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Surse: Bãncile germane
au nevoie de capital de
9,6 miliarde euro

Bãncile germane au nevoie, în total,
de 9,6 miliarde euro pentru alinierea la
noile reglementãri de capital ale Uniu-
nii Europene, pânã la mijlocul anului
viitor, conform unor surse bancare ci-
tate de Reuters. Acestea aratã cã, din-
tre bãncile germane, “Commerzbank”
AG ar putea fi nevoitã sã atragã 5 mi-
liarde euro, iar “Deutsche Bank” AG -
2,8 miliarde euro.

Bãncile centrale din zona
euro ar putea împrumuta
statele din regiune prin
intermediul FMI

Bãncile centrale din zona euro ar
putea acorda statelor din regiune
împrumuturi de pânã la 200 de mi-
liarde de euro pentru combaterea cri-
zei datoriilor, prin intermediul FMI,
spun surse apropiate negocierilor, ci-
tate de Bloomberg.

Conform acestora, miniºtrii de Fi-
nanþedinzonaeuroºi-audatacordul, la
o reuniune de la sfârºitul lunii noiem-
brie, în privinþa discutãrii acestui plan.

Timothy Geithner începe
o vizitã în Europa

SecretarulTrezorerieiStatelorUnite,
Timothy Geithner, va efectua,
începând de marþi, o vizitã în Europa,
urmândsãdiscutecuoficialii þãrilordin
zona euro despre mãsurile de consoli-
dare a instituþiilor din regiune, înaintea
summit-ului UE din 9 decembrie.

În perioada 6-8 decembrie, Geith-
ner se va întâlni cu ministrul german
de Finanþe, Wolfgang Schauble, cu
noul preºedinte al Bãncii Centrale Eu-
ropene, Mario Draghi, cu preºedintele
francez Nicolas Sarkozy, cu Mariano
Rajoy ºi Mario Monti, noii premieri ai
Spaniei, respectiv Italiei. (V.R.)

Gheorghe Piperea: Sunt posibile,
la anul, falimente sau naþionalizãri
de bãnci

În sistemul nostru bancar ar pu-
tea sã se producã, anul viitor, fa-
l imen te sau

naþionalizãri de
bãnci, având în
vedere mesajele
transmise de Gu-
vernatorul Mugur
Isãrescu, dar ºi de preºedintele Tra-
ian Bãsescu, privind oprirea finanþã-
rilor bãncilor mamã cãtre subsidia-
rele locale, este de pãrere avocatul

Gheorghe Piperea.
Domnia sa ne-a declarat: “Cred cã

în ianuarie-februarie, anul viitor, se
vor întâmpla lucruri delicate cu siste-
mul bancar, pentru cã este momentul
sesizat atât de domnul Isãrescu, cât ºi
de domnul Bãsescu. Mã aºtept la
niºte falimente de bãnci foarte severe
sau la naþionalizãri în România”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 13)

Certificate de confiscare garantatã
pentru populaþie?

Au apus demult vremurile
barbare în care locuitorii
unei þãri erau numiþi cetãþeni.

Acum ei sunt vãzuþi de cãtre “auto-
ritãþi” doar ca o turmã bunã de tuns,

muls sau care
oferã carne de
tun unor ambiþii
nesãbuite.

În aºa-zisele
vremuri bune,
conducãtorii sunt
fericiþi cînd îºi
vãd supuºii cum
se ghiftuiesc cu
bunãtãþile cum-

pãrate pe credit de la supermarketuri,
în timp ce privesc transfiguraþi la tri-
bulaþiile televizate ale vedetelor.

În vremurile grele, aceiaºi conducã-
tori, care nu au avut timp sã-l citeascã
pe Samuel Johnson, fac apel la pa-
triotismul “cetãþenilor” pentru sal-
varea statului. Dacã politicienilor nu
le pasã de Johnson, cetãþenii ar trebui
sã ºtie cã economistul Franz Pick a
descris obligaþiunile guvernamenta-

le americane, dupã renunþarea la aur
de cãtre administraþia Nixon, drept
“certificate garantate ale unei viitoa-
re confiscãri”. Cum se realizeazã
aceastã confiscare? Prin inflaþie.

