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Mario Monti, premier ºi
ministru al Economiei
în Italia

Noul premier al Italiei, Mario
Monti, va deþine ºi funcþia de minis-
tru al Economiei în Cabinetul de la
Roma. Fostul comisar european a
acceptat oficial, ieri, funcþia de prim
ministru, în locul lui Silvio Berlus-
coni.

Monti l-a nominalizat pe Corrado
Passera, preºedintele bãncii “Intesa
Sanpaolo”, pentru postul de ministru
al Dezvoltãrii Economice, Infra-
structurii ºi Transporturilor.

Explicaþia crizei

Un american explicã sintetic hao-
sul din încercãrile europene de ieºire
din crizã, într-o singurã frazã:

“Ei au un italian drept preºedinte
al Bãncii Centrale Europene ºi un
german drept Papã”.

Moody’s ar putea
reduce calificativele
“Bank Austria”

Agenþia de evaluare Moody’s ar
putea revizui în scãdere ratingurile
“A2 /Prime-1” pentru datorii ºi de-
pozite pe termen lung ºi scurt ale
“Bank Austria”, dupã ce a plasat sub
supraveghere, cu implicaþii negati-
ve, calificativele bãncii mamã
“UniCredit” SpA din Italia.

Moody’s a plasat sub supraveghe-
re, cu implicaþii negative, calificati-
vul “C” privind soliditatea financia-
rã a “UniCredit” ºi ratingurile “A2
/Prime-1” pentru datorii ºi depozite
pe termen lung ºi scurt.

V.R.

(continuare în pagina 3)

Precaritatea ca principiu de
guvernare - Bugetul de stat 2012
F

ãrã excepþie, din anul 1990,
la fiecare sfârºit de an, calul
de bãtaie al politicului an-
gajat îl constituie bugetul

public, modul în care Puterea - în dis-
preþul contra-Puterii (dispreþ meritat
de altfel, dat fiind cã România
post-decembristã n-a avut niciodatã
o opoziþie autenticã!) - dã de pãmânt

cu banii din taxe
ºi impozite ºi în-
groapã - prin de-
ficitul bugetar
asumat (în fapt,
prin creºterea
datoriei publice)
- viitorul Româ-
niei.

Temeiul legal
l-a constituit

“imperfecþiunea” comisã de constitu-
þionaliºti în 1991, o imperfecþiune rei-
teratã, aºa, ca din greºealã, ºi în Con-
stituþia aprobatã prin referendumul
de “douã zile” în anul 20031 care a
lãsat în afara
sancþiunii Par-
lamentului ºi la
cheremul Pute-
rii o parte im-
portantã din
banii publici ºi
privaþi consti-
tuiþi în bugete economice sau cu vo-
caþia socialã.

“Bugetului General Consolidat”
(pentru cã despre el este vorba!) -
agregatul macro-financiar cu struc-

turã itinerantã construit - pentru “o
anume transparenþã” - de finanþiºti ºi
agreat de Putere - ºi “mecanismul
sãu de funcþionare” au constituit, in-
strumental ºi cinematic, temeiul cva-
si-legal prin care excesul de deficit
bugetar, real survenit în urma execu-
þiei unora dintre bugetele de interes

(de regulã, de-
ficitul Bugetu-
lui de stat) a
fost escamotat
scriptic prin
compensare
cu excedente-
le, reale sau

înadins constituite, în economia al-
tora dintre bugetele agregatului.

În fapt, Bugetele din componenþa
BGC sunt, dupã caz, fie independen-
te, fie autonome, context care, factual

- în respectul prevederilor Legii Fi-
nanþelor Publice - face imposibil ori-
ce transfer de echilibrare/compensare
între bugetele din structura BGC. Ca
urmare a acestor practici, “deficitul
bugetar” oficial (suma algebricã a
soldurilor bugetelor din structura
BGC) diferã substanþial de deficitul
real [suma soldurilor negative - defi-
citele - înregistrate în execuþie de bu-
getele din structura BGC!].

