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Moody’s: Uniunii Europene îi
lipseºte decizia politicã

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a atras
atenþia cã Uniunii Europene îi lipsesc
în mod continuu mãsurile politice de-
cisive ºi a reiterat cã intenþioneazã sã
revizuiascã ratingurile tuturor statelor
membre ale Uniunii Europene în pri-
mul trimestru al anului 2012.

(continuare în pagina 3)

Mihai Bogza: “Riscurile menþionate de Moody’s sunt
reale, chiar dacã exagerate într-o oarecare mãsurã”

Preºedintele Bancpost, domnul Mihai Bogza, ne-a declarat:
“Riscurile menþionate de Moody’s sunt reale, chiar dacã exage-
rate într-o oarecare mãsurã. Ele sunt însã riscuri potenþiale ºi
s-ar putea manifesta în realitate numai în absenþa mãsurilor de
prevenire sau de corecþie pe care principalii protagoniºti vizaþi,
respectiv statul român ºi bãncile însele, le-ar putea adopta - ori

tocmai faptul cã astfel de mãsuri au fost adoptate în ultimii trei ani a fãcut ca
România sã evite sã se încadreze în acele scenarii pesimiste prezentate în tre-
cut de unii analiºti ºi agenþii de rating.

(continuare în pagina 3)

Dragoº Cabat: Bãncile vor avea probleme majore
în atragerea de valutã

Bãncile comerciale prezente în România sunt forþate sã se
adapteze la situaþia încã tensionatã din zona euro ºi în special la
nevoia bãncilor mamã de a-ºi majora capitalul în perioada urmã-
toare, este de pãrere Dragoº Cabat, Managing Partner efin.ro.

Potrivit domniei sale, dinpunctuldevedereal surselor de finanþa-
re, bãncile vor avea probleme majore în atragerea de valutã. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

Rekkers: Bãncile cu capital românesc ar trebui
sã reprezinte 30% din sistem

Robert Rekkers, directorul general al Bãncii Transilvania, ne-a
declarat cã sistemul nostru bancar a arãtat o anumitã “rezistenþã” în
termeni de solvabilitate. Domnia sa a adãugat: “Concurenþa existã
în sistemul bancar, ne luptãm pentru clienþii buni”. (E.V.)

(continuare în pagina 3)

Petre Bunescu: Dacã economia creºte, nu trebuie
sã ne îngrijorãm

Petre Bunescu, directorul general adjunct al BRD, ne-a de-
clarat cã dacã va continua creºterea economicã nu existã mo-
tive pentru anunþarea unor veºti precum cele ale “Moody’s”,
privind faptul cã sistemul nostru bancar urmeazã sã fie afec-
tat de criza europeanã. (E.V.)

(continuare în pagina 3)

Croitoru: Incertitudinile din zona euro pot sã ducã
la încetinirea exporturilor

Lucian Croitoru, consilierul Guvernatorului Bãncii Naþionale
a României (BNR), este de pãrere cã informaþiile prezentate, ieri,
de agenþia de evaluare “Moody’s”, privind faptul cã sistemul nos-
tru bancar riscã sã fie grav afectat de criza datoriilor de stat din
zona euro, s-au vehiculat tot timpul. (E.V.)

(continuare în pagina 3)

Isãrescu vrea o concurenþã
puternicã în sistemul bancar

Bãncile “paseazã” clienþilor cos-
turile unor “lipsuri” care le aparþin,
deoarece în sistemul bancar de la
noi existã o concurenþã slabã, a de-
clarat, ieri, Mugur Isãrescu, Guver-
natorul Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR), la Forumul Bancar
Român.

Domnia sa a precizat: “Încãrcarea
costurilor de creditare cu tot felul de
cheltuieli ale bãncilor, acoperite
printr-o concurenþã imperfectã a sis-
temului financiar- bancar, se va tem-
pera. De ce bãncile pot sã paseze
asupra clienþilor, uneori într-o ade-
vãratã inconºtienþã, costurile unor
lipsuri, care uneori le aparþin, în ceea
ce priveºte organizarea internã sau
evaluarea greºitã a unor riscuri (...) E
posibil deoarece concurenþa nu este
suficient de puternicã ºi nu este datã
de numãrul de bãnci”.

