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Falimentul financiar, urmare
fireascã a falimentului moral
al statului “modern”

Instituþia falimentului a apãrut în
cadrul relaþiilor economice din-
tre oameni nu doar ca urmare a

recunoaºterii failibilitãþii acestora,
c i º i c a u n
mij loc de a
oferi “faliþilor
noºtri” o cale
de a reporni
de la zero.

Au dreptul
ºi statele su-
verane la o
astfel de por-
tiþã de scãpa-
re? Cu sau fãrã dreptate de partea lor,
statele ºi-au folosit de multe ori pute-
rea pentru a nu-ºi plãti datoriile, mai
ales faþã de creditorii privaþi.

Deºi falimentul statelor sea-
mãnã foarte mult cu cel al unei
persoane sau firme private, dife-

renþa fundamentalã este datã de
componenta moralã a traiectoriei
cãtre faliment.

La nivelul companiilor private sau
al persoanelor fizice, falimentul
apare ca urmare a evaluãrii greºite a
perspectivelor, respectiv a supraeva-
luãrii veniturilor în condiþiile unei
subevaluãri a cheltuielilor. De multe
ori intrã în ecuaþie ºi comportamen-
tul imoral sau frauda, dar acestea
sunt, de obicei, rezultatul fenomenu-
lui numit “fuga pãmântului de sub
picioare”.

În cazul “democraþiilor moder-
ne”, falimentul moral precede fali-
mentul financiar. Politicienii statului
“modern” postbelic au fãcut mereu
promisiuni fãrã acoperire, iar bãnci-
le centrale au fost gata oricând sã ti-
pãreascã moneda fiduciarã pentru a
crea iluzia prosperitãþii.

Dupã eliminarea totalã a aurului
din sistemul monetar global, în au-
gust 1971, guvernele ºi bãncile cen-
trale au început sã recurgã, dupã cum
scrie profesorul Frank Shostak de la
Institutul Mises, la “trucuri semanti-
ce” pentru a ascunde adevãrul din
spatele creºterii accelerate a
preþurilor.

Banul-marfã a reprezentat una
dintre cele mai mari invenþii ale
omenirii, fiindcã a permis dezvolta-
rea schimburilor comerciale ºi
creºterea bunãstãrii, pe fondul spe-
cializãrii producþiei. Aurul s-a impus
în rolul banilor de-a lungul istoriei ca
urmare a coagulãrii preferinþelor so-
ciale în jurul unui element de stabili-
tate, care sã permitã conservarea
muncii ºi efectuarea unui schimb
echitabil.

(continuare în pagina 11)
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UE îndeamnã la
acordarea de sprijin
direct bãncilor

Comisia Europeanã face apel pen-
tru acordarea de sprijin direct bãnci-
lor cu probleme din zona euro, alã-
turându-se astfel Spaniei, care a pro-
pus alocarea de bani din fondul
permanent de salvare (ESM) cãtre
bãnci, nu canalizarea acestora cãtre
guvernele naþionale.

Oficialii de la Bruxelles mai sus-
þuin cã zona euro ar trebui sã se
îndrepte cãtre o uniune bancarã. “O
integrare mai puternicã între þãrile
din zona euro în privinþa structurilor
de supraveghere, a practicilor, a ma-
nagementului crizei ºi distribuþiei
poverii, dar ºi în direcþia unei uniuni
bancare, ar completa actuala structu-
rã a uniunii monetare ºi economice”,
potrivit Comisiei.

Grecii vor modificarea
termenilor planului
de sprijin internaþional

Cei mai mulþi dintre greci vor mo-
dificarea termenilor planului de spri-
jin financiar internaþional, chiar dacã
sunt conºtienþi cã nerespectarea mã-
surilor de austeritate cerute de credi-
torii internaþionali poate duce la pã-
rãsirea zonei euro, potrivit unei
analize GPO SA.

NBG: Ieºirea Greciei
din zona euro ar
înjumãtãþi veniturile
populaþiei

“National Bank of Greece” SA
(NBG), cea mai mare bancã elenã, a
atras atenþia cã eventuala ieºire a
Greciei din zona euro, ar avea conse-
cinþe dramatice asupra nivelului de
trai al populaþiei, ºomajului ºi infla-
þiei. Conform NBG, venitul per capi-
ta al elenilor s-ar reduce cu 55% în
aceastã situaþie, iar noua monedã
naþionalã s-ar devaloriza cu 65%.