Dovada consistentã o face execu-
þia lunarã a bugetului general conso-
lidat în anii 2005-2011 (datele sunt
disponibile pe site-ul Ministerului de
Finanþe) ºi, evident, creºterile dato-
riei publice - resursa din care s-au fi-
nanþat aceste deficite.

Mai mult, bugetul de stat este
“pregãtit” ex-ante printr-o convenþie
specioasã conform cãreia cheltuieli-

le bugetare efectuate din fonduri
proprii (cont 5010), din datorie pu-
blicã (cont (5006) ºi din fonduri ne-
rambursabile (cont 5008) nu sunt
luate în considerare la dimensiona-
rea deficitului bugetar ºi se scad din
total cheltuieli ca ºi cum, aceste re-
surse bãneºti n-ar face parte din pa-
trimoniul financiar curent al Bugetu-
lui de stat.

Logica adoptatã instituþionalizea-
zã în fapt o disjuncþie convenþionalã
între “excesul de cheltuieli bugeta-
re” care mãsoarã diferenþa dintre
“venituri total” (evidenþiate în contul
0001) ºi “Cheltuieli total” (eviden-
þiate în contul 5000) ºi “deficitul
bugetar” care mãsoarã diferenþa
dintre “Venituri Total” (cont 0001) ºi
“Cheltuieli Bugetul de stat” (eviden-
þiate în contul 5001), un cont subsec-
vent contului 5000 (“Cheltuieli to-
tal”) care nu conþine cheltuielile
efectuate din fonduri proprii, din
datorie publicã ºi din fonduri ex-
terne nerambursabile!

(continuare în pagina 6)

Angela Merkel: Germania este
pregãtitã sã cedeze o parte din
suveranitate
l Franþa ºi Germania se contrazic în privinþa
achiziþiilor de obligaþiuni de cãtre BCE

Germania este pregãtitã sã cedeze o
parte din suveranitatea sa pentru întã-
rirea zonei euro ºi refacerea încrederii
în moneda unicã, a
afirmat cancelarul
german Angela
Merkel, informeazã
Bloomberg.

Potrivit oficialului
de la Berlin, este ne-
cesarã modificarea
tratatului Uniunii Eu-
ropene pentru conso-
lidarea instituþiilor
acestui bloc ºi aplica-
rea unor reglementãri
bugetare mai stricte
pentru creºterea re-
zistenþei zonei euro la crizã.

“În acest context, Germania con-
siderã cã este necesar sã arate pieþe-
lor ºi opiniei publice cã zona euro va
rãmâne unitã, cã euro trebuie apãrat,
dar ºi cã suntem pregãtiþi sã cedãm

un pic din suveranitatea naþionalã”, a
spus Merkel, într-o conferinþã de
presã comunã cu premierul irlandez,

Enda Kenny.
Cancelarul ger-

man a menþionat cã
þara sa vrea o Uniu-
ne Europeanã solidã
ºi o zonã euro la fel
de solidã, care sã in-
spire încredere pie-
þelor internaþionale.

Germania, cel
mai mare contribui-
tor la programele de
salvare a þãrilor
îndatorate din zona
euro, promoveazã

un plan de modificare a reglementã-
rilor UE, propunere respinsã de pre-
mierul britanic David Cameron.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

Euro a sãrit din
nou de 4,35 lei
l Dobânzile pe termen
foarte scurt au crescut
puternic

Moneda europeanã a trecut, ieri,
din nou de pragul de 4,35 lei, Banca
Naþionalã a României (BNR)
afiºând un curs de referinþã de
4,3565 lei/euro, cu 0,78 bani peste
cotaþia anterioarã.

