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ORDONANÞA PENTRU SALVAREA EVENTUALELOR BÃNCI ÎN DIFICULTATE

Guvernul pomeneºte de funie...
B

anca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) urmeazã sã
salveze bãncile care s-ar
putea afla în dificultate,

cu banii de la Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar
(FGDB), potrivit unei Ordonanþe de
Urgenþã (OUG) a Guvernului, care
urmeazã sã intre în dezbaterea Sena-
tului, în sesiunea extraordinarã din
luna august.

Printr-o coincidenþã cu rumorile
despre precaritatea sistemului nostru
bancar, Guvernul, prin aceastã
Ordonanþã, pune pe tapet posibilita-
tea ca unele bãnci sã se confrunte cu
dificultãþi, deºi potrivit mesajelor
transmise de oficialii BNR, sistemul
bancar este solid ºi bine capitalizat.

Contrar acestor mesaje, Executivul
iese cu Ordonanþa, prin care oferã o
soluþie imediatã (este o Ordonanþã
“de urgenþã”) unei probleme despre
care recunoaºte cã este posibilã.

Potrivit Ordonanþei, FGDB va
participa în calitate de administrator
sau acþionar al bãncii, la majorarea
capitalului social, Ministerul Finan-
þelor Publice (MFP) împrumutând
Fondul, în cazul cã nu dispune de re-
surse suficiente.

Surse: Implicarea FGDB la
majorarea de capital a
bãncilor ar lãsa depozitele
descoperite

FGDB a fost constituit ca sã ga-
ranteze depozitele investitorilor
privaþi (persoane fizice ºi juridice),

dar implicarea Fondului la majora-
rea de capital a bãncilor ar lãsa de-
pozitele descoperite, susþin surse
din piaþã.

Alte surse ne-au declarat cã dacã
Fondul de garantare va intra ca ad-
ministrator al bãncilor cu probleme,
atunci costurile de finanþare ale þãrii
noastre ar creºte foarte mult.

În opinia surselor menþionate, co-
rect ar fi ca bãncile sã returneze banii
din depozitele clienþilor ºi dupã ace-
ea sã vândã activele cu probleme.

"Era de aºteptat ca autoritãþile sã
ajungã la o astfel de decizie, în con-
diþiile în care bãncile greceºti ºi nu
doar acestea stau foarte prost, iar
unele dintre liniile de finanþare au
ajuns la scadenþã", au adãugat surse-
le noastre.

Împrumuturile pe care Ministerul
Finanþelor Publice le-ar putea acor-
da FGDB, în cazul cã nu dispune de
resurse suficiente, vor fi finanþate tot
de cãtre bãnci, care crediteazã, în
prezent, MFP, cu banii luaþi de la

BNR prin operaþiunile repo, susþin
sursele noastre.

Dupã ce a fost anunþatã insol-
venþa “Hidroelectrica”, încrederea
instituþiilor de credit în stat a fost
ºubrezitã, iar acest lucru a putut fi
observat în majorarea randamente-
lor practicate de acestea, la licita-
þiile de titluri de stat organizate de
MFP.

ELENA VOINEA
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“Société Générale”
analizeazã ieºirea din
Grecia

“Société Générale” SA, a doua
mare bancã din Franþa, a redus finan-
þarea cãtre subsidiara sa din Grecia,

“Geniki”, ºi ana-
lizeazã o posibi-
lã ieºire de pe
piaþa elenã, con-
form unor ana-
liºti citaþi de
Reuters.

“Este clar cã
Société Générale cautã o uºã de
ieºire”, a declarat Alex Koagne, ana-
list în cadrul “Natixis”, adãugând cã
banca francezã ºi-a redus la zero li-
niile de finanþare cãtre “Geniki”.

Un purtãtor de cuvânt al “Société
Générale” a confirmat cã finanþarea
cãtre “Geniki” a fost redusã la un
nivel “minim”.

Euribor, la minim
istoric

Dobânda Euribor pe trei luni,
principalul indicator al operaþiunilor
de creditare pe piaþa interbancarã eu-
ropeanã, a atins, vineri, nivelul mi-
nim istoric, dupã ce, joi, Banca Cen-

tralã Europeanã
a decis sã reducã
dobânda de refe-
rinþã la 0,75%.

Euribor a
ajuns la 0,549%
vineri, de la
0,641% în ziua

predecentã. Recordul minim ante-
rior stabilit de dobânda Euribor a
fost 0,634%, înregistrat la data de 31
martie 2010.

FMI îºi va reduce
estimãrile privind
evoluþia economiei
mondiale

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) îºi va revizui în scãdere esti-
mãrile privind evoluþia economiei
mondiale în acest an, din cauza decli-
nului investiþiilor, locurilor de muncã
ºi industriei în Europa, Statele Unite,
Brazilia, India ºi China, potrivit afir-
maþiilor fãcute de Christine Largarde,
directorul general al instituþiei.

