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Creditele luate de
bãncile portugheze de la
BCE, la nivel record

Finanþarea contractatã de bãncile
portugheze de la Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) a crescut pânã la un
nivel record luna trecutã, anunþã
banca centralã de la Lisabona.

Împrumuturile cumulate ale bãn-
cilor portugheze au ajuns la 56,3 mi-
liarde euro în martie, de la 47,6 mi-
liarde euro în februarie.

Recordul precedent, de 49,1 mi-
liarde euro, a fost stabilit în luna au-
gust 2010, înainte ca Portugalia sã
semneze acordul cu FMI ºi UE.

Francul s-a apreciat din
nou peste limita prevãzutã
de Banca Elveþiei

Francul elveþian a urcat ieri, pe
pieþele externe, pânã la 1,19962 uni-
tãþi/euro, ajungând astfel pentru a
doua oarã în ultima sãptãmânã sub
1,20 unitãþi/euro – limitã impusã în
septembrie 2011 de banca centralã a
Elveþiei (SNB). Ulterior, cursul a
mai scãzut, ajungând la 1,20132
franci/euro.

La data de 5 aprilie, când francul a
ajuns sub 1,20 unitãþi/euro pentru
prima oarã dupã luna septembrie
2011, SNB informa cã nu va permite
aprecierea monedei naþionale peste
limita menþionatã, fiind gata sã inter-
vinã prin cumpãrarea de valute “în
cantitãþi nelimitate”.

Tot ieri, euro s-a depreciat faþã de
moneda americanã, pe fondul teme-
rilor legate de adâncirea crizei dato-
riilor din uniunea monetarã. Mone-
da unicã a avut un curs de 1,3068
dolari la ora 10.50, pe piaþa SUA,
mai mic cu 0,2% faþã de ultima zi a
sãptãmânii trecute. (V.R.)
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Din miasmele guvernãrii:
datoria publicã

A. Pentru orice guvern care vrea
sã-ºi onoreze mandatul - singura al-
ternativã dezirabilã în exercitarea
puterii cu care a fost însãrcinat! - re-

producþia ºi dezvoltarea bunurilor

ºi serviciilor publice în condiþii de

eficienþã economicã ºi eficacitate

socialã reprezintã o
obligaþie instituþionalã,
onorantã, care însã, de
multe ori, se dovedeºte
dificilã, datoritã posibi-
litãþilor limitate pe care
le oferã resursele finan-
ciare de care beneficia-
zã legal bugetul public.

Atragerea resurselor
de finanþare lipsã se poa-
te realiza prin douã mo-
dalitãþi:

- prin reconsiderarea fiscalitãþii
sau,

- prin atragerea altor resurse finan-
ciare (rambursabile - datorie pu-
blicã, ºi/sau nerambursabile).

1° Datoritã lipsei de implicare, în
absenþa unei viziuni novatoare
(schimbarea de paradigmã se lasã
aºteptatã, deºi a devenit scadentã!) ºi
ca urmare a cererii exprese de exper-
tizã aplicatã pe care o reclamã, reor-
ganizarea fiscului rãmâne la

ne-îndemânã ºi este de-
zavuatã, tacit sau expli-
cit, de decidenþi. Aceas-
ta, în pofida faptului cã
reconsiderarea avenirii
capitalurilor ºi a fructi-
ficãrilor lor în materia
fiscalã ºi restructurarea
asietei fiscale nu mai pot
fi amânate (costurile de
agenþie au atins cote
alarmante).

Mai mult, în pofida
evidenþei cã diminuarea arieratelor
fiscale ºi cvasi-fiscale prin stimulen-
te ºi constrângeri1 ºi cã adoptarea
unor mecanisme fezabile de comba-
tere a comportamentului de tip “pa-

sager clandestin” ºi a corupþiei2 sunt
pãrþi intrinseci ale soluþiei, nimic nu
se întâmplã ; într-o letargie vinovatã,
Puterea “se scobeºte-n nas” !

(continuare în pagina 11)
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Specialiºti: Noua Lege
a energiei contravine
reglementãrilor CE

Proiectul de lege a energiei,
aprobat recent în Guvern ºi
transmis spre aprobare în re-

gim de urgenþã Parlamentului, con-
þine unele reglementãri care contra-
vin Directivei
E u r o p e n e
7 2 / 2 0 0 9 ,
d u p ã c u m
ne-au declarat unii specialiºti din
piaþã: “Deºi din expunerea de moti-
ve se deduce cã propunerea legisla-
tivã are în vedere «angajamentul
României de a transpune în legislaþia
naþionalã Directiva CE 72/2009»,
modificãrile ºi completãrile propuse
nu realizeazã acest lucru; unele din
modificãrile propuse contravin pre-
vederilor Directivei 72”.

