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Parlamentul din
Cipru a votat
legea sechestrului
imobiliar

Parlamentarii ciprioþi au votat,
sâmbãtã, legea sechestrului imobi-
liar, în pofida protestelor de vineri,
din faþa clãdirii Legislativului din
Nicosia, când au avut loc ciocniri
între cei care demonstrau împotriva
acestui act normativ ºi Poliþie.

Vineri, aproximativ 250 de pro-
testatari s-au adunat în faþa Parla-
mentului, scandând: “Nicio casã în
mâinile bancherilor” sau “Opriþi
vânzarea þãrii”. În aceste condiþii,
parlamantarii au amânat pentru
sâmbãtã votul legii.

Organismele internaþionale care
i-au acordat Ciprului pachetul de
salvare în 2013 au solicitat legea
menþionatã, pretinzând cã sechestrul
imobiliar este necesar în condiþiile în
care bãncile cipriote sunt slãbite de
creditele restante de mai mult de trei
luni, care reprezintã 50% din crean-
þele acestor instituþii. Odatã intrat în
vigoare, textul de lege le va primite
bãncilor din Cipru sã solicite plata
restanþelor sau sã punã sechestru pe
activele debitorilor, ceea ce va
reduce pasivele instituþiilor de
credit.

Amintim cã plata unei noi tranºe
de ajutor cãtre Nicosia a fost suspen-
datã dupã ce Parlamentul ciproit a
blocat proiectul actului normativ, în
decembrie 2014, cerând o mai bunã
protecþie a persoanelor în insolvenþã.
Acum, dupã votarea acestei legi, þara
poate primi noi finanþãri de la
creditorii internaþionali.

V.R.

INTERVIU CU DOMNUL ROBERT REKKERS, DIRECTORUL GENERAL AL AGRICOVER CREDIT IFN:

Aºteptãm o creºtere sãnãtoasã a cererii de finanþare în agriculturã
l “Intrarea Greciei în default poate crea valuri în sistemul bancar-financiar din zona Balcanilor”
l ”Este incredibil ce se întâmplã în România: Bursa de aici este la creºtere zero în primul trimestru al
anului 2015, într-un an perfect pentru bursele europene”

Reporter: Anul trecut, spuneaþi
cã anul acesta va fi mai bun. Vi se
pare cã este aºa?

Robert Rekkers: Consumul are
deja o creºtere de peste 6%. Guvernul
spune cã veniturile la stat sunt mai

mari, sunt anunþate deja scãderi de
taxe. Observ cã, potrivit cifrelor, eco-
nomia merge mai bine în România.

Reporter: Spuneaþi acum ceva
timp cã va trece criza datoriilor din
Europa.

Robert Rekkers: ªi cine mai
vorbeºte despre asta, acum? Credeþi
cã oamenii din Olanda sau din Ger-
mania sunt cu adevãrat îngrijoraþi
de ce se întâmplã în Grecia? Înainte
era o mare tragedie, se spunea cã,

dacã Grecia intrã în faliment, atunci
toatã zona euro va avea probleme
serioase. Dar asta este deja de do-
meniul trecutului, se observã ame-
liorari importante în þãri precum
Portugalia, Irlanda, Italia, Spania.

Reporter: ªi atunci de ce nu o
lasã sã intre în faliment?

A consemnat
ADINA ARDELEANU
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Grecia,
de la tragedie la agonia
unui sfârºit de istorie

A
utorii tragediilor din
Grecia anticã ar fi fost
cuprinºi de o fe-
brã creatoare fãrã

precedent dacã ar fi trãit în
Elada zilelor noastre. Dar su-
ferinþa poporului grec este
acum prea mare chiar ºi pen-
tru ei. Tragedia începutã în
deceniul trecut s-a transfor-
mat într-o agonie perpetuã, al
cãrei sfârºit nu mai pare posibil fãrã
intervenþia divinã.

Într-o lume în care zeii au luat cu
totul minþile conducãtorilor, atât la
Atena, cât ºi în alte capitale ale zonei
euro, un Sofocle sau un Eschil con-
temporan ºi-ar fi orientat energiile
creatoare cãtre genul comediei ma-
cabre, deºi a devenit aproape impo-

sibil ca imaginaþia sã mai “batã” rea-
litatea.

Iar realitatea aratã un fali-
ment al Greciei pe toate fron-
turile, dar ºi un faliment al
însãºi ideii de progres ºi inte-
grare europeanã pe baza
“planurilor” elaborate la
Bruxelles.

Este iminentã ieºirea Gre-
ciei din zona euro ºi din Uniu-

nea Europeanã în urmãtoarele zile
sau în urmãtoarea lunã? Deocamda-
tã nu, deoarece Cutia Pandorei nu s-a
închis, încã, deasupra speranþei.