“Perspectiva economiei globale
va fi puþin mai
scãzutã decât am
anticipat cu trei
luni în urmã”, a
declarat Christi-
ne Largarde,
adãugând cã no-
ile prognoze vor

fi date publicitãþii în zilele
urmãtoare.

În aprilie, FMI anticipa cã econo-
mia mondialã va avea o creºtere de
3,5% anul acesta, care va accelera la
4,1% în 2013.

Guvernul nipon ar
putea rãmâne fãrã
bani pânã în toamnã

Guvernul Japoniei ar putea rãmâ-
ne fãrã bani pânã la sfârºitul lunii oc-
tombrie, ceea ce ar însemna stoparea
tuturor cheltuielilor statului, inclusiv
plata salariilor, a pensiilor ºi ajutoa-
relor de ºomaj. Situaþia este creatã de
un impas în Parlament, care a blocat
un proiect de lege pentru finanþarea
deficitului.

V.R.

PRO ªI CONTRA LUI BÃSESCU - PROTESTE DE TOATE FELURILE

Geografia politicã
Bucureºtiul s-a împãrþit în

teritorii politice: la Piaþa
Victoriei, dar ºi lângã Ate-

neu, vin “ungurenii” lui MRU, pro-
testând împotriva suspendãrii lui
Bãsescu; în Piaþa Univer-
sitãþii existã douã trotuare
politice – la Teatrul Na-
þional, vin, în general,
USL-iºtii, contra lui Bã-
sescu, iar vizavi, lângã
fântânã, cei care îi resping
pe toþi, pe Bãsescu, dar ºi
pe Antonescu, Ponta ºi
întreaga clasã politicã.

Cea mai amplã manifes-
taþie de stradã, ca reflex al
actualelor dispute politi-
ce, a avut loc joia trecutã,
în Piaþa Revoluþiei, unde mii de
români, din toatã þara, au venit sã-l
ponegreascã pe Victor Ponta, ova-
þionându-l, în schimb, pe Mihai Rãz-
van Ungureanu.

Zeci de autocare erau parcate în
zonã, semn cã avem de-a face cu un
miting politic, organizat, nu cu unul
spontan.

Nici protestatarii din Piaþa Uni-
versitãþii nu s-au lãsat mai prejos.

Cei din faþa Teatrului Naþional au
strigat din rãsputeri împotriva lui
Traian Bãsescu, în faþa camerelor de

luat vederi.
Au fost în jur de 300, atât joi, cât ºi

vineri.
Unii dintre ei au fost plãtiþi sã fie

acolo.
Persoane figurând în baze de date

ale unor agenþii comerciale au primit
sms-uri, în care li s-au promis 30-40
de lei, dacã vor striga împotriva PDL

ºi a lui Traian Bãsescu.
La rândul lor, activiºtii de la

fântânã au veºtejit deopotrivã imagi-
nea PDLºi USL, despre care obiºnu-
iesc sã spunã cã sunt „aceeaºi mize-

rie”, încã din iarnã, de
când îºi doresc cu ardoare
plecarea lui Traian Bãses-
cu ºi reîmprospãtarea cla-
sei politice, fãrã sã indice,
însã, ca soluþie, partidul
lui Dan Diaconescu.

Joi, aici au fost în jur de
200 de persoane.

Vineri s-au strâns din
nou, însã nu au mai scan-
dat.

Au dezbãtut, au stat la
sfat..

Luiza Volf mi-a spus: „Vreau sã
intru în greva foamei de luni încolo.
Ca niciodatã, jandarmii mi-au confis-
cat, de dimineaþã, trei bannere, care
înfãþiºau mesaje împotriva înstrãinã-
rii resurselor naturale”.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 3)

LIDERII INTERNAÞIONALI, ÎNGRIJORAÞI

Bãsescu - suspendat
de Parlament

Preºedintele Traian Bãsescu a
fost suspendat, vineri, de
Parlament, în ºedinþã de plen

reunitã, cu 256 voturi „pentru”, 114
voturi „împotrivã”, respectiv 2 vo-
turi anulate. În urma votului,
Preºedintele Senatului, liderul PNL
C r i n A n t o n e s c u , a d e v e n i t
Preºedintele Interimar al României.
Referendumul privind demiterea
lui Traian Bãsescu va avea loc pe
29 iulie.

Suspendarea lui Bãsescu,
tragicomedie în patru acte

USL, a reuºit, în doar trei zile, sã
schimbe preºedinþii Camerelor Par-
lamentului, sã modifice Legea Refe-
rendumului ºi Legea Curþii Con-
stituþionale, precum ºi sã-ºi îndepli-
neascã cel mai ambiþios scop - sus-
pendarea Preºedintelui României.

Prin înlocuirea lui Vasile Blaga cu
preºedintele PNLCrin Antonescu, la
ºefia Senatului, USL s-a asigurat cã,
în caz de suspendare, respectiv de-
mitere a lui Traian Bãsescu, va con-
trola ºi Preºedinþia, prin interimat, pe
lângã Guvernul condus de preºedin-
tele PSD Victor Ponta.

