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zece societãþi

PAGINA 5

n Surse: Liderii coaliþiei
de guvernare discutã
luni modificãrile aduse
Codului fiscal

PAGINA 3

GRAM AUR = 145,4520 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1290 RON EURO = 4,4362 RON DOLAR = 3,9746 RON

n Preþul petrolului
s-ar putea apropia
de 30 de dolari barilul,
în câteva luni
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Alan Greenspan a “descoperit” importanþa capitalului bancar

A lan Greenspan, fostul
preºedinte al Federal Re-
serve ºi unul dintre “arhi-

tecþii” crizei financiare glo-
bale, a revenit în atenþia pre-
sei printr-o propunere neo-
biºnuitã.

Într-un editorial din Finan-
cial Times, Greenspan subli-
niazã importanþa bunei capita-
lizãri a bãncilor pentru evita-
rea crizelor financiare.

Caracterul neobiºnuit al propune-
rii sale este dat de nivelul minim al
ratei de adecvare a capitalului, de la
care se poate vorbi de “buna capitali-

zare”.
“Dacã ponderea medie a capitalu-

lui în activele totale ar fi fost de 20%,
sau poate chiar de 30% în
2008, atunci nu s-ar fi de-
clanºat procesul de contagiu-
ne a falimentelor în sistemul
bancar”, scrie Greenspan în
FT.

Oare cum va fi primitã pro-
punerea fostului ºef al
Fed-ului în mediul bancar in-

ternaþional? Cu o ostilitate similarã
celei manifestate la apariþia cãrþii
“Hainele noi ale bancherilor” în
2013?

Autorii, Anat Admati ºi Martin
Hellwig, au propus atunci majorarea
substanþialã a capitalului bancar pânã
la 15% - 25% din activele totale, în
condiþiile în care “criza nu a fost de-
terminatã de lipsa lichiditãþii, ci de
probleme serioase de solvabilitate ale
bãncilor ºi altor instituþii financiare”.

“Nu vom avea niciodatã un sistem
financiar global sigur ºi sãnãtos,
dacã bãncile nu vor fi obligate sã se
bazeze mai mult pe banii proprietari-
lor ºi acþionarilor pentru finanþarea
creditelor ºi investiþiilor”, a scris ul-
terior Anat Admati ºi într-un edito-
rial din New York Times.

Criticii nu au întârziat sã sublinie-
ze cã un nivel aºa de ridicat al cerin-
þei de capital va conduce la scãderea
drasticã a creditãrii, cu efecte deose-
bit de negative asupra creºterii eco-
nomice. Acest argument “suprem” a
fost demontat imediat. “Crizele cre-
ditãrii apar ca urmare a supraîndato-
rãrii ºi nu a unui nivel prea ridicat al
capitalului”, iar “mai mult capital
permite bãncilor sã-ºi creascã porto-
foliul de credite, chiar în condiþiile
încetinirii economice”, au mai preci-
zat Admati ºi Hellwig.

(continuare în pagina 7)

ACADEMICIENII PROPUN ALTERNATIVA PENTRU REDRESAREA
ªI DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR:

Încurajarea capitalului
autohton privat ºi capitalizarea
masivã a CEC ºi Eximbank
l “Relansarea durabilã a creditãrii depinde, în mod decisiv, de schimbarea
de concepþie a managementului bancar” l ”Povara datoriei externe pe
termen mediu ºi lung este deosebit de ridicatã”

Încurajarea capitalului autohton
privat ºi capitalizarea masivã a celor
douã bãnci de stat (CEC ºi
EXIMBANK), ca bazã a relansãrii
creditãrii în lei pe termen lung, în
special a agenþilor economici, cu re-
laxarea condiþiilor de creditare în ca-
zul proiectelor de interes major, na-

þional reprezintã o alternativã viabi-
lã pentru redresarea ºi dezvoltarea
sistemului financiar-bancar din þara
noastrã, potrivit Strategiei de Dez-
voltare a României în urmãtorii 20
de ani, 2016-2035.

O condiþie a reuºitei acestei acþiuni
este, înopiniaautorilorStrategiei, redu-

cerea nivelului ratei dobânzii practicate
de bãncile comerciale prin degajarea
canalelor de transmisie a politicii mo-
netare, creºterea competiþiei pe piaþã,
sancþionarea manipulãrii dobânzilor.

A.S.

