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Banca Na?ional? a României (BNR) se preg?te?te s? suspende dreptul de vot pe care
b?ncile grece?ti le au în calitate de ac?ionari ai unor operatori bancari de la noi, în cazul în
care primele dintre acestea ar intra în incapacitate de plat?, dup? cum ne-a spus Nicolae
Cintez?, directorul direc?iei de Supraveghere Financiar? din BNR.
În opinia domniei sale, m?sura ar fi una bun?, atât pentru b?ncile mam?, cât ?i pentru
subsidiare, întrucât ar proteja investi?iile din ?ara noastr?.
Afirma?iile oficialului de la BNR vin în contextul în care agen?ia de evaluare financiar?
Standard & Poor's Ratings Services a redus ratingul pe termen lung pentru primele patru
b?nci grece?ti - National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank ?i Eurobank -, prezente
?i la noi în ?ar?, de la CCC plus la CCC.
Speciali?tii de la S&P subliniaz? c? b?ncile grece?ti ar putea s? intre în incapacitate de
plat? în urm?toarele 12 luni, în absen?a unui acord între Guvernul elen ?i creditorii s?i
interna?ionali, în condi?iile în care actualul program se apropie de final. Anali?tii cita?i
consider? c? exist? o probabilitate ridicat? s? fie impuse restric?ii asupra mi?c?rilor de capital,
"pentru a pune cap?t fenomenului de diminuare a depozitelor".
Recent, în contextul situa?iei de criz? prin care trece Grecia, BNR a luat o m?sur? în
premier? în sistemul bancar românesc - a recomandat b?ncilor române?ti cu capital grecesc
s? încheie un acord de compensare cu ac?ionarii lor, care s? nu permit? acestora din urm?
s?-?i retrag? depozitele de la noi, în cazul unui control pe capital. Dup? cum ne-a spus
Nicolae Cintez?, institu?iile din ?ara noastr? au ascultat sfatul B?ncii Centrale ?i au încheiat
astfel de acorduri cu b?ncile mam?.
Men?ionând c? banca noastr? central? monitorizeaz? în mod continuu situa?ia din Grecia,
Nicolae Cintez? ne-a explicat: "În cazul în care în Grecia s-ar institui un control pe capital,
subsidiarele grece?ti de la noi nu ?i-ar mai putea trage plasamentele pe care le au la b?ncile
mam?, iar acestea din urm? ar putea s?-?i retrag? ?i depozitele pe care le au în b?ncile din
România. Pentru ca s? nu se întâmple acest lucru, am cerut institu?iilor bancare cu
ac?ionariat grecesc s? încheie un acord cu b?ncile mam?, astfel încât s? compens?m
expunerile b?ncilor noastre cu sursele atrase de la ac?ionari. Ar r?mâne s? mai pl?tim doar o

mic? parte, care nu ne va pune probleme".
În acest mod sunt protejate ?i b?ncile mam? ?i fiicele de la noi, ne-a spus domnul Cintez?,
apreciind: "Singura problem? este c? mama, dac? va avea restric?ii asupra mi?c?rilor de
capital, nu ar mai putea acorda lichiditate fiicei, iar, conform regulamentului, dac? fiica are
nevoie de finan?are, prima de la care poate cere bani este banca mam?".
În ultima perioad?, oficialii greci au avertizat în mai multe ocazii c?, în condi?iile în care nu
vor ajunge la un acord cu institu?iile financiare interna?ionale, nu vor reu?i s? pl?teasc?
datoriile pe care le au de achitat c?tre acestea.
Ieri, premierul grec Alexis Tsipras a spus c? Republica Elen? este preg?tit? s? "a?tepte
r?bd?toare" pân? când creditorii interna?ionali revin "la realitate" în ceea ce prive?te
solicit?rile pe care le au la greci, potrivit AFP.
La rândul s?u, Guenther Oettinger, comisarul european pentru Economie ?i Societate
Digital? a spus c? UE trebuie s? se preg?teasc? pentru declan?area "st?rii de urgen??", din
cauza riscului intr?rii Greciei în incapacitate de pl??i.
Referitor la situa?ia care s-a creat între Grecia ?i institu?iile finaniciare interna?ionale,
analistul economic Ionel Bl?nculescu este de p?rere c? "asist?m la o lupt? surd? între
Guvernul Tsipras ?i UE, în care se urm?re?te realizarea unui compromis".
Domnia sa consider? c? a?a s-ar putea explica de ce cele dou? p?r?i sunt deschise
timpului, declarând: "Timpul poate fi l?sat s? decid? în anumite situa?ii, dar Grecia nu prea
dispune de timpul necesar s? fac? acest lucru, pentru c? are obliga?ii permanente. De aceea,
Guvernul trage de timp, încercând s? nu se abat? de la promisiunile din campanie, dar ?i s?
dea posibilitatea unui compromis, urm?rind o nou? t?iere de datorii".