Presa internaþionalã ºi naþionalã a
scris recent despre noua fervoare pa-
trioticã din Italia ºi Belgia, generatã
de apelul autoritãþilor, bãncilor ºi
chiar al Asociaþiei Jucãtorilor de
Fotbal pentru cumpãrarea obligaþiu-

nilor guvernamentale. Implicarea
fotbaliºtilor este cel puþin ilarã,
având în vedere cã nu demult au in-
trat în grevã, dupã ce guvernul Ber-
lusconi a propus majorarea impozi-
tului pentru persoanele cu venituri
mari.

Mult mai puþin s-a scris, însã, de-

spre opiniile negative ale unor profe-
sori italieni de economie privind
aceastã “iniþiativã”. Paolo Manasse,
profesor de economie politicã la
Universitatea din Bologna, a scris pe
blogul sãu cã “pentru bãnci, vânza-
rea obligaþiunilor din portofoliu cã-
tre clienþi le permite sã-ºi reducã ex-
punerile faþã de datoria suveranã a
Italiei”, conform unui articol recent
de la Bloomberg.

În acelaºi articol sunt citaþi
ºi analiºtii de la Fidentiis, un
broker independent care in-
termediazã tranzacþii pe pie-
þele din Italia ºi Spania, care
sunt mult mai tranºanþi:
“Acesta este începutul unei
noi scheme Ponzi, prin care

bãncile ºi autoritãþile încearcã sã im-
plice populaþia în susþinerea datoriei
publice a Italiei”.

Pânã la confiscarea prin inflaþie a
economiilor populaþiei, guvernele
apeleazã, deocamdatã, la confisca-
rea directã a pensiilor.

(continuare în pagina 4)

INS: INVESTIÞIILE ÎN ECONOMIA
NOASTRÃ, MAI MARI CU 15,3%

Liviu Voinea: Creºterea
investiþiilor provine din
variaþia stocurilor

Investiþiile nete realizate în
economia naþionalã au cres-
cut cu 15,3%, în trimestrul al

treilea din acest an comparativ cu
aceeaºi periodã a lui 2010, potri-

vit infor-
ma þ i i l o r
publicate

pe site-ul Institutului Naþional de
Statisticã (INS). Creºterea inves-
tiþiilor din þara noastrã provine
din variaþia stocurilor, potrivit lui
Liviu Voinea, preºedintele Gru-
pului de Economie Apl ica tã
(GEA), care ne-a spus cã acest lu-
cru este unul negativ: “Investiþiile
sunt alcãtuite din formarea brutã
de capital fix ºi variaþia stocuri-
lor. Având în vedere cã formarea
brutã de capital fix este în scãde-
re, creºterea investiþiilor provine
din variaþia stocurilor, iar acest

fapt nu este unul pozitiv. Practic,
se produce pe stoc, iar INS inclu-
de stocurile la investiþii”.

Potrivit INS, creºterea a fost înre-
gistratã la toate elementele de struc-
turã, dupã cum urmeazã: la utilaje
(inclusiv mijloace de transport) cu
35,6%, la alte cheltuieli cu 9,4% ºi la
lucrãri de construcþii noi cu 3,8%. În
perioada analizatã, a fost constatatã
“o scãdere a ponderii lucrãrilor de
construcþii noi în total investiþii, cu
4,5 puncte procentuale, iar cea în alte
cheltuieli cu 0,7 puncte procentua-
le”, mai precizeazã reprezentanþii
Institutului. Ponderea investiþiilor în
utilaje (inclusiv mijloace de trans-
port) a crescut cu 5,2 puncte procen-
tuale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Cereþi de la chioºcuri
revista BURSA

„Cadouri de Crãciun”.
Se distribuie gratuit,

împreunã cu ziarul BURSA.

INVESTITII

Ionel Blãnculescu propune un
proiect european de management
al datoriilor suverane
� “Pericolul mare constã în panicã ºi ulterior contagiune!”

Suntem în pragul panicii pe piaþa
financiarã a zonei euro, este de
pãrere economistul Ionel Blãn-

culescu, care a ºi propus un proiect la
nivel european, pentru managementul
datoriilor suverane, dupã cum ne-a
declarat în cadrul unei mese rotunde
organizate, de ziarul BURSA.