Cu toate acestea, pregãtirile pen-
tru îndeplinirea celui mai pesimist
scenariu s-au accelerat. Toate decla-
raþiile oficiale, atât de la Atena cât ºi
de la Bruxelles, nu au avut nicio cre-

dibilitate pe pieþele financiare.
Ieºirile de capital s-au accelerat din a
doua jumãtate a anului trecut, iar sol-
dul negativ din cadrul sistemului de
plãþi TARGET2 a depãºit 96 de mi-
liarde de euro în februarie 2015,
dupã o creºtere de peste trei ori faþã
de minimul de 30 de miliarde din iu-
nie 2014 (vezi graficul 1).

Recordul negativ a fost de 110 mi-
liarde de euro, fiind înregistrat în no-
iembrie 2011. Un studiu de la BIS
(Bank for International Settlements)
aratã cã “soldul TARGET2 reflectã
nu doar îngrijorãrile privind expune-
rile de credit, ci ºi îngrijorãrile referi-
toare la expunerile valutare potenþia-
le”. Cele din urmã sunt gata sã fie su-
puse unui teribil test de stres, în con-
diþiile în care au apãrut informaþii
despre introducerea “temporarã” a
unei monede paralele sau “onora-
rea” plãþilor guvernamentale cu aju-
torul “chitanþelor de mânã”.

Deteriorarea gravã a situaþiei fi-
nanþelor publice din Grecia a deter-
minat ºi accelerarea retragerilor din
depozitele populaþiei, care au scãzut
cu aproape 15 miliarde de euro de la
sfârºitul anului trecut pânã la
sfârºitul lunii februarie 2015 (vezi
graficul 2).

(continuare în pagina 3)

AURELIAN DOCHIA:

“Declaraþiile grecilor
trebuie privite cu prudenþã”
l Presa elenã scria, vineri, cã statele din apropierea Greciei, inclusiv
România, ar fi pus în carantinã subsidiarele bãncilor greceºti l Vasilescu,
BNR: “Cuvântul «carantinã» nu este adecvat situaþiei bancare din þara
noastrã”

Declaraþiile grecilor trebuie
p r i v i t e c u o a n u m i t ã
prudenþã, este de pãrere

analistul economic Aurelian Do-
chia, subliniind cã, acum, “existã un
joc ºi mulþi oficiali din Grecia înce-
arcã sã intimideze”.

Afirmaþiile domniei sale vin în
contextul în care, în ultima perioadã,
au apãrut tot mai multe informaþii po-
trivit cãrora riscul ca Grecia sã iasã
din zona euro a crescut vertiginos.

În cazul în care Grecia nu se va
retrage singurã din zona euro, piaþa
o va forþa sã facã acest lucru,
întrucât dezechilibrele nu pot rezista
pe termen lung, opineazã Doru Lio-
nãchescu, preºedintele Capital Par-

tners.
Aurelian Dochia ne-a declarat:

“Este o luptã care se duce între mai
multe pãrþi. Fiecare parte foloseºte
armele pe care le are la îndemânã.
Grecii induc ideea cã, dacã nu se
face ceea ce doresc ei, þara intrã în
colaps. Chiar ºi declaraþiile FMI tre-
buie interpretate în acest context de
luptã. Fiecare parte încearcã sã im-
presioneze”.

Analistul subliniazã cã, în mod
oficial, nu existã o formulã de “ca-
rantinã” a bãncilor, fãcând referire la
speculaþiile apãrute, vineri, în presa
elenã, conform cãrora statele din
apropierea Greciei, inclusiv Rom-
ânia, ar fi pus în carantinã subsidia-

rele bãncilor greceºti, încercând sã
diminueze consecinþele unei even-
tuale ieºiri a statului balcanic din
zona euro.

La rândul sãu, Adrian Vasilescu,
consultant de strategie în cadrul
Bãncii Naþionale a României
(BNR), ne-a spus: “Cuvântul «ca-
rantinã» nu este adecvat situaþiei
bancare din þara noastrã”.

Oficialul BNR a subliniat cã for-
mularea privind “carantina” este
“exageratã ºi incorectã”: “Noi nu
putem sã punem în carantinã bãnci
româneºti. Nu existã aºa ceva”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

PENTRU ZILELE CARE URMEAZÃ

Împrumutaþii în CHF
pregãtesc noi acþiuni de protest
lAceºtia propun depunerea de plângeri la DIICOT

În timp ce Parlamentul ºi bãncile
nu au luat nicio decizie pentru solu-
þionarea crizei creditelor în franci
elveþieni (CHF), împrumutaþii înaceastã
monedã anunþã noi acþiuni de protest
pentru sãptãmâna în curs.