Acesta este cel mai înalt curs din
ultimele douã sãptãmâni, o ratã mai
mare decât cea de ieri fiind afiºatã de
BNR pe 3 noiembrie, când s-a atins
un maxim de 4,3585 lei/euro.

Vlad Muscalu, economist în ca-
drul ING Bank, ne-a declarat cã, în
piaþã, moneda europeanã a atins ni-
velul de 4,3650 lei, în jurul orei
16.40. Acest lucru nu este chiar “ne-
obiºinuit”, având în vedere cã, în pri-
ma parte a zilei, cursul pare sã fie
“relativ stabil”, iar spre finalul zilei
cedeazã în faþa presiunilor de depre-
ciere, potrivit domniei sale. Vlad
Muscalu a adãugat cã euro s-a apro-
piat, luni searã, chiar ºi de valoarea
de 4,3695 lei.

“Ceea ce determinã deprecierea
relativ puternicã a leului este o com-
binaþie a presiunii crizei datoriilor
suverane ºi a BNR, care pare sã pro-
tejeze leul, uneori mai mult, alteori
mai puþin”, ne-a precizat economis-
tul de la ING Bank.

Domnia sa a adãugat cã este destul
de probabil ca BNR sã fi intervenit în
piaþã, însã nu sunt semne elocvente.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

Acþionarii “EFG Eurobank”
au aprobat fuziunea cu
“Alpha Bank”

Acþionarii “EFG Eurobank” au
aprobat, marþi searã, fuziunea cu
“Alpha Bank”, cu o majoritate de
98,06% din voturile reprezentate în
Adunarea Generalã a Acþionarilor
(AGEA), iar noua bancã se va numi
“Alpha Eurobank” potrivit unui co-
municat al “Bancpost”, subsidiara
localã a “EFG Eurobank”.

Nicholas Nanopoulos, CEO al
“EFG Eurobank”, a declarat cã fu-
ziunea celor douã bãnci reprezintã o
decizie “istoricã”, care sporeºte ca-
pacitatea Greciei de a depãºi criza ºi
stabilizeazã sistemul bancar.

“Planul de fuziune a Eurobank ºi
Alpha Bank, anunþat la sfârºitul lunii
august, aratã cã suntem în avangarda
spiritului vremii, cã prin aceastã ini-
þiativã strategicã nu ne adaptãm doar
circumstanþelor, ci le depãºim în
mod dinamic”, a adãugat domnia sa.

CEO-ul “EFG Eurobank” a subli-
niat cã noua bancã va deveni cea
de-a 23-a mare bancã din zona Euro,
cu active totale de 145 miliarde de

euro, credite de 98 miliarde de euro
ºi depozite de 68 miliarde de euro.
Instituþia de credit va avea o reþea de
2.300 de sucursale ºi un numãr de
34.000 de angajaþi.

Nicholas Nanopoulos a precizat
cã “Alpha Eurobank” va fi în mãsurã
sã furnizeze sinergii ample în valoa-
re de aproximativ 650 milioane de
euro, care vor fi atinse integral în ur-
mãtorii 3 ani ºi care sunt substanþiale
faþã de dimensiunea noii entitãþi.

“Intenþionãm sã continuãm utiliza-
ea iniþiativei private ºi a pieþelor ca
sursedecapital”,potrivitdomniei sale.

AGEA a întrunit un cvorum de
57,36% din capitalul social ordinar
vãrsat, corespunzãtor unui numãr de
317.145.899 acþiuni ordinare. Acþio-
narii posesori a 310.996.643 acþiuni
(56,24% din capitalul social cu drept
de vot) au aprobat fuziunea “EFG
Eurobank” cu “Alpha Bank”, prin ab-
sorbþiaprimeiadecãtreceadeadoua.

