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Asmussen, BCE:
Eventuala ieºire a
Greciei din zona euro
poate fi gestionatã

Joerg Asmussen, membru al con-
ducerii Bãncii Centrale Europene
(BCE), a declarat cã o eventualã
ieºire a Greciei din zona euro ar pu-
tea fi gestionatã, însã ar prefera ca

aceastã þarã sã
rãmânã în blocul
monetar, conform
F r a n k f u r t e r
Rundschau.

“În primul
rând, aº prefera
ca Grecia sã
rãmânã în inte-

riorul uniunii monetare. În al doilea
rând, este responsabilitatea Greciei
sã asigure acest lucru, iar în al trei-
lea rând, o ieºire a Greciei din zona
euro ar putea fi gestionatã”, a spus
Joerg Asmussen. Oficialul BCE a
avertizat cã o ieºire a Greciei din
zona euro nu ar fi atât de ordonatã
pe cât se crede.

FROB va administra
recapitalizarea
bãncilor spaniole

Guvernul spaniol va transfera cã-
tre fondul naþional de recapitalizare
a bãncilor (FROB) administrarea ac-
tivelor neperformante care vor fi
scoase din portofoliile instituþiilor
de credit care vor primi asistenþã fi-

nanciarã de la
Uniunea Euro-
peanã.

Activele ne-
performante vor
fi constituite
într-o aºa-numitã
“bad bank”, al cã-
rei principal ac-

þionar va fi FROB, conform unei
propuneri care va fi adoptatã de Exe-
cutivul de la Madrid în ºedinþa de vi-
neri, a declarat ministrul Economiei
Luis de Guindos. Acesta a menþionat
cã bãncile care vor primi bani din li-
nia de credit de 100 de miliarde euro
de la UE, vor fi obligate sã transfere
toate activele neperformante cãtre
instituþia menþionatã.

“Bank of Cyprus”
analizeazã un posibil
schimb de credite cu
o bancã greceascã

“Bank of Cyprus”, cea mai mare
bancã comercialã din Cipru, anali-
zeazã o posibilitate prin care sã
schimbe o parte din creditele aflate
în portofoliul sãu cu o bancã greceas-
cã ce opereazã în Cipru, în vederea
consolidãrii bazei sale de capital.

“În contextul mãsurilor destinate
întãririi poziþiei
de capital, banca
analizeazã mai
multe opþiuni. Una
din aceste opþiuni
este schimbul de
active ºi pasive cu
una din bãncile
greceºti active pe

piaþa din Cipru”, a anunþat “Bank of
Cyprus”.

Potrivit cotidianului Kathimerini,
“Bank of Cyprus” discutã cu grupul
elen “Alpha Bank” despre posibili-
tatea de a schimba o parte din porto-
foliile lor de credite.

V.R.

Criza datoriilor revine în centrul
discuþiilor liderilor europeni
l Euro scade

Liderii europeni plãnuiesc, în
aceastã sãptãmânã, o serie de
întâlniri, respectiv discuþii pe

marginea crizei datoriilor suverane
din regiune, menite sã rezolve aceas-
tã problemã.

Premierul luxemburghez Jean-
Claude Juncker, preºedintele Eu-
rogroup, se va deplasa miercuri la
Atena, unde va lua în discuþie cu
premierul Antonis Samaras solici-
tarea guvernului elen privind pre-
lungirea cu doi ani a termenelor
din programul de asistenþã conve-
nit de Grecia cu Uniunea Europea-
nã, Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Banca Centralã Europea-
nã (BCE). Ulterior, vineri, Sama-
ras se va întâlni, la Berlin, cu
Angela Merkel - cancelarul Ger-
maniei, iar sâmbãtã, la Paris, cu
preºedintele Franþei, Francois
Hollande. Hollande ºi Merkel vor
avea o întrevedere joi, în capitala
germanã.

Liderii europeni trebuie sã ajungã
la un acord privind noile mãsuri care
se impun pentru evitarea ieºirii Gre-

ciei din zona euro ºi pentru reduce-
rea costurilor de finanþare ale Spa-
niei ºi Italiei.

La finele sãptãmânii trecute, Spa-
nia i-a cerut ca Bãncii Centrale Eu-
ropene sã se angajeze la achiziþii ne-
limitate de obligaþiuni guvernamen-
tale de pe piaþa secundarã.