În opinia specialistului, Uniunea European? nu poate accepta un nou compromis, întrucât
ar creea precedente numeroase ?i ar da curs acestor tipuri de mi?c?ri.
"Dac? ne uit?m la istorie, vedem c? Argentina încearc? de 14 ani s? îi conving? pe
creditori s?-i taie din datorii. Acest lucru ne face s? credem c? ?i ceea ce se întâmpl? acum în
Grecia poate fi un proces de durat?", ne-a spus Ionel Bl?nculescu.
De?i consider? c? intrarea Greciei în incapacitate de plat? este aproape inevitabil?,
domnia sa subliniaz? c? acest pas ar provoca pierderi majore la nivel european, în condi?iile
în care estim?rile arat? c?, în Europa, sunt deschise pozi?ii financiare de circa trei mii de
miliarde de euro, care includ pariuri ce implic? b?nci, fonduri de investi?ii ?i alte institu?ii
financiare.
"În Grecia este o stare de agonie care continu? ?i care poate duce la r?zvr?tirea popula?iei
împotriva guvernului", a conchis Ionel Bl?nculescu.
S&P avertizeaz? c? ar putea decide o nou? retrogradare a celor mai mari b?nci grece?ti,
dac? va ajunge la concluzia c? ar urma s? fie impuse restric?ii asupra mi?c?rilor de capital.
Este posibil ca agen?ia s? retrogradeze b?ncile grece?ti ?i dac? acestea vor pierde accesul la
lichiditatea oferit? de mecanismele europene de sprijin, sau dac? va observa c? acest suport
este insuficient pentru acoperirea necesit??ilor de finan?are ale celor patru b?nci.
Agen?ia de evaluare financiar? Moody's Investors Service a revizuit, în mai, perspectiva
pentru sistemul bancar grec la "negativ?", de la "stabil?", ad?ugând c? exist? o "probabilitate
ridicat?" ca Grecia s? introduc? restric?ii asupra mi?c?rilor de capital.
Guvernul grec a decis, în aprilie, s? oblige administra?iile locale s?-?i transfere depozitele
de la b?ncile comerciale c?tre banca central?. În acela?i timp, a fost vehiculat? ?i ideea c?
b?ncile vor fi închise ?i na?ionalizate.

O poten?ial? situa?ie de panic? în Grecia ar putea avea efect de contagiune în multe alte
??ri, printre care ?i România, este de p?rere analistul economic Aurelian Dochia,
administrator în cadrul BRD Groupe Societe Generale.
Cel mai mare pericol pentru ??ri ca România este riscul ca popula?ia s?-?i retrag? banii
din b?nci, întrucât "reac?ia oamenilor este necunoscut?", ne-a spus, recent, Aurelian Dochia.
Potrivit lui Nicolae Cintez?, subsidiarele grece?ti din România au o calitate foarte bun? a
activelor ?i o provizionare "foarte, foarte bun?", toate cele patru b?nci având o solvabilitate de
peste 12%.
În prim?var?, ?eful Supravegherii din BNR a precizat: "În cazul unor posibile retrageri de
depozite, sunt convins c? BNR ar accepta s? ac?ioneze ca împrumut?tor de ultim? instan??,
pentru c? b?ncile respective au titluri de stat suficiente, care le-ar permite s? fac? fa?? unor
retrageri masive de depozite".
Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul B?ncii Centrale, a spus, în cadrul unei conferin?e
organizate de ziarul BURSA, c? sistemul nostru bancar va rezista la eventuale tulbur?ri
generate de situa?ia financiar? din Grecia.
Domnia sa a subliniat: "BNR are tot instrumentarul, dispune de seturi de proceduri ?i
instrumente ca s? fac? fa?? cu brio unor eventuale tulbur?ri de natur? financiar? pe pia?a
greceasc?. B?ncile din sistemul nostru bancar, în special cele cu capital grecesc, sunt bine
capitalizate, au lichiditate bun?, au o structur? de active diversificate ?i adecvate în raport cu
necesit??ile de a face fa?? unor situa?ii mai dificile. BNR dispune de un set de m?suri ?i
proceduri care, în parteneriat cu b?ncile care ar avea nevoie de un anumit sprijin, s? poat? fi
pus în mi?care în vederea evit?rii oric?ror tensiuni ?i efecte nefavorabile în sectorul bancar
românesc".
Potrivit BNR, la finalul anului trecut, cota capitalului grecesc în sistemul nostru bancar era
de 17,6%, în timp ce nivelul ac?ionariatului elen în totalul capitalului bancar str?in se ridica la
21,8%.
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