel: Creditorii ar
putea schimba termenii
celui de-al doilea pachet
pentru Grecia

Cancelarul german Angela Merkel a
sugeratcã instituþiile financiare interna-
þionale ar putea redeschide unele pãrþi
ale celui de-al doilea acord de finanþare
externã convenit cu Grecia în iulie, în
funcþie de rezultatele misiunii de eva-
luare a UE, FMI ºi BCE de la Atena.

Conform afirmaþiilor sale, orice
modificare adusã programului de
109 miliarde euro convenit în iulie
va depinde de concluziile evaluãrii
situaþiei financiare a Greciei. (V.R.)

BNR a injectat
2,5 miliarde lei

O
sumã de 2,5 miliarde de

lei (circa 581 de milioane
de euro) a fost injectatã,
ieri, în sistemul bancar de

cãtre Banca Naþionalã a României
(BNR), cu scadenþã la o sãptãmânã,
la dobânda de politicã monetarã, de
6,25% pe an. Injecþia de lichiditate
s-a realizat printr-o operaþiune repo.

În cadrul operaþiunilor repo, BNR
oferã lichiditate bãncilor comerciale
ºi preia în schimb titluri de stat.

Aceastã operaþiune vine la aproa-
pe douã sãptãmâni dupã ce Banca
Centralã a mai injectat în sistemul
bancar suma de 1,55 miliarde lei
(circa 362 de milioane de euro).

Sperãm cã ºtirea difuzatã prin
agenþii, cã injecþia de lichiditate ar fi
fost înfiptã într-o singurã bancã, nu
are acurateþe, pentru cã ar contraveni
mecanismului concurenþial de piaþã.

Doctorul în economie Daniel Io-
nescu ne-a declarat cã ultima licitaþie
fãcutã de Ministerul Finanþelor Pu-
blice a fost “un rateu în toatã regula,
pentru cã sistemul bancar evaluând
riscul de «default» al Finanþelor Pu-
blice (returnarea creditelor oferite)
n-a fost mulþumit de rata de fructifi-
care pe care a oferit-o Ministerul Fi-
nanþelor Publice”, adãugând:

“Pentru a stimula apetitul sistemu-
lui bancar românesc de a participa la

licitaþiile orânduite de Ministerul Fi-
nanþelor Publice – de finanþare a chel-
tuielilor publice prin creºterea datoriei
publice interne – BNR s-a vãzut silitã
sã ia în custodie o parte din titlurile de
stat achiziþionate anterior de bãncile
comerciale, oferind, în contrapartidã

printr-un contract repo cu scadenþã la
ºapte zile, în valoare de 2,5 miliarde
lei, lichiditãþile necesare participãrii
acestora la licitaþiile ce vor urma”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

La Tribune: Germania are
un plan secret pentru Grecia
l Toate activele deþinute de statul elen, evaluate
la 125 miliarde euro, vor fi vândute conform
planului Evrika

Germania are un program secret
de salvare a Greciei – programul Eu-
reka (Evrika), elaborat de experþi
apropiaþi Guvernului federal condus
de cancelarul Angela Merkel, infor-
meazã La Tribune. Conform publi-
caþiei franceze, planul este coordo-
nat de Martin Wittig, directorul “Ro-
nald Berger”, ºi cuprinde ºase faze.

Potrivit scenariului, în prima fazã,
Grecia îºi strânge
toate activele
deþinute de stat
(bãnci, imobiliare, porturi, companii
de telefonie etc.) într-un singur fond,
echivalentul lui Treuhandanstalt creat
în Germania în 1990 pentru privati-
zarea a circa 8.500 de întreprinderi
est-germane. Aceste active ale greci-
lor sunt evaluate la 125 de miliarde
de euro.

Ulterior, fondul va fi cumpãrat de
o instituþie europeanã, finanþatã de
state, al cãrei sediu poate fi la Lu-
xemburg. Instituþia se va ocupa de
vânzarea activelor, iar scadenþa pen-

tru finalul operaþiunii ar fi anul 2025,
conform Evrika.