Tot sãptãmâna trecutã, Angela
Merkel a sugerat cã Germania va sus-
þine planul în acest sens prezentat la
începutul lunii august de preºedinte-
le BCE, Mario Draghi. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

Leul, mai sensibil la repo decât
la scena politicã
l Analiºtii preconizeazã o fluctuaþie mai micã a cursului dupã decizia CCR

Leul s-a depreciat, ieri, în ra-
port cu euro, dupã patru
ºedinþe consecutive de apre-

ciere. Moneda naþionalã a coborât
aproape neîntrerupt pe parcursul lu-
nii trecute, precum ºi în primele zile
ale acestei luni, pe fondul tensiunilor
politice. Tendinþa s-a inversat în data
de 6 august, când Banca Naþionalã a
României (BNR) a anunþat cã limitea-
zã sumele cu care împrumutã bãncile
în operaþiunile de tip repo, la ºase mi-
liarde lei. Cursul a coborât, în ziua
respectivã, la 4,5740 lei/euro, cu mai
mult de ºapte bani sub valoarea înre-
gistratã în ºedinþa anterioarã. Scãde-
rea a continuat timp de încã trei
ºedinþe, euro fiind tranzacþionat, pe 3
august, cu 4,5362 lei. A urmat, apoi,
o creºtere uºoarã, în ºedinþa urmãtoa-
re, pentru ca, pe 13 august, când
BNR a anunþat o nouã plafonare a
sumei oferite la repo, la 5 miliarde
lei, cursul sã coboare cu aproape un
ban, pânã la 4,5307 lei/euro. Tendin-
þa descendentã s-a menþinut pe par-
cursul întregii sãptãmâni.

Ieri a avut loc a treia limitare con-
secutivã la repo, Banca Centralã ofe-
rind instituþiilor de credit doar 4 mi-
liarde lei, deºi cererea a fost de peste
trei ori mai mare. Cu toate acestea,
leul nu a mai continuat sã se aprecie-
ze în raport cu moneda europeanã.

Aurelian Dochia: BNR este
în faþa unui compromis

BNR se aflã, în prezent, în faþa
unui compromis, considerã analistul

economic Aurelian Dochia. Politica
Bãncii Centrale de plafonare a sume-
lor oferite la repo a stabilizat cursul,
însã, în acelaºi timp, riscã sã ducã la o
creºtere semnificativã a dobânzilor,
ceea ce ar urma sã afecteze finanþarea
deficitului bugetar, ne-a explicat
domnia sa. “BNR luptã pe douã fron-
turi ºi nu poate câºtiga pe ambele.
Existã interes sã se arate cã volatilita-
tea cursului de schimb nu este atât de
mare, dar, pe de altã parte, dacã
dobânzile vor continua sã creascã,
probabil vom vedea o politicã mone-
tarã mai laxã din partea Bãncii Cen-
trale”, ne-a declarat Aurelian Dochia.

Analistul economic nu se aºteaptã
ca pieþele sã reacþioneze imediat la
decizia Curþii Constituþionale, deoa-
rece acestea au cântãrit deja cele trei
scenarii care par sã fie cele mai pro-
babile, respectiv validarea referen-
dumului, invalidarea acestuia sau
amânarea luãrii unei decizii.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)
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PROF. DR. VASILE PUªCAª, DESPRE ROMÂNIA:

De la marginalizare
la autoexcludere europeanã

Reporter: Þara noastrã se menþi-
ne, în continuare, pe ultima poziþie în
clasamentul ratei de absorbþie a fon-
durilor europene. Care sunt, în opi-
nia dumneavoastrã, principalele ob-
stacole pentru o creºtere susþinutã a
ratei de absorbþie?

Vasile Puºcaº: De ani de zile tot
transmit mesaje publice despre de-
ficienþele structurale ºi politice ale
abordãrii fondurilor europene în
România, dar nu am gãsit nici ascul-
tãtori ºi, cu atât mai puþin, doritori
sã remedieze situaþia. Am arãtat nu-

meroase categorii de bariere, de la
cele structural-sistemice pânã la na-
tura instituþionalã ºi politicã defec-
tuoasã a autoritãþilor de manage-
ment, comunicarea publicã, infor-
marea, complicaþiile ghidurilor ºi
orientãrilor programelor operaþio-
nale ºi sectoriale, calitatea ºi trata-
mentul resurselor umane, coordo-
narea ºi implementarea, însãºi ra-
portarea la aplicarea politicilor eu-
ropene în România, dar ºi multe al-
tele pe care nu mai are rost sã le
reiau. Acum suntem faþã în faþã cu

realitatea penalitãþilor ºi chiar ame-
ninþarea dezangajãrilor. Mãrturi-
sesc cã nu am mai întâlnit un caz
asemãnãtor în istoria Uniunii Euro-
pene, iar aceastã unicitate trezeºte
nu doar mirare din partea autoritãþi-
lor comunitare, dar ºi a statelor
membre, investitori strãini, institu-
þii financiare internaþionale ºi o
imensã nedumerire în rândul cetãþe-
nilor europeni. Cert este cã înregis-
trãm nu numai costuri imense de
oportunitate, ci ºi costuri financiare
imediate care sunt ºi vor fi suportate