Principala modificare la care sur-
sele noastre fac referire este depen-
denþa Autoritãþii Naþionale pentru
Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE) de preºedintele þãrii: “Pa-

chetul 3 din Directiva Europeanã cere
ca ANRE sã fie independentã de ori-
ce instituþie a statului, cu excepþia
Parlamentului. Preºedintele þãrii are
obligaþia sã echilibreze cele trei puteri
în stat, nu sã comande. (…) Indepen-
denþa autoritãþii de reglementare faþã
de alte instituþii ale statului, dar ºi
«exercitarea controlului parlamen-
tar», conform punctelor 33 ºi 34 din
directiva 72, nu e susþinutã, deoarece,
printre altele, modul de desemnare a
conducerii nu respectã prevederile
Directivei 72; nu existã un control pe-
riodic ºi transparent al rezultatelor
obþinute de preºedinte, puterile
preºedintelui ANRE faþã de persona-
lul ANRE sunt exagerate, creând
condiþii de dependenþã personalã, res-
ponsabilitatea conducerii ANRE
încurajeazã corupþia”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

INFIRMÂND PRESA ELENÃ

Alpha Bank îºi cautã
recapitalizarea

A
lpha Bank evalueazã
mai multe mãsuri de
consolidare a capitalu-
lui, au precizat, ieri, re-

prezentanþii bãncii, dupã ce presa
elenã a relatat cã instituþia de credit
ar putea sã vândã 30% din subsidia-
rele est-europene, inclusiv cea din
România, cãtre Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD).

“Alpha Bank anunþã cã, în contex-
tul procesului de recapitalizare a
bãncilor greceºti, banca evalueazã
mai multe mãsuri de consolidare a
capitalului, însã nu existã un acord
cu BERD privind chestiunile aminti-
te”, potrivit comunicatului bãncii.

Acelaºi rãspuns a venit ºi din par-
tea instituþiei europene. Reprezen-
tanþii BERD au declarat pentru zia-
rul “BURSA”: “Nu existã discuþii
despre tranzacþii de acest fel”.

Potrivit unei publicaþii elene, citatã
de Bloomberg, Alpha Bank ar putea
sã încheie un acord pentru vânzarea
unei participaþii de pânã la 30% din
subsidiarele est-europene, printre
care ºi cea din þara noastrã, cãtre
BERD. Planul ar prevede separarea
diviziilor din þara noastrã, Ucraina,
Serbia, Bulgaria, Albania ºi Macedo-
nia de banca-mamã ºi plasarea într-un
holding, la care BERD ar urma sã

cumpere ulterior o participaþie.
Potrivit informaþiilor care circulã

în piaþã, existã posibilitatea ca ºtirea
apãrutã în presa elenã sã fie de fapt
un zvon, lansat cu scopul de a vedea
dacã are susþinere, iar în cazul în care
existã reacþii pozitive, atunci planul
sã fie pus în aplicare, astfel de strate-
gii fiind destul de des folosite în pia-
þa financiarã.

De asemenea, potrivit scenariilor
din piaþã, Alpha Bank ar putea încer-
ca sã atragã un partener credibil de
partea sa, având în vedere cã EFG

Eurobank a criticat dur decizia aces-
teia de a renunþa la fuziune, mo-
tivând cã submineazã eforturile Gre-
ciei de a ieºi din criza actualã ºi de a
reveni la o traiectorie de creºtere.

Alpha Bank ºi EFG Eurobank au
încheiat, anul trecut, un acord de fu-
ziune, dar Alpha Bank a anunþat, în
ianuarie, cã se retrage din înþelegere
din cauza impactului restructurãrii
datoriei Greciei.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

ENERGIE

DANIEL IONESCU

Note:
1 În cele douã cazuri, constrângerile trebuie sã be-
neficieze instituþional de un suport consistent
pentru cã, din punctul de vedere al funcþionãrii co-
recte a pieþiei, ele introduc în regulile jocului nere-
gularitãþi importante (concurenþã neloialã) ºi aten-
teazã fãþiº la consistenþa resurselor de finanþare a
economiei publice.
2 Creativitatea în domeniul corupþiei - imoralã ºi
penalã prin definiþie - nu este, de obicei, înþeleasã
pe fond. Faptul cã, fenomenologic, atât compor-
tamentul de tip “pasager clandestin” (izvorul arie-
ratelor), cât ºi actele de corupþie sunt guvernate
de stimulentele extraordinare care le însoþesc (în
primã instanþã, materiale, în perspectivã, oportu-
nitãþi cu efecte multi-dimensionale) le face ex-
trem de redutabile. Tratarea lor ca finalitãþi fac-
tuale (ex. eºecuri ale pieþei, ale tranziþiei etc.) ºi
nu ca suporþi ai cinematicilor neconforme generaþi
de acceptul tacit al exerciþiului ne- sau i-legal
(înclinaþia venalã spre evaziune ºi spre înavuþirea
fãrã just temei) conduce la prejudicii sistemice,
atât în economia realã (alienarea performanþei,
concurenþã neloialã), cât ºi în economia publicã
(insuficienþa resurselor bugetare) ºi în economia
socialã (o insuficienþã indusã în resursele de fi-
nanþare necesare onorãrii veniturilor de înlocuire).