Guvernatorul BNR a adãugat cã
un sistem bancar concurenþial nu
înseamnã neapãrat mulþi actori, ci
mai degrabã concurenþi puternici,
sãnãtoºi, care au capacitatea sã lupte
cu costurile ºi sã ducã în jos costurile
transferate cãtre clienþi.

Mugur Isãrescu a atras atenþia cã
instituþiile de credit au transferat cã-
tre clienþi costurile provenite din cre-
ditele neperformante, care sunt în

primul rând rezultatul unei analize
de risc precare.

“În continuare, în ciuda progrese-
lor, este clar cã în sistemul finan-
ciar-bancar trebuie sã se întãreascã
concurenþa”, potrivit domniei sale.

Declaraþiile Guvernatorului vin la
scurt timp dupã ce Nicolae Cintezã,
ºeful Direcþiei de Supraveghere din
BNR, a criticat bãncile cã aproape au
omorât clienþii prin modul în care au
restructurat creditele celor cu pro-
bleme. Nicolae Cintezã a declarat,
sâmbãtã, la seminarul EU-COFILE,
cã Banca Centralã va încuraja în pe-
rioada urmãtoare relaxarea condiþii-
lor de restructurare a creditului pen-
tru aceia care au probleme, dar
reuºesc sã achite mãcar parþial ratele,
iar bãncile trebuie sã înþeleagã cã
principalul lor activ este clientul.

Sistemul nostru bancar va
fi din ce în ce mai european

Guvernatorul BNR a afirmat cã
sistemul financiar bancar de la noi va
cãpãta trãsãturile sistemului european.
Referindu-se la situaþia þãrii noastre
în contextul noului acord european,
domnia sa a precizat cã vom cãpãta
în ºi mai mare mãsurã, în sistemul fi-
nanciar bancar, trãsãturi ale sistemu-
lui european.

ELENA VOINEA

� “Billa”, în continuã expansiune
pe piaþa supermarketurilor
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PRÃBUªIREA UNIUNII EUROPENE NU ESTE O CATASTROFÃ, ESTE O OPORTUNITATE ISTORICÃ

O nouã primãvarã în Europa?
Liderii europeni nu au învãþat

nimic din istorie. Nici mãcar
din înþelepciunea popularã,

care spune cã,
p e n t r u a i e º i
dintr-o groapã,
trebuie mai întâi
sã te opreºti din
sãpat.

În opinia lui Jo-
nathan Weil, jur-
nalist la Bloom-
berg, “comedia fãrã sfârºit reprezen-
tatã de criza datoriilor suverane din

Europa a ajuns în momentul sãu
Otter”. Eric “Otter” Stratton, un
personaj principal al filmului “Ani-
mal House”, declara “eroic”,
într-un moment de cumpãnã al “frã-
þiei” sale din facultate, cã “aceastã
situaþie cere în mod absolut ca cine-
va sã facã un gest cu adevãrat zadar-
nic ºi prostesc”.

Zadarnic ºi prostesc este ºi noul
acord european, în condiþiile în care
nu rezolvã cu nimic problema gravã
a datoriilor, publice ºi private, cu
care se confruntã Europa. Oare chiar

mai crede cineva cã Europa va deve-
ni “o fortãreaþã a sustenabilitãþii fis-
cale”, dupã cum declara recent noul
premier al Spaniei?

Pânã când vor ajunge la iluzo-
ria fortãreaþã, liderii europeni se
confruntã cu “ameninþarea refe-
rendumurilor multiple”, conform
unui articol de pe site-ul EUob-
server.

Tristã ºi penibilã a ajuns “demo-
craþia” europeanã, dacã referendu-
mul este privit ca o ameninþare.
Printr-o ironie amarã, Ministerul de

Interne din Germania a lansat recent
o investigaþie pentru a determina
dacã un partid de extremã dreaptã
(n.a. Partidul Naþional Democratic)
“trebuie sã fie interzis pentru con-
vingerile sale antidemocratice”,
dupã cum ne informeazã Associated
Press. Unde sunt marii autori ai tea-
trului absurdului, când ai nevoie de
ei? Dar poate cã, în condiþiile actua-
le, chiar ºi un Eugen Ionescu s-ar de-
clara învins de realitate ºi s-ar face
mecanic auto.

