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Ungaria ar putea semna
pânã în octombrie
acordul cu FMI
Ungaria aºteaptã sã semneze,
pânã la finele lunii octombrie, un
acord cu Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Uniunea Europeanã
pentru o linie de credit în valoare de
15 miliarde euro (19 miliarde dolari)
a declarat, ieri, ºeful echipei maghiare de negociere cu FMI, Mihaly
Varga.
“Cred cã un acord poate fi semnat
oricând începând de la mijlocul lunii
august ºi pânã la finele lunii octombrie”, a spus
Mihaly Varga, citat de
Reuters.
Dupã o
lungã perioadã de amânãri, Ungaria urmeazã
sã lanseze luna viitoare discuþiile cu
creditorii internaþionali, dupã ce oficialii FMI s-au declarat mulþumiþi de
modificãrile aduse Legii de funcþionare a bãncii centrale.
Ungaria a cerut în noiembrie anul
trecut un împrumut de tip preventiv
de 15 - 20 de miliarde euro de la FMI
ºi UE, pentru stabilizarea economiei
ungare.

Moody’s a retrogradat
opt bãnci din Brazilia
Agenþia de evaluare Moody’s a
retrogradat, miercuri seara, opt bãnci
braziliene ºi operatorul bursei din
þarã - BM&FBovespa -, ca parte a revizuirii globale a sectorului financiar, aduncând astfel în atenþie vulnerabilitatea
pieþelor
emergente
la criza din
zona euro.
Acþiunea
priveºte subsidiarele locale ale
“Banco Santander” din Spania,
“HSBC Holdings” din Marea Britanie ºi “ING Groep” din Olanda.
Instituþiile creditoare braziliene retrogradate sunt “Bradesco”, “Banco
do Brasil”, “Itaú-Unibanco”,
“Banco Safra”, “Votorantim”.

Economia britanicã,
în declin
Produsul Intern Brut (PIB) al
Marii Britanii a scãzut cu 0,3% în perioada ianuarie-martie 2012, conform estimãrilor iniþiale, însã în ultimul trimestru din 2011 declinul a
fost de 0,4%,
mai mare
decât preconizau oficialii (-0,3%),
anunþã Biroul Naþional de Statisticã de la Londra.
Perspectivele economice ale Marii Britanii s-au înrãutãþit în ultimele
sãptãmâni din cauza turbulenþelor
din zona euro, a avertizat, recent, guvernatorul Bãncii Angliei, Mervyn
King.

Bulgaria nu trebuie
sã intre în uniunea
bancarã europeanã
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oluntarismul premierului ºi al preºedintelui
(trãsãturã de caracter comunã) colateralizeazã
poporul drept victimã.
Poporul suntem noi– tu, care
citeºti ºi cu mine, care scriu.
Patria e camera în care scriu, strada de sub fereastrã, familia ºi din
nou, tu ºi cu mine.
Dar bãieþii aºtia despre care eu
scriu ºi tu citeºti, n-au nici o treabã
cu patria ºi poporul.
N-au nici o treabã cu noi, cu tine ºi
cu mine.

MUªCHII LUI PONTA
Uzurparea
prerogativelor
preºedintelui, la care s-a pretat premierul Victor Ponta, plecând sã ne reprezinte la Bruxelles, contra prevederilor constituþionale (cu interpretare
certificatã de Curtea Constituþionalã),
nu necesitã nici un efort de caracterizare – este aventurism pur.
Gestul pare o loviturã de palat instrumentatã birocratic – Ministerul
de Externe nu a transmis la Bruxelles
lista delegaþiei întocmitã de
preºedinte, ci, la voinþa premierului,
a transmis altã listã, întocmitã de
premier.
Desigur, e o porcãrie, în raport cu
care Bãsescu s-a comportat civilizat,
rãmânând acasã, ca sã nu facem , în

centrul Europei, mahala.
Ponta nu pare sã vrea nimic altceva decât sã-l umileascã pe Bãsescu, o
intenþie dezvãluitã involuntar de
Crin Antonescu, într-o intervenþie
recentã, când l-a numit pe Bãsescu
drept “masculul alpha”.
La animalele care trãiesc în turmã,
“masculul alpha” este liderul a cãrui
supremaþie poate fi înlãturatã de masculii tineri, numai prin luptã directã,
iar ceea ce a fãcut Ponta este chiar aºa
ceva – o coborâre bruscã în zoologie.
Ponta nu a cãlcat în picioare democraþia, ci socialul.
Nu i-a pãsat de noi, nici cât de cât.
El vrea supremaþia turmei.