Planul aratã cã cele 125 de miliar-
de obþinute din vânzarea activelor ar
fi folosite de Grecia pentru rãscum-
pãrarea obligaþiunilor de la Banca
Centralã Europeanã ºi EFSF, iar
astfel datoria publicã ar scãdea la
88% din PIB, de la 145% în prezent.

Expunerea BCE pe Grecia s-ar re-
duce astfel la
zero, dobânzile
vor scãdea la ju-

mãtate, iar Atena va putea reveni pe
pieþe pentru finanþare.

În a patra etapã, instituþia europea-
nã va investi 20 de miliarde euro în
restructurarea activelor pentru a le
creºte valoarea cu circa 50 de miliar-
de euro. Valoarea acestor investiþii
poate fi majoratã cu 10-15 miliarde
euro din fondurile structurale pe care
Grecia nu le utilizeazã.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)
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SIF 1 va convoca AGA
pentru acþiunile la BCR

SIF “Banat-Criºana” urmeazã
sã convoace Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionari-

lor care sã se pronunþe asupra mo-
dalitãþii de valorificare a pachetului
deþinut de societate la BCR, ne-a
declarat , ier i , Ioan Cuzman,
preºedintele SIF.

Declaraþia domnului Cuzman
vine la o zi dupã ce Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare (CNVM)
a obligat Consiliul de Administraþie
al SIF1 sã convoace o Adunare Ge-
neralã, în termen de 45 de zile, în
care CA-ul societãþii sã prezinte ac-
þionarilor variantele de lichidizare a
titlurilor deþinute la Banca Comer-
cialã Românã, iar acþionarii sã adop-
te o decizie în acest sens.

Ioan Cuzman ne-a precizat:
“Vom face AGA având pe Ordi-

nea de zi modalitatea de valorificare
a acþiunilor SIF-ului la BCR. Am
convocat Consiliul de Administraþie
pentru vineri ca sã aprobe materiale-
le pentru AGA. Eu am susþinut cã ar-
ticolul 142 din legea societãþilor co-
merciale prevede cã administratorii
SIF-ului nu au nevoie de împuterni-
cire pentru îndeplinirea obligaþiilor
care fac parte din obiectul de activi-
tate al SIF, pentru cã un SIF vinde ºi
cumpãrã acþiuni tot timpul, însã vom
face AGA, aºa cum a cerut CNVM.
În acest moment, nu ºtiu exact cum
vor fi formulate punctele de pe Ordi-
nea de zi, va fi respectatã Ordonanþa

CNVM”.
SIF “Muntenia”, “Oltenia” ºi

“Moldova” au þinut, sãptãmâna tre-
cutã, Adunãri Generale Ordinare ale
Acþionarilor, pentru ca acþionarii sã
decidã modalitatea de valorificare a
deþinerilor la BCR. SIF “Transilva-
nia” are programatã AGA pe 31 oc-
tombrie. Aceste Adunãri fuseserã
convocate la solicitarea unui grup de
acþionari, cu deþinere de peste 5%.
SIF “Banat-Criºana” a primit ºi ea
cereri în acest sens, dar nu le-a dat
curs, motivînd cã solicitãrile acþio-
narilor nu îndeplineau condiþiile
legale.

Marþi, arbitrul pieþei de capital a
mai obligat conducerea SIF1 sã îi
transmitã, în termen de 48 de ore, co-
piile tuturor cererilor de convocare a
AGOA adresate SIF1, având ca su-
biect listarea BCR.

În Ordonanþa Comisiei se aratã cã
CNVM a mai cerut prin douã adrese
ca SIF1 sã îi transmitã copiile xerox
ale cererilor de convocare a AGOA
ºi ale documentelor anexate acesto-
ra, fãrã ca SIF1 sã se conformeze.

De data aceasta, însã, preºedintele
SIF1 spune cã SIF1 va trimite
CNVM documentele solicitate:
“Am strâns toate documentele soli-
citate ºi o sã le trimitem azi (n.r ieri)
la CNVM”.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 14)

Contracararea crizei datoriilor eu-

ropene a intrat într-un cerc vicios,

în care datoriile devin tot mai mari

ca sã devinã tot mai mici.

ªi, deloc uimitor, datoriile nu se

micºoreazã.

Iar dobânzile cresc neîncetat.


