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ªEFUL NATO LA BUCUREªTI:

“Vedem o Rusie
tot mai agresivã”

Secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, a declarat,
ieri, la Palatul Cotroceni,

unde s-a întâlnit cu Klaus Iohannis,
cã Alianþa se bazeazã pe România,
care, la rândul sãu, se poate baza pe
NATO ºi cã este nevoie de o solida-
ritate puternicã, în condiþiile în care
Rusia este ”tot mai agresivã”.

”România este un aliat foarte ho-
tãrât, NATO se bazeazã pe România,
iar România se poate baza pe NATO.
Sunteþi gazda unei pãrþi importante a
sistemului de apãrare antirachetã al
NATO. Apreciem angajamentul
continuu, contribuiþi la susþinerea
partenerilor ºi la securitatea la Marea
Neagrã”, a declarat Jens Stoltenberg,
adãugând cã în România au fost lua-

te ”decizii dificile care au redus defi-
citul ºi au permis creºterea economi-
cã, permiþând creºterea cheltuielilor
pentru apãrare”.

”Voi folosi România ca un exem-
plu pentru ceilalþi aliaþi. România a
fost capabilã sã aibã o politicã fiscalã
responsabilã ºi sã creascã bugetul
apãrãrii. E posibil”, a spus oficialul
NATO, precizând:

”Vedem o Rusie tot mai agresivã,
care încearcã sa schimbe cu forþa
graniþele. Vedem creºterea extre-
mismului ºi provocãri care nu cu-
nosc graniþe, cum ar fi atacurile ci-
bernetice ºi restricþiile de energie”.

I.P.

(continuare în pagina 6)

Feþele ascunse ale crizei

ªi totuºi, nu intrarea în in-
capacitate de platã a statului
numit Grecia este adevãrata
ºi marea problemã! De unde
ºtim? Pe ce ne bazãm? Pe ce
ne spune dosarul în care rea-
litatea îºi aºterne cuminte fi-
lele, de-a lungul istoriei.

Lista statelor intrate în in-
capacitate de platã, ori în restructu-
rãri ale datoriilor, pentru ultimii
douã sute de ani, întocmitã de K. Ro-
goff ºi C. Reinhart (”De data asta e
altfel. Opt secole de smintealã finan-
ciarã”), este o colecþie de trofee.

Adevãrat, Grecia a petrecut
jumãtate din acest timp în in-
solvenþã ori în incapacitate de
platã, dar are doar 5 episoade
declarate. Spania are, în
schimb 13, Franþa ºi Germa-
nia cîte 8, Austria ºi Ungaria
7. România, cu 3, este pe la
coada listei!!! Polonia, cu nu-

mai trei episoade, a petrecut în stare
criticã, totuºi, nu mai puþin de o trei-
me din istoria ultimilor 200 de ani,
iar peste ea se aflã Rusia, 39%,
Ungaria - 37%. Dupã acest criteriu,
România este pe la mijlocul listei, cu

23% din timp petrecut în restructura-
rea datoriilor sale ori în insolvenþã.
Asta, ca sã ne oprim doar la exemple
din Europa. Comentariile experþilor
din pieþele financiare merg ºi ele în
aceeaºi direcþie. Fluctuaþiile indici-
lor la marile burse ale lumii, din ulti-
mele zile ºi sãptãmîni, nu se datorea-
zã faptului cã Grecia nu ºi-a plãtit
datoria scadentã cãtre FMI ºi nici
previziunilor sumbre cã nu ºi-ar mai
putea plãti nici un fel de datorie, ni-
ciodatã.

(continuare în pagina 15)

Banca Suediei
reduce dobânda
cheie la -0,35%

Banca centralã a Suediei
(Riksbank) a surprins ieri pieþele fi-
nanciare, reducând dobânda de poli-
ticã monetarã ºi mai mult în teritoriu
negativ, în condiþiile în care apreciazã
cã evenimentele recente din Grecia
“au sporit substanþial incertitudinile”.

Dobânda a fost redusã la minus
0,35%, de la minus 0,25%, nivel la
care se afla din luna martie. Analiºtii
estimau cã banca va menþine
dobânda la –0,25%.

“Consecinþele situaþiei din Gre-
cia asupra zonei euro, ca întreg, ºi

asupra Suediei
sunt dificil de
estimat. Politica
monetarã expan-
sionistã are efect,
inflaþia este în
creºtere, iar acti-
vitatea economi-
cã continuã sã se
întãreascã”, a in-

format Riksbank. Instituþia finan-
ciarã a dat asigurãri cã dobânda de
politicã monetarã ar urma sã rãmânã
în teritoriu negativ, de minus
0,35%, mai mult de un an.