ELENA VOINEA
(continuare în pagina 15)

“Un guvern analogic într-o
lume digitalã este mai mult
decât o erezie. Este bucata de
sãpun… pentru frânghie”

DANIEL
IONESCU

Conform Constituþiei României din 1991 [art. 137 (1)],
“Bugetul public naþional cuprinde bugetul de stat, bu-
getul asigurãrilor sociale de stat ºi bugetele locale ale
comunelor, ale oraºelor ºi ale judeþelor”. Dupã cum se
observã din economia textului constituþional, bugetul
asigurãrilor de ºomaj, bugetul asigurãrilor sociale de
sãnãtate ºi celelalte bugete (de mai micã întindere fis-
calã) finanþate din bani publici nu erau cuprinse în Bu-
getul public naþional.
Devenit Art. 138 în Constituþia din 2003, Bugetul public
naþional a rãmas la fel de necuprinzãtor, lãsând la dis-
creþia decidenþilor atât constituirea resurselor bugeta-
re aferente celorlalte bugete finanþate din bani publici,
cât ºi, pe calea coruperii bugetare, alocarea ºi
consumul discreþionar al acestor resurse bugetare.

“Romarm” nu mai
este monitorizatã
de FMI

“Romarm” nu mai este o compa-
nie monitorizatã de Fondul Monetar
Internaþional (FMI), ne-a declarat,
într-un interviu, Vasile Criºan, direc-
torul general al companiei. Potrivit
domniei sale, “Romarm” a ieºit din
rândul companiilor monitorizate de
FMI, dupã ce Executivul ºi Fondul
Monetar au agreat planul de restruc-
turare ºi reorganizare economicã de-
pus de companie la Guvern.

O altã consecinþã a acceptãrii de
cãtre autoritãþi a acestui program
constã în faptul cã “Romarm” se aflã
încã în studiu de analizã privind im-
plementarea unui management pri-
vat, ne-a mai spus domnul Criºan.

Principalul obiectiv al planului de
reorganizare întocmit de “Romarm”
este independenþa financiarã. În
acest sens, reprezentanþii companiei
ºi-au propus sã transforme “Ro-
marm”, ca structurã, astfel încât sã
nu mai funcþioneze pe cele 16 filiale,
ci pe patru divizii.

De asemenea, dupã cum ne-a spus
directorul “Romarm”, societatea mai
urmãreºte atragerea unor companii
private din sectorul economic privat,
român sau strãin, pentru parteneriate
cu “Romarm”: “Dorim o formã de
asociere, poate sã fie joint-venture,
cumpãrare de acþiuni, asta rãmâne de
vãzut în cadrul discuþiilor”.

Nu în ultimul rând, “Romarm” in-
tenþioneazã sã-ºi majoreze cifra de
afaceri.

EMILIA OLESCU

Citiþi, în pagina 4, întregul interviu
cu Vasile Criºan.

Primele detalii
din ancheta
Concurenþei
pe carburanþi
l Raportul CE a fost
transmis companiilor
investigate

Consiliul Concurenþei (CC) a
transmis Raportul Comisiei Europe-
ne (CE) referitor la ancheta pe piaþa
noastrã petrolierã companiilor care
activeazã în acest domeniu.

Constantin Tampiza, consilierul
preºedintelui “Lukoil” pentru pro-
iectele din România, ne-a spus cã ra-
portul transmis zilele trecute de CE
are circa 100 de pagini.

Jucãtorii din domeniu ne-au decla-
rat, la unison, cã îºi vor exprima opi-
niile cu privire la raport dupã analiza-
rea acestuia ºi dupã finalizarea proce-
durilor legale aflate încã în derulare în
cadrul Consiliului Concurenþei.

Aceste proceduri, care constau în
audierea, pânã la finalul acestui an, a
companiilor dinpiaþapetrolierãautoh-
tonã, reprezintã ultimii paºi pânã la
conturarea unui rezultat final. (E.O.)

(continuare în pagina 5)

Merkel: "Germania
considerã cã este necesar
sã arate pieþelor ºi opiniei
publice cã zona euro va
rãmâne unitã".
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