Ambrose Evans-Pritchard, un ve-

teran al cotidianului The Telegraph,
ºi-a pierdut cumpãtul în faþa acestei
farse ºi a scris un articol despre
“Idioþii Europei ºi tratatul lor pros-
tesc”. Îl citesc de peste 10 ani pe
Evans-Pritchard ºi nu îmi amintesc
sã fi folosit vreodatã un astfel de lim-
baj, mai ales în condiþiile în care jur-
nalistul nu a fost unul dintre euro-
scepticii feroce ai ultimului deceniu,
ba chiar a ºi promovat ideea unei Eu-
rope Unite.

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

S
istemul bancar din þara noastrã riscã sã fie grav afectat de criza da-

toriilor de stat din zona euro ºi de criza de finanþare prin care trec

bãncile europene, potrivit unei analize a agenþiei de evaluare finan-

ciarã “Moody’s”.

Criza va afecta sistemul nostru bancar prin slãbirea cererii pentru exporturi ºi

încetinirea investiþiilor strãine directe, prin nivelul ridicat de creditare în valu-

tã din sistem, de peste 60% din soldul total al împrumuturilor ºi printr-o po-

tenþialã slãbire a angajamentului bãncilor mamã faþã de operaþiunile din þarã,

considerã analiºtii agenþiei de rating.

“Aceste mecanisme de transmitere vor reduce probabil disponibilitatea fi-

nanþãrii, vor deteriora calitatea activelor, vor creºte pierderile ºi vor exercita

presiuni asupra capitalului, factori care, în consecinþã, ar putea aplica pre-

siuni tot mai puternice asupra ratingurilor de credit ale bãncilor”, potrivit

analizei “Moody’s”.

Agenþia de rating anticipeazã cã deteriorarea condiþiilor operaþionale va de-

termina calitatea activelor sã scadã, sau cel puþin sã rãmânã sub presiuni

semnificative.

Creditele neperformante urmeazã de asemenea sã creascã dacã leul se va

deprecia, din moment ce majoritatea debitorilor în valutã au venituri în mone-

dã localã.

Riscul ca bãncile mamã din Europa de Vest sã-ºi reducã operaþiunile din þara

noastrã este tot mai mare, situaþie care ar afecta capitalul sistemului bancar

local ºi ar opri creºterea creditãrii, potrivit “Moody’s”. Situaþia ar fi agravatã

ºi de dependenþa ridicatã a bãncilor de la noi de finanþarea de la grupurile

mamã, în special pentru creditele în valutã.

“Pe piaþa localã, bãncile ar trebui sã-ºi realinieze modelele de afaceri, fapt

care ar suprima profiturile, în contextul creºterii economice mai reduse ºi

competiþiei mai dure pe piaþa de credit ºi în privinþa marjelor depozitelor”, po-

trivit “Moody’s”.

Cele mai mari bãnci locale sunt mai bine poziþionate decât rivalii mai mici pen-

tru a se adapta noilor condiþii dure de pe piaþã. Bãncile mai mici riscã sã piardã

cotã de piaþã pe anumite segmente, cu impact asupra profitabilitãþii. (E.V.)

“Moody’s”: Sistemul bancar
românesc riscã sã fie grav
afectat de criza europeanã

Das zweite Erste

Doritor sã-ºi atragã cu orice
preþ simpatia noastrã, aus-
triacul (sau neamþul) Mi-

chael Beitz (supraveghetorul de risc
al BCR) a afirmat, la Viena, în faþa
investitorilor “Erste”, cã între 10%
ºi 15% din creditele neperformante
ale Bãncii Comerciale Române sunt
legate de fraude cauzate de angajaþi
ai bãncii ºi de persoane din exterior,
un motiv cheie fiind “backgro-
und-ul cultural” al românilor.

E tare!
Asta înseamnã cã s-a furat 1,4%

din creditele acordate.
Avem un anume “background

cultural”.
Hoþi.
La sfârºitul lunii septembrie, cre-

ditele neperformante aveau o ponde-
re de 20,8% din portofoliul de
împrumuturi al BCR, faþã de 16,8%
anul trecut ºi 12,3% în 2009.