Electricitatea se
scumpeºte cu 5%

A

utoritatea de reglementare
din domeniul energiei
(ANRE) va anunþa, astãzi,
cu cât ni se va scumpi electricitatea
de la 1 iulie, susþin surse guvernamentale care dau ca sigur un procent
de 5%. “Astfel, facturile tuturor consumatorilor vor creºte
cu circa 2,9%, pentru cã se scumpeºte
electricitatea ca marfã, tarifele de distribuþie ºi transport
rãmânând nemodificate”, mai spun sursele noastre.
Tot astãzi, ANRE
ar urma sã publice ºi
graficul de liberalizare a pieþelor de
gaze ºi electricitate, aºa cum Guvernul a agreat cu instituþiile financiare
internaþionale, mai susþin sursele citate. Conform ultimelor discuþii la
nivel guvernamental, populaþia nu
va avea scumpiri pânã la jumãtatea
anului viitor, în afarã de majorarea
anunþatã astãzi, afirmã sursele

noastre.
Potrivit calendarului agreat,
creºterea gradualã a preþului gazelor
va avea loc în perioada 1 decembrie
2012 - 1 octombrie 2014 pentru consumatorii industriali de gaze. Tarifele vor fi majorate trimestrial, cu procente
între 3 ºi 5%. Pentru
consumatorii casnici
de gaze, creºterile de
tarif vor începe în
2013 ºi se vor încheia
la finele anului 2018,
cu posibilitatea de
prelungire a acestei
perioade pânã în
2020. Creºterile trimestriale de preþ în
facturile consumatorilor vor fi între
2 ºi 5%.
În ceea ce priveºte energia electricã, autoritãþilor vor eliminarea treptatã a tarifelor reglementate pentru
consumatorii industriali între 2013 ºi
2014-2015. Pentru consumatorii casnici, liberalizarea va începe anul viitor ºi se va încheia în 2018. (A.T.)
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vrea soluþii pe
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pentru stabilizarea
pieþelor
l Spania ºi Italia, în
atenþia reuniunii
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Noroc cã Bãsescu
a rãmas acasã!
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Guvernatorul bãncii centrale a
Bulgariei, Ivan Iskrov, a atacat propunerile pentru crearea unei uniuni
bancare în UE, considerând cã extinderea supravegherii acestui sector la
nivelul întregului bloc european este
un pas prematur.
(Citiþi articolul integral în pag. 16)

condamnat definitiv la 7 ani de închisoare

n Bursele din Europa, pe curs negativ

O percepe drept chestie de
muºchi.

MUªCHII LUI BÃSESCU
Preºedintele Traian Bãsescu a fost
în regulã, ieri, în intervenþia televizatã, explicând de ce nu s-a dus la Bruxelles.
Era echilibrat, responsabil, chiar
cordial.
Pânã a trecut la a explica de ce
Ponta nu este pregãtit pentru problematica reuniunii de la Bruxelles ºi de
ce este pregãtit el însuºi, în aceastã
privinþã.
Preºedintele a spus cã, la Bruxel-

les se dezbat mãsurile de cedare a suveranitãþii:
“Agenda de astãzi e mult mai subtilã decât pare. De mai bine de un an
ºi jumãtate - ºi vã rog sã mã scuzaþi
cã-mi arog acest merit de a fi fost
unul din liderii UE care au vorbit despre Statele Unite ale Europei - documentul care se va discuta azi ºi nu
va apãrea în Concluzii este despre
cedare de suveranitate.”
Cine l-a mandatat pe Traian Bãsescu sã cedeze din suveranitatea statului?
MAKE
(continuare în pagina 3)

iderii Europei dezbãteau ieri,
în prima zi a summit-ului ce
se desfãºoarã la Bruxelles,
modalitãþi de termen scurt de stabilizare a costurilor împrumuturilor
Spaniei ºi Italiei.
Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, a declarat cã aºteaptã un
acord care sã conþinã mãsuri urgente
pentru susþinerea þãrilor îndatorate
din zona euro, care se confruntã cu
niveluri nesustenabile ale costurilor
împrumuturilor.
“Am venit aici ca sã obþin soluþii
rapide pentru susþinerea þãrilor care
au dificultãþi pe pieþe, deºi au fãcut
eforturi considerabile ca sã-ºi redreseze finanþele publice”, a spus
Hollande, înaintea reuniunii.
Conform unor surse citate de presa internaþionalã, participanþii la
summit-ul de la Bruxelles se concentrau pe activarea fondurilor facilitãþii
temporare de stabilitate financiarã
(EFSF) ºi a celei permanente (ESM)
pentru cumpãrarea de titluri spaniole
ºi italiene.
Conform surselor, un acord în
acest sens ar putea fi încheiat la reuniunea liderilor zonei zonei euro
programatã pentru astãzi, dupã
încheierea summit-ului UE. (A.V.)
(continuare în pagina 11)

De ce nu a învãþat Suedia
nimic din istoria prãbuºirii
pieþelor imobiliare?