Pe pagina de socializare a Grupu-
lui clienþilor cu credite în CHF a fost
lansatã o iniþiativã care propune de-
rularea unui miting în Capitalã, dar ºi
a unor acþiuni de boicotare a opera-
torilor bancari: “Deoarece politicie-
nii reacþioneazã doar la presiuni me-
dia ºi acþiuni DNA, propunem un
miting de protest în Bucureºti pentru
susþinerea amendamentelor aduse de
noi proiectelor de lege care vin în
sprijinul consumatorilor de credite.
De asemenea, vã rugãm sã participaþi
organizat (minim 2-3 pers/bancã) la
acþiuni de boicot în zilele de 22, 23 ºi
24 aprilie”.

Unii dintre reprezentanþii grupului
propun desfãºurarea mitingurilor ºi în

alte oraºe decât în Bucureºti: “Deoa-
rece nu putem participa la mitingul
din Bucureºti din cauza distanþei
foarte mari, financiar nu ne mai per-
mitem nimic, banii i-am dus la bancã,
aº propune ca în acelaºi timp (aceeaºi

zi ºi aceeaºi orã) sã facem miting în
fiecare oraº, municipiul de judeþ, în
loc asemãnãtor cu cel din Capitalã (în
faþa Tribunalului sau în faþa primãriei
sau a bãncilor…)”.

E.O.

(continuare în pagina 15)

Transelectrica a atacat
în instanþã majorarea
capitalului SMART

Transelectrica a anunþat, la finele
sãptãmânii trecute, cã a atacat în in-
stanþã majorarea capitalului social al
filialei sale SMART SA, de la finele
anului trecut.

Surse din Transelectrica SAsusþin
cã acþiunea în instanþã a fost iniþiatã
pentru cã majorarea cu aport în natu-
rã a capitalului SMART s-ar fi fãcut
doar în baza deciziei Consiliului de
Administraþie a filialei transportato-
rului naþional de electricitate ºi nu în
urma unei hotãrâri a Adunãrii Gene-
rale a Acþionarilor. Se pare cã admi-
nistratorii SMART nu ar fi convocat
AGAºi au ignorat ºi faptul cã, la data
la care au decis majorarea capitalu-
lui, acþionarul majoritar al Transe-
lectrica nu mai era Secretariatul Ge-
neral al Guvernului, ci Ministerul
Economiei.

În raportul publicat pe BVB,
Transelectrica nu precizeazã moti-
vul pentru care a formulat acþiunea

în instanþã, expunând speþa într-un
mod încâlcit: „Transelectrica SA in-
formeazã publicul investitor cu
privire la promovarea unei acþiuni în
justiþie având ca obiect anularea Re-
zoluþiei Persoanei Desemnate nr.
154954/30.12.2014, pronunþate în
Dosarul nr. 449314/23.12.2014, în
temeiul cãreia Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul
Bucureºti a înregistrat majorarea ca-
pitalului social al filialei SMARTSA
cu aport în naturã ºi modificarea în
consecinþã a actului constitutiv po-
trivit Deciziei nr.12375/22.12.2014
a Preºedintelui Consiliului de Admi-
nistraþie al filialei ºi a Deciziei Con-
siliului de Administraþie
nr.19/22.12.2014. Compania a soli-
citat instanþei competente anularea
celor douã decizii mai sus precizate
ºi suspendarea aplicãrii actelor a cã-
ror anulare se solicitã pânã la solu-
þionarea acþiunii promovate”.

Compania precizeazã cã operaþiu-
nea a avut în vedere obligaþia de ma-
jorare a capitalului social cu valoa-
rea terenurilor din patrimoniul
SMART SA, pentru care s-au obþi-
nut certificate de atestare a dreptului
de proprietate, cu emiterea de acþiuni
în favoarea statului român. Structura
acþionariatului filialei Smart – SA,
astfel cum a fost înregistratã în Re-
gistrul Comerþului în temeiul Rezo-
luþiei Persoanei Desemnate nr.
154954/30.12.2014, este Transelec-
trica SA – 70,005% ºi Statul Român
prin Secretariatul General al Guver-
nului – 29,994%.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Agricover Credit IFN preconizeazã pen-

tru acest an o creºtere cu 20% a profi-

tului, faþã de cel de 16,5 milioane lei,

pe 2014, potrivit lui Robert Rekkers, di-

rectorul general al companiei.

Agricover Credit IFN a contractat, re-

cent, un împrumut de 10 milioane de

euro de la International Investment Bank

(IIB), cu o perioadã de rambursare de

ºapte ani, care va fi utilizat pentru capi-

talul de lucru al fermierilor ºi pentru dez-

voltarea afacerilor lor.

Domnul Robert Rekkers ne-a vorbit, în

cadrul unui interviu, despre activitatea

Agricover Credit IFN, dar ºi despre con-

textul economic local ºi internaþional ºi

despre perspectivele investiþionale ale

românilor.

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pagina 3, articolul "BCE: «Gre-

cia trebuie sã acþioneze urgent»".

Articol preluat din Bucarest Hebdo.