V.R.

n Hidroelectrica a vândut energie de
1,5 miliarde de lei "bãieþilor deºtepþi"
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n ONG-urile ºi bârlãdenii îi cer lui
Victor Ponta sã anuleze contractele de
exploatare a gazelor de ºist

PAGINA 4

Guvernatorul bãncii centrale
a Spaniei demisioneazã
l Oficialul Bãncii Spaniei denunþã campania
împotriva sa l Euro a ajuns la cursul minim al
ultimilor doi ani

Guvernatorul Bãncii Spaniei, Mi-
guel Angel Fernandez Ordonez, va
demisiona la data de 10 iunie, cu o
lunã înainte sã-i expire mandatul în
fruntea acestei instituþii, denunþând
campania dusã împotriva sa.

“Afost o campanie împotriva pres-
tigiului Bãncii
Spaniei”, a decla-
rat Ordonez.

Guvernatorul Bãncii Spaniei, care
a supravegheat sistemul bancar na-
þional din 2006 pânã în prezent, a
fost criticat dupã naþionalizarea
“Bankia”, la data de 9 mai.

Criticile au venit atât din partea
puterii, cât ºi a opoziþiei. Jaime
Garcia-Legaz, viceministrul spa-
niol al Comerþului, a declarat re-
cent cã Ordonez a fost responsabil
pentru ceea ce s-a întâmplat cu
“Bankia”, iar Josep Duran i Llei-

da, liderul din Parlament al parti-
dului Catalan CiU, a spus cã Ordo-
nez “nu a acordat atenþie suprave-
gherii bancare”.

Ordonez s-a întâlnit marþi cu pre-
mierul Mariano Rajoy, pe care l-a
anunþat cã se va retrage din funcþie

luna viitoare, ofe-
rindu-i astfel mai
puþin de douã sãp-

tãmâni pentru gãsirea unui succesor
care sã inspire încredere. În prezent,
autoritãþile de la Madrid încearcã sã
refacã credibilitatea instituþiei pe
fondul celei mai grave crize bancare
din istoria þãrii. Sectorul bancar spa-
niol este sufocat de credite
neperformante dupã prãbuºirea
pieþei imobiliare din þarã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)
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CONFERINÞA BURSA - FONDURILE EUROPENE - O ªANSÃ A ECONOMIEI NOASTRE

LeonardOrban:Vremsãexternalizãm
unele activitãþi cãtre bãnci
P

este 120 de oameni de afa-
ceri, bancheri, reprezentan-
þi ai autoritãþilor ºi jurna-
liºti au abordat, ieri, în ca-

drul Conferinþei “Fondurile europe-
ne - O ºansã a economiei noastre”,
organizatã de ziarul BURSA, teme
de actualitate, dar ºi detalii tehnice
despre modul în care se deruleazã la
noi procesul de absorbþie a banilor
europeni.

Ajuns la cea de-a patra ediþie, eve-
nimentul a scos în evidenþã atât pro-
blemele cu care se confruntã benefi-
ciarii în cadrul procesului de absorb-
þie a fondurilor UE, cât ºi soluþiile
propuse de mediul de afaceri pentru
rezolvarea acestora.

La finalul conferinþei, întreprinzã-
torii au avut posibilitatea sã discute
cu specialiºtii, în cadrul unor work
shop-uri, pe marginea obstacolelor
întâlnite în accesarea de bani europe-
ni sau despre posibilitatea de a ab-
sorbi astfel de fonduri.

Prezent la conferinþã, ministrul
Afacerilor Europene, Leonard
Orban, a precizat cã lipsa de coordo-
nare între autoritãþi a condus la situa-
þia în care se aflã þara noastrã în do-
meniul absorbþiei fondurilor europe-
ne.