Tot ieri, Banca Suediei a anunþat
cã va majora cu 45 de miliarde de
coroane suedeze (5,32 miliarde de
dolari) programul sãu de achiziþii
de obligaþiuni guvernamentale,
care va fi extins pânã la sfârºitul
anului.

Decizia vine dupã ce Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) a lansat, în
martie, programul de relaxare canti-
tativã de 60 de miliarde de euro pe
lunã, care va dura pânã în septembrie
2016.

V.R.

FALIMENTUL GRECIEI

LA JUMÃTATE DE AN DE LA EXPLOZIA FRANCULUI ELVEÞIAN

Bãncile i-au lãsat, din nou, cu ochii-n
soare pe împrumutaþii în CHF
l Bãncile nu l-au primit pe ºeful ANPC la negocierile colective cu
consumatorii l Alin Iacob: “Bãncile au dovedit cã preferã Tribunalul”
l Cintezã: “Câþiva dintre creditori au acþionari greci ºi nu cred cã în
situaþia actualã aceºtia se gândesc la debitorii români”

Clienþii cu credite în franci el-
veþieni (CHF) nu mai au ni-
cio speranþã cã bãncile vor

avea vreodatã vreo soluþie care sã le
vinã în ajutor, dupã o jumãtate de an
de la explozia francului elveþian.
Deºi, la început, guvernul ºi parla-
mentarii anunþaserã proiecte de spri-
jin pentru aceºti debitori, nici pânã
în acest moment autoritãþile nu au
venit cu vreun program specific
pentru împrumutaþii în CHF. Singu-
ra lege aprobatã a fost cea care pri-
veºte insolvenþa persoanelor fizice,
act normativ care, în opinia multor
specialiºti, nu îi ajutã deloc pe cei cu
credite în franci elveþieni.

Situaþia împrumutaþilor este acum
cu atât mai dramaticã cu cât, în aceste
luni, expirã programele bãncilor de
reducere a dobânzii la CHF, ceea ce
va conduce, din nou, la creºterea ra-
telor.

Negocierile colective iniþiate
de persoanele împrumutate în
franci elveþieni (CHF) s-au termi-
nat fãrã niciun rezultat concret,
dupã cum a anunþat Asociaþia Uti-
lizatorilor Români de Servicii Fi-
nanciare (AURSF), care a condus
discuþiile.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

FIORI RECI PENTRU BURSA NOASTRÃ

Un acþionar al BVB
se implicã în dezvoltarea
pieþei de capital poloneze
l În timp ce încearcã sã convingã bursele din
regiune sã înfiinþeze o contraparte centralã
regionalã, BERD lucreazã la creºterea
competitivitãþii Warsaw Stock Exchange

Banca Europeanã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare
(BERD), unul dintre cei mai

mari acþionari ai Bursei de Valori
Bucureºti (BVB), lucreazã cu War-
saw Stock Exchange
(WSE) la un proiect pen-
tru dezvoltarea pieþei de
capital poloneze, conform unui co-
municat transmis ieri.

BERD a cumpãrat 4,99% din ac-
þiunile Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), în noiembrie 2014.

“În calitate de acþionar, BERD va
contribui la dezvoltarea, în continua-
re, a guvernanþei corporative la Bur-

sa de Valori Bucureºti ºi la compa-
niile listate la bursã. Vom munci
pentru a defini Bursa de Valori Bu-
cureºti ca o bursã de referinþã pentru
emitenþii ºi brokerii români, precum

ºi pentru investitorii cu un
apetit pentru acþiunile
româneºti ºi alte instru-

mente financiare”, a spus, atunci,
prim-vicepreºedintele BERD Phil
Bennett.

Recent, instituþia a prezentat acto-
rilor din piaþa noastrã de capital un
proiect pentru înfiinþarea unei con-
trapãrþi centrale regionale. (A.A.)

(continuare în pagina 7)

Fâsul testelor de stres ale BCE

Î
nchiderea bãncilor greceºti pen-
tru o sãptãmânã ºi retrogradarea
ratingurilor acestora la “incapa-
citate parþialã de platã” aratã

scãpãri grave în amplele teste de
stres derulate anul trecut, de Banca
Centralã Europeanã (BCE), menite
sã calculeze rezistenþa bãncilor.

BCE ne-a spus, în octombrie
2014, cã Alpha Bank a trecut testele
de stres ºi cã, “pe baza estimãrilor
dinamice” în urma restructurãrilor
agreate în 2014, Eurobank ºi National
Bank of Greece nu au sau au foarte
puþinã nevoie de capital suplimentar
faþã de sumele deja strânse.

