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ECONOMIC

Sã plãtim tot noi ºi ”lãcomia bãncilor”?
Vestea ºoc de la Banca Centralã a Austriei,
sositã nu de prea multã vreme, i-a uluit pe
români. Banca-mamã a cerut subsidiarelor
sale sã nu mai crediteze Europa de Est
decât din depozitele locale. Luate la un loc,
cele trei bãnci din România controlate de
austrieci - BCR, Raiffeisen ºi UniCredit înregistrau la sfarºitul lunii septembrie un
raport credite/depozite de 127,5 la sutã,
având în portofolii credite de 14,8 mld.
euro la depozite de 11,6 mld. euro.
Adãugând Volksbank, raportul explodeazã
la 551 la sutã, pentru cã aceastã bancã a
neglijat atragerea de depozite. Autoritãþile
austriece încearcã sã contracareze astfel
speculaþiile privind riscul ca statul sã fie
nevoit sã intervinã din nou cu capital pentru a sprijini bãncile.
Reacþia preºedintelui Bãsescu faþã de
aceastã situaþie a fost imediatã ºi durã:
“Cred cã declaraþia Bãncii Austriei, prin
care solicitã oprirea finanþãrii bãncilor austriece în afara þãrilor din zona euro ori este
o greºealã, ori este o neînþelegere. Noi am
fost condiþionaþi îm momentul aderãrii la
UE de predarea participaþiilor majoritare la

cele mai mari bãnci. Sã vii acum ºi sã spui
cã nu mai continui finanþarea în România
este o lipsã totalã de înþelegere, de fair-play
ºi vreau sã cred cã statele venite mai târziu
în UE nu vor fi puse sã plãteascã lãcomia
bãncilor, imprudenþa ºi lipsa lor de respon-

sabilitate de pe vremea când dãdeau credite
cu buletinul“. ªeful statului a susþinut cã
bãncile statelor europene au obþinut profituri uriaºe. ”Vreau sã cred cã anunþul
Bãncii Centrale a Austriei privind scãderea
fluxurilor de capital cãtre statele din zona
non-Euro a fost o eroare.Vreau sã nu fim în
situaþia de a le aduce aminte prietenilor
europeni cât au condiþionat accesul
României în UE de privatizarea sistemului

bancar. Domnilor, aþi obþinut profituri
uriaºe aici, din 2000 ºi pânã în 2009, iar azi
dacã vã pregãtiþi cumva sã lãsaþi economia
româneascã nefinanþatã în perioadã de
crizã, vom considera o lipsã de fair play în
relaþia cu þara noastrã. S-au creat mecanisme europene de capitalizare a bãncilor ºi
mesajul meu este sã apelaþi la aceste
mecanisme ºi nu la sugrumarea economiei
româneºti”, a avertizat preºedintele
Bãsescu. Agravarea crizei poate obliga
bãncile din zona euro sã reducã finanþarea
subsidiarelor din Europa Centralã ºi de Est.
Setul de mãsuri al bãncii centrale austrieceprivind dezvoltarea unei refinanþãri locale
sustenabile-au fost acceptate de UniCredit,
Erste ºi Raiffeisen.
Bãncile austriece nu sunt orice bãnci. Deþin
peste 30% din piaþa bancarã din þara noastrã. De aceea, li s-ar putea reproºa lipsa de
moralitate, dacã România ar fi lipsitã de
capital într-o astfel de situaþie, cum este
aceasta pe care o traversãm.Sã sperãm cã
nu vom plãti factura pentru erorile altora, a
acelor economii care o duc mai greu.
Dan Marian
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