Creditele neperformante ale BCR
sunt în creºtere.

Unde era Michael Beitz, când îi
furam banca, în mod progresiv?

Nu este el ºeful de analiza riscului?
Înþeleg cã “background-ul nostru

cultural” este din ce în ce mai efi-
cient, iar domnul Michael Beitz, tot
mai neputincios.

De neînþeles.
Prin 2007, BCR investea sute de

milioane în centralizare ºi integrarea
sistemelor, ocupându-se de

“background-ul cultural” al angaja-
þilor, prin programe de reconversie,
de pregãtire pentru noi funcþii.

La sfârºitul investiþiilor, Beitz!
Preºedintele BCR, Dominic

Bruynseels, a ocupat în perioada
1997 - 1999 funcþia de director fi-
nanciar responsabil de afacerile Bar-
clays din Africa, Caraibe, Orientul
Mijlociu ºi America Latinã. În 1999,
domnia sa a devenit preºedinte exe-
cutiv al Barclays Africa ºi Orientul
Mijlociu, responsabil pentru 12 sub-
sidiare din regiune.

Nu l-am auzit pe Dominic Bruyn-
seels sã se plângã de “background-ul
cultural” african.

Austriecii de la “Erste” au o anu-
me imagine despre noi.

Directorul general “Erste”
Andreas Treichl a spus, în aceeaºi
împrejurare:

“Mãsurile care au fost luate de
Guvernul României sunt aproape de
neimaginat în Europa de Vest. Îºi
poate cineva imagina ca în Germa-
nia ºi Franþa guvernul sã spunã:
«Trebuie sã reducem salariile din
sectorul public cu 25%?» ªi în ace-
laºi timp sã majoreze singura taxã
care loveºte pe toatã lumea, TVA?
Iar asta s-a întâmplat fãrã o singurã
zi de grevã. Afost o mãsurã destul de
brutalã. Dar nu este una din diferen-
þele dintre Est ºi Vest faptul cã Estul
este o regiune unde oamenii au învã-
þat sã trãiascã cu brutalitatea ºi pot
face faþã unei crize substanþial mai
bine decât cei din Vest?”.

Adicã, dupã ce cã suntem hoþi,
mai suntem ºi laºi.

Cu toatã durerea cã sunt silit sã o
afirm despre un bancher, totuºi,
Andreas Treichl minte.

Nu, nu este adevãrat cã n-am pro-
testat.

Nu, nu este adevãrat cã nu am fã-
cut greve.

Domnul Treichl vrea sã ne zugrã-
veascã într-un fel.

Altul decât suntem.
Aºa cum o face cu sine – se zugrã-

veºte într-un fel.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Euro - în declin, de teama
retrogradãrii UE
� Italia a vândut titluri de 7 miliarde euro, în
þinta stabilitã de guvern

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
internaþionale, în raport cu dolarul,
consemnând cea mai importantã scã-
dere din ultimele douã sãptãmâni,
dupã ce agenþia Moody’s Investors
Service a anunþat cã va analiza ratin-
gurile de credit ale tuturor þãrilor din
UE, în condiþiile în care summitul de
sãptãmâna trecutã nu a adus mãsuri
decisive pentru finalizarea crizei da-
toriilor.

Euro a avut un curs de 1,3216 do-
lari la ora 10.21 pe piaþa din New
York, cu 1,3% mai mic decât în ulti-
ma zi a sãptãmânii trecute. Scãderea

este cea mai mare înregistratã de mo-
neda unicã din 23 noiembrie pânã în
prezent.

Tot ieri, la ora 10.15, la Comex
New York, preþul aurului cu livrare în
februarie a scãzut cu 53,5 dolari
(3,1%), la 1.663,30 dolari uncia. Scã-
derea a urmat aprecierii dolarului.

Menþionãm cã Italia a vândut, ieri,
titluri de stat cu maturitatea la un an,
în valoare de 7 miliarde euro (9,3 mi-
liarde dolari), reuºind sã atragã suma
þintitã de guvernul de la Roma. (A.V.)

(continuare în pagina 6)