Acestea plus Piraeus Bank sunt,
acum, închise, confruntându-se cu

probleme de lichiditate.
BCE a fãcut calculele în baza unui

scenariu de bazã ºi a unuia advers,
însã acesta din urmã se dovedeºte
unul optimist în comparaþie cu eve-
nimentele pe care le trãim.

Potrivit BCE, scenariul advers a
fost conceput ca sã reflecte riscurile
sistemice considerate cele mai per-
tinente ameninþãri la stabilitatea si-
stemului bancar din UE (vezi in-
sert).

La momentul respectiv, se pare cã
Syriza nu a fost luatã sub nici o for-
mã în calcul.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CRIZA ECONOMICO - MORALÃ

Între DA ºi NU!

Situaþia actualã în care se aflã
Grecia preocupã pe absolut
toatã lumea din aceastã þarã,

de la profesori universitari la munci-
tori necalificaþi, de la politicieni la
sportivi, de la capii Bisericii Orto-
doxe pânã la ultimul ateu. Reacþiile
sunt diferite, unele luãri de poziþie
sunt primite cu aplauze, altele cu
huiduieli, înainte de votul de dumi-
nicã fiind evident cã existã douã ta-
bere, una care spune DA propuneri-
lor venite dinspre FMI ºi Banca
Centralã Europeanã ºi alta care vede
în NU singura opþiune în acest mo-
ment istoric.

Semnalele venite dinspre societa-

tea civilã, de acum, dar ºi din ultimii
ani, sunt foarte interesante, dar ºi de
urmãrit. Conform cotidianului Kat-
himerini, aproximativ 250 de profe-
sori ai ºcolilor ºi universitãþilor eco-
nomice din Grecia au semnat o de-
claraþie comunã, prin care susþin cã
singura opþiune pentru votul de dumi-
nicã este ”DA”. Potrivit publicaþiei,
profesorii considerã cã, în acest mo-
ment crucial, trebuiesc evitate exce-
sele de orice fel, poporul trebuie sã fie
unit, pentru a se pãstra poziþia þãrii în
zona euro ºi în UE, precumºi pentru a
se pãstra credibilitatea statului în co-
munitatea internaþionalã. (D.N.)

(continuare în pagina 15)

CORNEL
CODIÞÃ

Analiºtii
estimau cã
banca va
menþine
dobânda la
–0,25%.

FMI: “Dinamica
datoriei Greciei
este nesustenabilã”

Dinamica datoriei Greciei este
“nesustenabilã”, iar autori-
tãþile de la Atena trebuie sã

ia în serios reformele dacã sperã sã
rezolve situaþia, potrivit unei analize
publicate ieri de Fondul Monetar
Internaþional (FMI).

A.V.

(continuare în pagina 14)

BURSA

GEORGE EPURESCU:
„Creditorii Greciei
vor sã-l îndepãrteze
cu orice preþ pe
Tsipras de la putere”
lDemocraþia ºi
existenþa UE, puse la
grea încercare dupã
referendumul de duminicã

Acþiunile ºi declaraþiile mari-
lor puteri europene ºi ale
principalilor creditori ai

Greciei aratã cã aceºtia vor cu orice
preþ sã-l îndepãrteze pe Alexis Tsi-
pras din fruntea guvernului grec,
ne-a declarat activistul George Epu-
rescu, unul dintre liderii miºcãrii
Occupy din 2012, care a condus la
schimbarea Guvernului Boc.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

LEGEA CONFISCÃRII DEPOZITELOR BANCARE

Cintezã: “Noile reglementãri interzic
utilizarea fondurilor publice pentru
redresarea bãncilor”
l Economistul CFA Adrian Mitroi susþine: “Legea rezoluþiei bancare
înseamnã «o blindare a riscului sistemic»” l Pârvan: “Noua reglementare
îi va responsabiliza pe acþionarii bãncilor”

Proiectul de lege privind rezo-
luþia bancarã interzice utiliza-
rea fondurilor publice pentru

redresarea bãncilor, atrage atenþia
Nicolae Cintezã, directorul direcþiei
de supraveghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României.

Acest lucru este unul bun, pentru
cã presupune cã, în cazul în care o
bancã ar fi aproape de faliment, nu

vor fi folosiþi banii din impozitele
plãtite de toþi contribuabilii pentru
susþinerea acesteia.

Însã, iniþiativa legislativã pe care
Guvernul ºi-a dat, miercuri, avizul,
prevede (ce-i drept, nu ca primã mo-
dalitate) salvarea bãncilor aflate în
dificultate ºi din depozitele negaran-
tate.

Recent, Bogdan Olteanu, vice-

guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR), ne-a confirmat cã
bail-in-ul este unul dintre instru-
mentele propuse în textul prin care
urmeazã ca Directiva europeanã din
domeniu sã fie transpusã în legislaþia
noastrã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)