Modificarea Legii Referendumu-
lui permite demiterea Preºedintelui
în cadrul referendumului cu majori-
tatea (50%+1) numãrului voturilor
exprimate.

VLAD F. DUMEA
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Suspendarea
preºedintelui
a speriat leul
l Cursul oficial de la
BNR a trecut de 4,5 lei/euro
l Cotaþiile interbancare
au ajuns la 4,5400 lei/euro
l John J. Hardy, Saxo
Bank: O ratã de 5 lei/euro
nu este exclusã

Moneda naþionalã s-a de-
preciat, vinerea trecutã,
faþã de euro pânã la nive-

lul de 4,5142 lei, la cursul Bãncii
Naþionale a României (BNR), în
aºteptarea votului din Parlament,
pentru suspendarea preºedintelui
Traian Bãsescu. Cotaþia a fost cu
3,46 bani mai mare faþã de cea din
ºedinþa precedentã.

Pe piaþa interbancarã, paritatea
leu/euro nu a rezistat presiunilor in-
vestitorilor, depreciindu-se pânã la
4,5400 lei/euro (nivel care a repre-
zentat un maximum istoric), pe fon-
dul mesajelor venite de pe plan inter-
naþional, care au exprimat îngrijora-
rea oficialilor strãini privind situaþia
politicã a þãrii noastre.

John J. Hardy, ºeful departamen-
tului de strategie valutarã din cadrul
Saxo Bank, ne-a declarat cã nu este
exclus ca leul sã se deprecieze faþã
de euro pânã la valoare de 5 lei/euro,
adãugând cã BNR are rezerve valu-
tare “considerabile”, ca sã reziste în
faþa presiunilor investitorilor.

ELENA VOINEA
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n Italia taie cheltuielile cu 26 miliarde
euro pânã în 2014
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n Negocierile cu “bãieþii deºtepþi”, încheiate
la jumãtatea lunii
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Crizã de lichiditate

BÃTÃLIA PENTRU PRELUAREA CONSILIULUI REPREZENTANÞILOR ACÞIONARILOR A DURAT PESTE 24 DE ORE

Acþionarii ºi-au umflat muºchii la SIF Muntenia
Acþionarii SIF Muntenia au

dat un test de anduranþã la
Aduna r ea convoca t ã ,

sâmbãtã, pentru schimbarea Consi-
liului Reprezentanþilor Acþionarilor
(CRA) ºi pentru acordarea unor di-
vidende suplimentare, unii reuºind
sã fie prezenþi de-a lungul a mai
mult de 24 de ore cât a durat ºedinþa,
timp în care nervii au fost mereu
întinºi la maxim.

Bãtãlia s-a dat între acþionarii coa-
gulaþi în jurul lui Gheorghe Iaciu,
patronul Doraly, care solicitase re-
vocarea CRA, ºi conducerea SAI
Muntenia, administratorul SIF Mun-
tenia, în special Gabriel Filimon, di-
rectorul societãþii de administrare.

Duminicã, la finalul ediþiei, nu-

mãrãtoarea voturilor nu se finalizase
încã, dupã ce Adunarea putuse sã
înceapã efectiv sâmbãtã, abia la ora
22.00 (dupã ore ºi ore de controverse
ºi verificãri), iar votul avusese loc
undeva la ora cinci dimineaþa.

Procedura de numãrare a fost
efectuatã ºi verificatã manual, astfel
cã operaþiunea a devenit de o migalã
aproape inumanã pentru secretarii
ºedinþei.

REGIA, FILMUL!

Acþionarii veniþi, sâmbãtã, la
Adunarea Generalã SIF Muntenia se
aºteptau la o ºedinþã lungã.

“Vai, vom sta pânã la miezul nop-
þii!”, au fost oftaturile repetate aproa-

pe obsesiv, pe parcursul zilei, uneori
cu amãrãciune, alteori în glumã.

Privind retrospectiv, miezul nopþii
nu mai pare aºa o culme.

Pe lângã cei care l-au susþinut pe
Gheorghe Iaciu în iniþiativa sã
schimbe CRA-ul (care s-au autode-
numit drept “revoluþionarii”), ºi
echipa adversã - simpatizanþii actua-
lei conduceri (în majoritatea lor an-
gajaþi ai societãþii), la ºedinþã au ve-
nit ºi alþi oameni din piaþã, doar aºa,
ca sã vadã “circul” la care se aºtepta
toatã lumea, dupã certurile dintre
cele douã tabere de la AGA prece-
dentã.

ADINA ARDELEANU
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Confruntarea între liderii celor douã tabere: Gheorghe Iaciu

(centru), la negocieri cu Gabriel Filimon (dreapta) ºi Petre

Pavel Szel (stânga).