D

e la declanºarea crizei financiare globale, þãrile nordice au fost privite ca un loc
de refugiu ºi stabilitate pentru investitori. Acum au început sã aparã tot
mai multe semnale conform cãrora
situaþia se poate schimba drastic în
perioada urmãtoare, pe fondul extinderii crizei financiare la nivel
global, dar mai ales al cronicizãrii
acesteia la nivel european.
Noul val al crizei va surprinde
Suedia într-o situaþie extrem de delicatã. În ultimul raport asupra stabilitãþii financiare,
CÃLIN
Riksbank (n.a.
RECHEA
Banca Naþionalã a
Suediei) aratã cã pieþele considerã
neverosimil scenariul în care populaþia ar avea dificultãþi în rambursarea creditelor ºi este dificilã “estimarea efectelor pe care le-ar avea scãderea rapidã a preþurilor locuinþelor
asupra sistemului financiar”.
Oare nu au fost destule exemple în
ultimii ani? Oare nu-ºi mai amintesc
autoritãþile de la Stockholm de explozia bulei imobiliare interne de la
începutul anilor ’90? Pe fondul unei
crize majore, marcatã de un val de
insolvenþe ºi naþionalizãri în sistemul bancar, guvernul a fost nevoit
atunci sã preia creditele
neperformante ale bãncilor.
Ca urmare a prezenþei masive a
bãncilor suedeze în Þãrile Baltice,
autoritãþile de la Stockholm au fost
nevoite sã ajute, din nou, sistemul
bancar dupã declanºarea crizei
financiare globale din 2007.
Pentru a stimula creditarea în Suedia, banca centralã a inclus în setul
de mãsuri de politicã monetarã, pe
lângã reducerea la minime istorice a
dobânzii de referinþã, ºi dobânzi negative pentru facilitatea de depozit

oferitã bãncilor comerciale.
Dobânda de politicã monetarã a
fost redusã pânã la minimul istoric
de 0,25% în iulie 2009 ºi a rãmas
acolo timp de un an, în condiþiile în
care dobânda pentru facilitatea de
depozit oferitã bãncilor comerciale a
fost de -0,25%.
Efectele dobânzilor scãzute s-au
manifestat pe piaþã mai ales la nivelul depozitelor constituite de populaþie ºi companii în sistemul bancar, iar
bãncile au fost nevoite sã atragã surse de pe pieþele de capital pentru
finanþarea creditãrii.
În prezent, raportul dintre credite
ºi depozite la primele patru bãnci din
sistem se situeazã între 140% ºi
240%, iar pentru subsidiarele acestora din Þãrile Baltice ºi Polonia raportul variazã între 225% ºi 400%.
Raportul asupra stabilitãþii financiare de la banca centralã mai aratã
cã “diferenþa dintre maturitatea activelor ºi pasivelor din sistemul bancar este relativ mare”, iar “o parte
semnificativã a finanþãrilor sunt pe
termen scurt ºi în monedã strãinã”.
În aceste condiþii, se poate aprecia cã
sistemului bancar din Suedia se aflã
într-un echilibru instabil deosebit de
periculos pentru perspectivele

economice ale þãrii.
Ratingul a douã dintre aceste bãnci,
Nordea ºi Handelsbanken, a fost redus recent de cãtre Moody’s tocmai
din cauza creºterii riscului de refinanþare. Decizia a determinat o
adâncire a “conflictului” din bãncile
nordice ºi agenþiile de rating, în
condiþiile în care bãnci din Danemarca
ºi Norvegia au renunþat la serviciile
acestora. Bãncile apreciazã cã Moody’s
nu a evaluat corect situaþia lor financiarã ºi au încercat sã minimalizeze
importanþa noilor calificative. Dar
dacã Moody’s, în ciuda reputaþiei
dezastruoase din ultimii ani, are
acum dreptate?
Relaxarea politicii monetare, pe
fondul unor condiþii de creditare extrem de permisive, a condus la o
creºtere acceleratã a creditãrii, în
special de la declanºarea crizei
financiare globale.
Creditul acordat gospodãriilor a
crescut cu 113,1% de la începutul
anului 2004 pânã la sfârºitul primului trimestru din 2012, iar creditul
acordat companiilor cu 67,6%, în
condiþiile unei creºteri cu doar 35% a
Produsului Intern Brut.
(continuare în pagina 11)