(continuare în pagina 2)

Grecia a plãtit
cãtre BCE o
datorie de 3,4
miliarde euro

Grecia a rãscumpãrat, ieri, de la
Banca Centralã Europeanã (BCE)
obligaþiuni în valoare de 3,4 miliarde
euro (3,8 miliarde de dolari), ajunse
la maturitate.

“Plata a fost fãcutã, fondurile sunt
pe drum”, a declarat un oficial gu-
vernamental, citat de agenþia Reu-
ters, adãugând cã banii necesari ram-
bursãrii datoriei au venit din prima
tranºã, de 23 de miliarde de euro, pri-
mitã de Atena din noul program de
susþinere financiarã de 86 de miliar-
de de euro.

Miniºtrii de finanþe din zona euro
au aprobat, miercuri seara, o primã
tranºã din cel de-al treilea program
de asistenþã financiarã pentru Gre-
cia, ca sã le permitã autoritãþilor de la
Atena sã achite datoria cãtre BCE,
scadentã ieri.

Grecia a primit 13 miliarde de
euro, în numerar, din care 12 miliar-
de de euro pentru plata datoriilor. Un
miliard de euro va fi folosit de statul
elen pentru plata arieratelor.

Alte 10 miliarde de euro, sub for-
mã de certificate ESM (Mecanismul
European de Stabilitate), vor fi utili-
zate pentru recapitalizarea bãncilor
elene aflate în dificultate.

V.R.

ROBERT REKKERS, DIRECTORUL
GENERAL AL AGRICOVER CREDIT IFN:

“Seceta ºi volatilitatea
pieþelor afecteazã
activitatea fermierilor”

Fermierii sunt prudenþi
în ceea ce priveºte ac-
cesarea unor credite noi

în contextul unui an agricol
dificil, puternic afectat de
condiþiile meteorologice, po-
trivit oficialilor Agricover
Credit IFN, care menþioneazã
cã se pãstreazã totuºi, în conti-
nuare, un trend pozitiv în ceea
ce priveºte solicitarea de cre-
dite pentru agriculturã.

Volatilitatea pieþelor agrico-
le afecteazã planurile ºi profi-
tabilitatea fermelor, creând un mediu
nesigur în luarea deciziilor ºi gãsirea
soluþiilor de cãtre fermieri, mai susþin
reprezentanþii Agricover Credit
IFN.

Robert Rekkers, directorul gene-
ral al Agricover Credit IFN, aprecia-
zã: “Agricultura trece printr-o pe-
rioadã dificilã, seceta ºi volatilitatea
pieþelor afectând activitatea fermie-
rilor. Monitorizãm permanent dina-

mica ºi evoluþia pieþei agricole ºi
menþinem un dialog continuu cu
clienþii noºtri pentru a gãsi împreunã
soluþii de finanþare care sã susþinã
afacerea fermierilor în contextul ac-
tual”.

C.I.

IONEL BLÃNCULESCU:

„Suntem în pragul declanºãrii
unei noi crize mondiale”
l Devalorizarea yuanului s-a suprapus peste prãbuºirea cotaþiilor
petroliere l Þãrile exportatoare de petrol au început devalorizarea
monedelor naþionale l România i-ar putea atrage pe investitorii care fug
din pieþele emergente

Dupã ce China ºi-a devalori-
zat yuanul sãptãmâna tre-
cutã, Vietnam ºi Kazahstan

au luat, în aceastã sãptãmânã, mãsuri
similare pentru a-ºi întãri exporturi-
le, în special cele de þiþei.

Analistul Ionel Blãnculescu ne-a
declarat cã aceste evenimente sunt
semne cã ne aflãm în pragul de-
clanºãrii unei noi crize mondiale.

Domnia sa a detaliat: „China este
la începutul unei faze de contracþie
economicã, ce poate dura 2-4 ani.
Orice mãsuri ar adopta autoritãþile chi-
neze, nu se poate trece peste aceastã
fazã premergãtoare recesiunii. Având
în vedere importanþa Chinei în eco-
nomia mondialã ºi momentul în care
a intrat în aceastã fazã de recesiune -
când sunt foarte multe interese ameri-
cane în economia sa - efectul va fi
unul puternic la nivel global. China

ºi-a devalorizat yuanul ca sã-ºi întãreascã
exporturile, iar «sateliþii» sãi care
sunt numeroºi aplicã diverse metode
de rãspuns pentru a supravieþui undei
de ºoc, inclusiv devalorizarea mone-
delor naþionale”.