“Panica deja a cuprins sistemul
bancar din zona euro, dar nu se vede
încã, se simte”, ne-a spus Ionel Blãn-

culescu, care a adãugat: “De aceea, în
urmã cu o lunã ºi
jumãtate, în timp
util, consider eu,
am lansat un pro-
iect de soluþie, pe
care l-am transmis

la principalele cancelarii europene”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Daniel Ionescu: “Mã îndoiesc
cã pleacã bãncile din sistem”

Bãncile strãine nu vor pãrãsi sis-
temul bancar românesc, ca ur-
mare a turbulenþelor financia-

re ºi tensiunilor politice internaþiona-
le, ci numai atunci când stimulentele
oferite capitalurilor de risc nu vor mai
fi suficiente, este de pãrere doctorul în
economie Daniel Ionescu.

Domnia sa ne-a declarat: “Mã
îndoiesc cã pleacã bãncile din sis-
tem. Deºi în condiþiile în care capa-
citatea de cumpãrare a populaþiei
scade, cererea de credite nu va scã-
dea! S-ar putea chiar sã creascã rela-

tiv, ca urmare a gelifierii masei mo-
netare. Din care motiv? În condiþiile
în care capacitatea de cumpãrare a
producþiei efective ºi a importurilor
de bunuri ºi servi-
cii scade datoritã
scãderii venituri-
lor, regimul bancar
va crea un nou
debuºeu printr-o
ofertã adecvatã de credite!”

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 13)

Z
iarul “BURSA” a organizat, sãptãmâna trecutã,

o masã rotundã cu tema “Sistemul bancar ºi cri-

za datoriilor suverane”, la care au participat doc-

torul în economie Daniel Ionescu, avocatul Gheorghe

Piperea ºi analistul economic Ionel Blãnculescu.

Anul viitor, am putea asista la schimbãri importante în

sistemul bancar, a reieºit în urma discuþiilor.

Avocatul Gheorghe Piperea susþine cã, în 2012,

ar putea sã existe falimente sau naþionalizãri de

bãnci, în þara noastrã. Domnia sa este de pãrere cã

nu toate bãncile din sistem ar merita sã intre în fa-

liment, deoarece nu toate “ºi-au fãcut de cap”. În

plus, au existat unele instituþii de credit care “au

pus economia României la treabã”, potrivit lui

Gheorghe Piperea.

Doctorul în economie Daniel Ionescu susþine cã bãnci-

le strãine nu se vor retrage de pe piaþa localã, decât în

situaþia în care stimulentele oferite capitalurilor de risc

nu vor mai fi suficiente. Domnia sa ne-a precizat cã sis-

temul nostru bancar nu include active toxice, ci credi-

te nerambursabile.

Ionel Blãnculescu, analist economic, ne-a declarat cã

ne aflãm în pragul panicii pe piaþa financiarã din zona

euro. Domnia sa are în lucru un proiect la nivel european,

pentru managementul datoriilor suverane, care preve-

de crearea Agenþiei Europene pentru Datoriile Suvera-

ne, o agenþie în subordinea Comisiei Europene ºi în co-

ordonarea Bãncii Centrale Europene.

Domnul Blãnculescu ne-a explicat: “Aceastã agenþie

preia de la bãncile din zona euro creanþele asupra sta-

telor, le centralizeazã ºi concentreazã ºi emite obliga-

þiuni, în cuantumul acestor sume, care sunt vândute

cãtre CE ºi BCE. Cu sumele obþinute de la aceste douã

foruri europene se capitalizeazã bãncile europene, iar

cu sumele recuperate de la statele în culpã, se rãs-

cumpãrã obligaþiunile vândute Comisiei Europene ºi

BCE, închizând procesul, cu beneficii pentru toate

pãrþile implicate”.

Urmãriþi, în continuare, cum s-au desfãºurat dezbate-

rile la masa rotundã organizatã la ziarul "BURSA".

Sistemul bancar ºi criza datoriilor suverane

CÃLIN
RECHEA

“Patriotismul este ultimul
refugiu al unui ticãlos”.

SAMUEL JOHNSON,
autor englez

(1709 - 1784)
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