Oficialul a adãugat cã intenþionea-
zã sã externalizeze anumite activitã-
þi: “Vrem ca anumite activitãþi care,

în momentul de faþã, nu pot fi bine
efectuate de cãtre autoritãþile de stat
sã fie supuse unei licitaþii ºi sã fie
preluate de bãnci, de organizaþiile
nebancare, pentru a fi mai bine ges-
tionate. Totuºi, activitatea va rãmâne
în mâinile autoritãþilor de manage-
ment”.

Domnia sa a þinut sã sublinieze
cã þara noastrã nu este contributor
net la bugetul Uniunii Europene:
“România a primit mai mult de 13
mil iarde euro , în per ioada
2007-2012 (sfârºitul primului tri-

mestru) ºi a plãtit circa ºapte mi-
liarde euro contribuþie la bugetul
UE. Deci, avem un beneficiu de
aproape 6 miliarde euro”.

Gradul mic de absorbþie a fonduri-
lor europene este determinat, în pri-
mul rând, de construcþia defectuoasã
a întregului sistem, este de pãrere Io-
nel Blãnculescu, secretar executiv al
Consiliului Consultativ pentru Me-
diul de Afaceri (CCMA), care a de-
clarat: “România se deplaseazã în
sens giratoriu pe drumul fondurilor
europene, din cauza evoluþiei foarte

lente a absorbþiei. România evitã sã
intre pe un drum cu sens unic”.

CCMAa propus mai multe mãsuri
pentru ridicarea gradului de absorb-
þie, printre acestea numãrându-se re-
structurarea totalã a sistemului de
management ºi crearea unui sistem
de finanþare punte.

Radu Graþian Gheþea, preºedinte-
le CEC Bank, considerã cã fondurile
europene, agricultura ºi infrastructu-
ra reprezintã adevãrata ºansã de dez-
voltare a þãrii noastre: “Fondurile
europene, care sunt într-un anumit

moment epuizabile, plus agricultura,
care este, în opinia mea, inepuizabi-
lã, la care s-ar adãuga nevoia de dez-
voltare a infrastructurii, aceste
elemente reprezintã adevãrata ºansã
României”.

Domnia sa apreciazã cã, pe mãsu-
rã ce, la nivel european, se vor clari-
fica lucrurile, bãncile îºi vor îndrepta
din nou atenþia cãtre creditare.

EMILIA OLESCU

“Perseverare diabolicum est”
în cãutarea mântuirii europene?

Ce mai reprezintã Consti-
tuþia unui stat european? Ni-
mic! În astfel de momente de
crizã profundã, în care teama
autoritãþilor europene a ajuns
în stare de agregare solidã,
legea fundamentalã a unei
naþiuni nu mai este decât o re-
licvã a unor idealuri
democratice demult apuse.

Legile, pactele ºi compac-
tele europene se fac, mai nou, sub presiunea unor evenimente scãpate de sub
control, fãrã o analizã atentã a implicaþiilor.

Ambrose Evans-Pritchard scrie în The Telegraph cã un nou pact va fi pro-
pus, în curând, de guvernul Germaniei. Nu ºtiu dacã titlul documentului, Pac-
tul Mântuirii Europene (n.a. este sigur cã autorii nu ar fi de acord cu o astfel
de traducere a “European Redemption Pact”), ar trebui sã ne insufle speranþã
sau sã ne înspãimânte. (pagina 11)
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DINTR-O BANCÃ
DE TOP, ÎN
AGRIBUSINESS:

Robert Rekkers va
fi membru în CA,
la “Agricover”
l Robert Rekkers:
“Este o provocare sã
intru în domeniul
agricol”
l “Nu exclud
posibilitatea de a reveni
în sistemul bancar”

Robert Rekkers urmeazã sã ocu-
pe, de la 1 iulie, poziþia de membru
non-executiv în Consiliul de Admi-
nistraþie (CA) al “Agricover”, potri-
vit unui comunicat al companiei.

Anunþul vine dupã circa patru luni
de când domnia sa a demisionat din
funcþia de director general ºi mem-
bru CA al Bãncii Transilvania.

Robert Rekkers ne-a declarat cã
este mândru cã “Agricover” i-a cerut
sã i se alãture în echipã ºi cã dome-
niul în care va lucra din iulie este
unul cu potenþial foarte mare.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 4)
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