Ionel Bãnculescu ne-a menþionat
cã intrarea în noua crizã este accele-
ratã pentru cã evenimentele din Chi-
na se suprapun peste evoluþiile din

piaþa petrolului, unde cotaþiile au
scãzut rapid.

Domnia sa apreciazã: „OPEC ºi
Arabia Sauditã au menþinut produc-
þia de petrol la un nivel ridicat ca sã
opreascã dezvoltarea producþiei de
þiþei ºi de gaze de ºist din SUA. Este
o acþiune sinucigaºã întrucât SUA
are o economie diversificatã, cu
multe centre de profit. Însã zona
Golfului, Rusia, Kazahstan ºi Azer-
baidjan au economii puternic depen-
dente de exporturile de þiþei ºi gaze,
iar decizia OPEC se întoarce acum
împotriva lor ºi a altor state asiatice
ºi arabe. Existã temeri cã þiþeiul va
coborî la 30 de dolari barilul, ceea ce
ar reprezenta un dezastru pentru þãri-
le exportatoare”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

BURSA SIBIANÃ VREA SÃ REIA DISCUÞIILE PENTRU
FUZIUNEA CU BUCUREªTIUL

BVB – Sibex, o iubire
imposibilã?
l Ovidiu Petru: “Printr-un efort comun, cei doi operatori ar putea susþine
creºterea competitivitãþii pieþei de capital din România”

Subiectul fuziunii dintre Bursa
de Valori Bucureºti ºi Sibex
este pus, din nou, pe tapet,

dupã nenumãrate tentative eºuate.
Acþionarii Sibex au fost convocaþi,

pe 23 septembrie, sã decidã împuter-
nicirea Consiliului de Administraþie
pentru iniþierea ºi purtarea de discu-
þii cu Bursa de Valori Bucureºti în
vederea stabilirii, eventual, a unor
relaþii de colaborare, inclusiv pentru
discutarea aspectelor legate de fu-
ziune, urmând ca rezultatele discu-
þiilor sã fie prezentate în cadrul unei
Adunãri Generale a Acþionarilor.

Ovidiu Petru, directorul general al
bursei sibiene, este de pãrere cã Si-
bex ºi BVB ar trebui sã fie douã pieþe
cu mecanisme ºi produse comple-
mentare. Domnia sa ne-a declarat:
“Printr-un efort comun, cei doi ope-
ratori ar putea susþine creºterea com-
petitivitãþii pieþei de capital din
România la nivel regional ºi, de ce
nu, chiar european.

O astfel de colaborare între Sibex
ºi BVB nu ar trebui privitã ca o “ce-
dare de poziþii”, de o parte sau de alta
- cum poate s-ar grãbi unii sã judece,
ci ar trebui vãzutã din perspectiva
beneficiilor pe care o comunicare

permanentã ºi deschisã de idei, pro-
iecte ºi know-how le-ar putea aduce
ambelor pãrþi implicate ºi pieþei de
capital locale.

Concret, sunt multiple proiecte în
care cei doi operatori ar putea cola-
bora – bineînþeles, cu sprijinul ºi
îndrumarea autoritãþii: -împrumutul
de acþiuni ºi short-selling-ul, deriva-

tele cu livrare, derivate pe indici,
promovarea produselor locale la ni-
vel regional, exploatând în acest
sens inclusiv parteneriatele regiona-
le pe care Sibex le are implementate
în prezent.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)
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Citiþi, în pagina 8, Agricover Credit
IFN – creºtere de 27% a profitului

net în primul semestru.

Academia Românã a elaborat o
amplã lucrare, sub coordonarea
preºedintelui acestei instituþii, aca-
demician Ionel-Valentin Vlad, în
care sunt abordate teme de mare
interes, grupate sub titlul: „Strate-
gia de dezvoltare a României în ur-
mãtorii 20 de ani, 2016-2035”.
Documentul se aflã într-o etapã
preliminarã, fiind trimis pentru ob-
servaþii cãtre autoritãþi.
În aceastã Strategie existã ºi capi-
tolul “Economia ºi calitatea vieþii”,
avându-i coordonatori pe Acade-
mician Lucian Liviu Albu, Profesor
Universitar Doctor Gheorghe Za-
man ºi Profesor Universitar Doc-
tor Cãtãlin Zamfir.