Sistemul bancar elen sperã
sã scape de naþionalizare

Guvernul elen va prezenta,
sãptãmâna aceasta, detaliile
pachetului financiar oferit

sectorului bancar din þarã ca parte a
ajutorului extern de 130 miliarde euro
primit de la UE ºi FMI. Conform
presei internaþionale, oficialii de la
Atena fac presiuni asupra acþionarilor
bãncilor sã contribuie cu miliarde de
euro la recapitalizarea
acestora, astfel încât sã
evite naþionalizarea.

Capitalul de care au ne-
voie bãncile elene
depãºeºte de câteva ori va-
loarea de piaþã a acestora,
în condiþiile în care preþul
acþiunilor lor s-a prãbuºit
la bursã. Titlurile bãncilor
elene au pierdut circa 80%
din valoare în ultimul an.
Cele mai mari patru bãnci
din þarã, “National Bank
of Greece”, “EFG Euro-
bank”, “Alpha Bank” ºi “Piraeus
Bank”, valoareazã, împreunã, mai
puþin de 3 miliarde euro.

Acþionarii bãncilor din Grecia ur-
meazã sã ia o decizie în privinþa reca-
pitalizãrii în funcþie de termenii care
vor fi prezentaþi de guvern în 20 apri-
lie, respectiv de stimulentele oferite.
Statul nu este interesat sã preia bãnci-
le din þarã, întrucât i-ar creºte ºi mai
mult îndatorarea. Recapitalizarea
bãncilor elene trebuie finalizatã în
luna septembrie, când rata de adecva-
re a capitalului instituþiilor de credit
va trebui sã ajungã la 9%.

Conform celui mai pesimist scena-

riuprezentatdepresa internaþionalã, ar
fi nevoie de 50 de miliarde euro pentru
consolidarea sistemului bancar elen.
Fondurile sunt necesare din cauza
pierderilor generate atât de împrumu-
turile neperformante, cât ºi de restruc-
turarea datoriei statului, adicã de pre-
schimbarea obligaþiunilor de stat de-
þinute. ªtergerea a peste 50% din da-

toria statului elen de cãtre
bãncile deþinãtoare de
obligaþiuni a lovit puternic
aceste instituþii financiare.

Sãptãmâna trecutã,
unele surse citate de
agenþia Reuters declarau
cã statul elen vrea ca cel
puþin 10% din capitalul
necesar sã fie asigurat de
acþionarii bãncilor prin
emisiuni de drepturi.
“Acþionarii mari vor fi ne-
voiþi sã se decidã, sã vinã
cu 10% ca sã pãstreze con-

trolul. Costurile totale pentru sectorul
bancar ar putea ajunge la 50 de mi-
liarde euro”, a spus sursa bancarã.

Restructurarea datoriei Greciei a
cauzat pierderi reale de 74% deþinãto-
rilor de obligaþiuni ºi a ºters 22 de mi-
liarde de euro din capitalul de rang
întâi de 23,8 miliarde de euro al siste-
mului bancar, potrivit estimãrilor
FMI. Bãncile elene aveau în portofolii
obligaþiuni de stat în valoare de circa
45-50 miliarde euro. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 15)

GRECIA

Pierderile
bãncilor elene

în urma
procesului de
restructurare
a datoriilor
Greciei sunt

estimate la circa

17
miliarde euro.

Citiþi, în pagina 16, “Doi cetãþeni
greci dau statul în judecatã pentru

pierderile din obligaþiuni”.

Ilie ªerbãnescu:
Ce fac bãncile
din România se
numeºte "cãmãtãrie"
l Cristian ªerbãnescu,
BNR: Banca Naþionalã
îºi face datoria

Bãncile din þara noastrã se
comportã asemenea cãmãta-
rilor, a declarat, ieri, analistul

Ilie ªerbãnescu, la dezbaterea “Pro-
bleme ºi soluþii în cazul restanþierilor
bancari”, organizatã de Fundaþia
pentru Apãrarea Cetãþenilor Împotri-
va Abuzurilor Statului (FACIAS).

Domnia sa a declarat: “Cred cã
existã douã tipuri de probleme: una
este legatã de accesarea acestor credi-
te, în mod neglijent, iar a doua de ires-
ponsabilitatea autoritãþii în acest do-
meniu, care nu a avertizat, nu a spus
rãspicat la ce trebuie sã se gândeascã
oamenii când se împrumutã”.

Analistul considerã cã Banca Na-
þionalã a României (BNR) ºi Guver-
nul ar fi trebuit sã avertizeze asupra
pericolului de neplatã a creditelor:
“Pentru a împrumuta un leu de la
bãncile din România, trebuie sã dai
înapoi trei. Asta este cãmãtãrie, asu-
pra cãreia ar fi trebuit sã avertizeze
BNR ºi Guvernul. BNR nu a fãcut
nimic. Este un agent de vânzare al
bãncilor. Bãncile nu au nicio vinã.
Bãncile sunt niºte exploatatori, niºte
cãmãtari, care, dacã gãsesc proºti, îi
folosesc. Dupã mine, a împrumuta
bani de la bãnci în asemenea condiþii
este anormal. Acum, oamenii trebuie
sã plãteascã, nu sã se gândeascã sã
primeascã anumite facilitãþi”.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 15)