de toate categoriile de cetãþeni ai
României. În fapt, ne-am manifestat
doar ca participanþi mediocri la con-
strucþia ºi integrarea europeanã, au-
toperiferizaþi în Piaþa Internã, can-
didaþi la acutizarea subdezvoltãrii
(dacã mai e loc!) ºi nepãsãtori faþã
de necesitãþile ºi aspiraþiile cetãþe-
nilor români. Se spune cã a greºi
este omeneºte (au avut erori ºi alte
noi state membre, dar le-au reme-
diat în cca. 2-3 ani), însã a persista
în greºealã e diabolic. Autoritãþile
române vor încheia acest exerciþiu

bugetar european (2007-2013) doar
tânguindu-se cã nu au eliminat
greºelile, fãrã a arãta de ce, cum a
fost posibil (ºi mai ales admisibil!)
ºi, ceea ce e mai grav, fãrã a arãta re-
sponsabilii. De unde apare îngrijo-
rarea cã s-ar putea perpetua astfel de
atitudini, în anii care urmeazã, tri-
miþându-ne de la periferizare la au-
toexcludere din procesul integraþio-
nist european.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 11)

Prin unicitatea incapacitãþii de a înlãtura nume-
roasele bariere din calea absorbþiei fondurilor
europene, þara noastrã a trezit uimirea autoritã-
þilor europene, a statelor membre, a investitori-
lor strãini, a instituþiilor financiare internaþiona-
le ºi a provocat o imensã nedumerire în rândul
cetãþenilor europeni, manifestându-se ca parti-
cipant mediocru la construcþia ºi integrarea eu-
ropeanã, ne-a declarat, într-un interviu, Vasile
Puºcaº, fostul negociator-ºef al României la
Uniunea Europeanã (UE).
“România nu a fost primitã cu braþele deschise
în Uniune, mulþi preferând un soi de asociere
de vecinãtate care sã ofere liderilor europeni
posibilitatea utilizãrii contextuale a proceduri-
lor compensãrii, în funcþie de interesele lor re-
gionale ori globale”, ne-a spus domnia sa, adã-
ugând cã amânarea aderãrii României la spaþiul
Schengen vine pe fondul îndoielilor pe care sta-
tele membre, Comisia ºi celelalte instituþii eu-
ropene le pãstreazã, cu privire la funcþionalita-

tea statului de drept.
Þara noastrã, aflatã într-o fazã vizibilã de diso-
luþie a autoritãþii instituþiilor publice centrale,
s-a dovedit incapabilã sã se adapteze la carac-
teristicile globalitãþii ºi sã urmãreascã linii de
evoluþie-dezvoltare strategice, a arãtat un slab
potenþial instituþional ºi administrativ de opera-
re în sistemul integraþionist al UE, incoerenþã a
sistemului politic ºi slãbiciuni ale statului de
drept, fiind acum expusã la o crizã triadicã - in-
ternã, europeanã ºi globalã -, potrivit fostului
ministru pentru Afaceri Europene, care mai su-
bliniazã cã marea noastrã problemã o reprezin-
tã lipsa voinþei liderilor politici autohtoni de a
lucra pentru binele public.
Prof. dr. Vasile Puºcaº ne-a mai spus cã este
încrezãtor în revenirea economiei elene, cu con-
diþia unei mobilizãri a Greciei însãºi, impulsiona-
te de politicienii locali ºi comunitãþile de afaceri
orientate spre dezvoltarea ei, precizând cã sta-
tele din sudul UE, victime ale adâncirii dezechili-

brelor economice, financiare ºi sociale comuni-
tare, ar trebui sã înveþe sã fie contributori realiºti
la decizia viitorului model de dezvoltare.
Prof. dr. Vasile Puºcaº este profesor Jean
Monnet Ad Personam la Universitatea
„Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, profesor asociat
la Institutul Universitar Internaþional de Studii
Europene (IUIES) din Gorizia - Trieste (Italia),
responsabil al Departamentului de Diplomaþie
Culturalã ºi Economie Globalã, la Institutul de
Diplomaþie Culturalã din Berlin, ºi autor a peste
20 de volume în domeniul relaþiilor internaþio-
nale, negocierilor ºi studiilor europene.
În perioada 2000–2004 a fost negociator-ºef
al României la UE, când a încheiat toate capito-
lele de negociere ºi Tratatul de Aderare, iar în
perioada 2008-2009 a ocupat funcþia de Minis-
tru pentru Afaceri Europene. Continuã sã fie
implicat în numeroase proiecte europene ºi in-
ternaþionale, împreunã cu mediile academice,
de afaceri ºi societatea civilã.

Citiþi, în pag. 16, articolul
“Bundesbank criticã planul BCE de

cumpãrare a obligaþiunilor suverane”.

Grecia trebuie sã rãmânã în zona
euro, altfel va plonja într-o sãrãcie
fãrã precedent, a declarat minis-
trul elen de Finanþe, Yannis Sto-
urnaras, adãugând:
“Trebuie sã supravie-
þuim ºi sã rãmânem
în zona euro deoare-
ce este singurul lucru
care ne poate proteja
de o sãrãcie pe care
nu am cunoscut-o niciodatã”.


