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China a injectat peste 23 miliarde dolari
în sistemul financiar

Banca Popularã a Chinei
(PBOC) a anunþat, ieri, cã a
injectat 150 miliarde yuani

(23,4 miliarde de dolari) în sistemul
financiar pentru a creºte lichiditatea,
conform Bloomberg. Banca a redus,
de asemenea, dobânzile la creditele
pe un an ºi la depozite cu 25 puncte
de bazã, la 4,6%, respectiv 1,75%.

Xinhua - agenþia de ºtiri a Chinei -
citeazã un oficial PBOC, care a spus
cã devalorizarea yuanului din 11 au-
gust este un rãspuns la miºcarea aºtep-
tatã a Federal Reserve (FED) de a ridi-
ca rata dobânzilor, în septembrie.

Yao Yudong, ºeful Institutului de

Cercetare înFinanþedincadrulPBOC,a
declarat cã aºteptãrile privind creºterea
(n.r. dobânzii Fed) au fost factorul de-
clanºatoralmiºcãrilorrecentedinpieþe.

El spune cã Fed ar trebui sã aibã
rãbdare pânã când inflaþia din SUA

atinge þinta de 2%.
PBOC a precizat cã a oferit bãn-

cilor comerciale credite pe o sãp-
tãmânã în valoare de 150 de miliarde
de yuani, sub forma unor acorduri
„reverse repo” ºi susþine cã reducerea
lichiditãþilor pe piaþã, ca urmare a
intervenþiilor pe piaþa valutarã pen-
tru a susþine yuanul, a fãcut necesarã
aceastã mãsurã. Aceasta a fost cea
mai mare operaþiune de tip open-mar-
ket derulatã de Banca Centralã a Chi-
nei dupã luna ianuarie 2014.

A.Z.

(continuare în pagina 6)

“Shadow Banking”
l Sunt bãnci care încredinþeazã aceste “shadow bankings” unora dintre
membrii consiliului lor de administraþie sau de supraveghere, fãrã ruºinea
de a se afla în conflict evident de interese

E
xistã fiinþe care se simt
bine ºi se hrãnesc în haos.
Sepiile dispar, apar sau
atacã de nicãieri, profitînd

de un ingredient natural pe
care îl lanseazã la nevoie
pentru a provoca haos – cer-

neala de sepie. Toate cele-
lalte fiinþe din mediul lor na-
tural, adversari sau pradã,
sunt derutate, speriate sau te-
rorizate în interiorul pâclei
generate de cerneala de se-
pie. Nu e nimic în neregulã
cu sepiile, aceste animale
sunt perfect adaptate mediului lor
natural de viaþã.

Altceva cu altcineva este în nere-
gulã. Existã oameni sau entitãþi crea-
te de oameni care se comportã cu se-
menii lor aºa cum se comportã sepii-
le cu prãzile lor. Sunt generatori de
haos, stare din care se hrãnesc, pro-
fitând de tulburarea emoþionalã a oa-
menilor aruncaþi în haos.

Astfel de entitãþi crepusculare
sunt aºa-numitele “shadow ban-

kings” (adicã bãnci ale umbrei) care
se ocupã cu investiþiile speculative,
pariurile pe risc (hedge funds), secu-
ritizarea ipotecilor, trusturile imobi-
liare, optimizarea fiscalã, micro-cre-
ditele, colectarea de mici sume de
bani de la un numãr foarte mare de
persoane pentru finanþarea unor afa-
ceri mari (crowdfunding) ºi, desigur,

cu colectarea de creanþe.
În aceastã zonã de umbrã intrã ºi

bãncile de afaceri (care intrã în ac-
þionariatul unei firme, impune pro-

priile reguli ºi proceduri,
monitorizeazã ºi pleacã,
luînd cu ele nu numai o par-
te consistentã din profit, ci
ºi un spor de valoare a acþiu-
nilor de la simplu la triplu
sau chiar cvadruplu; astfel
de bãnci de afaceri au chiar
ºi FMI, Banca Mondialã ºi
BERD; aceasta din urmã,
spre exemplu, a participat la

pre-privatizarea BCR, deþinînd,
între 2001 ºi 2005, 25% din acþiu-
nile emise de BCR; cînd Erste a
cumpãrat acþiunile Statului român,
a fost obligatã sã cumpere ºi acþiu-
nile BERD, cu un preþ care a fost,
pur ºi simplu, cvadruplu faþã de va-
loarea “investitã”; în valoare abso-
lutã vorbim de 1,2 miliarde de
euro), precum ºi site-urile de mo-
nede electronice alternative (cum
ar fi bitcoin).

Acest gen de entitãþi nu sunt strãi-
ne de bãncile propriu-zise.

Dimpotrivã, ele, de regulã, roiesc
în jurul bãncilor, ca SPV-uri pe care
fie se fac afaceri pe care bãncile nu le
pot face din raþiuni de expunere la
risc, fie se parcheazã credite neper-
formante pentru a-ºi spãla imaginea
ºi a arãta bine în faþa autoritãþilor

prostite în faþã.
Foarte interesant pentru autoritãþi-

le din domeniul luptei contra corup-
þiei este faptul cã sunt bãnci care
încredinþeazã aceste “shadow ban-
kings” unora dintre membrii consi-
liului lor de administraþie sau de su-
praveghere, fãrã ruºinea de a se afla
în conflict evident de interese. Cînd
unele cazuri devin toxice ºi prea vi-
zibile, aceºti membri conflictuali ai
board-ului bãncii îºi dau demisia
pentru “potenþial de conflict de in-
terese”. A fost un caz practic în
România în urmã cu cîteva luni,
unul destul de notoriu. Îl veþi dibui,
cu siguranþã.

ªi, desigur, bãncile au cele mai
puternice ºi cele mai vizibile firme
de colectare de creanþe.

Aceste “entitãþi ale umbrei” nu
sunt supuse minimului de reglemen-
tare, prudenþialitate ºi transparenþã
impus bãncilor ºi, totuºi, ele se com-
portã ca niºte bãnci sau ca niºte in-
vestment banks (entitãþi care nu dau
împrumuturi, ci se implicã în acþio-
nariatul unor firme, pentru a le aduce
la un anumit grad de dezvoltare ºi
profitabilitate, dupã care îºi fac
exit-ul, adicã îºi vând acþiunile de re-
gulã proprietarului iniþial, dar la
niºte preþuri care sunt multipli ai va-
lorii iniþial investite).

(continuare în pagina 14)

Croaþia va converti în euro
creditele în franci elveþieni
l Conversia ar urma sã se facã în euro la
cursul de schimb din ziua încheierii
contractului de credit

Guvernul croat pregãteºte un
act normativ referitor la
conversia în euro a credite-

lor în franci elveþieni, o mãsurã de
care vor beneficia mai multe zeci de
mii de debitori, a declarat, ieri, pen-
tru Reuters, o sursã guvernamentalã.

Actul normativ, care ar
urma sã fie prezentat de mi-
nistrul de Finanþe, Boris
Lalovac, la urmãtoarea reuniune a
Guvernului, este destinat sã înlocuia-
scã actuala soluþie temporarã, care fi-
xeazã cursul de schimb la 6,39 kuna
pentru un franc. Aceastã soluþie expi-
rã la finele lunii ianuarie 2016.

Creditele respective ar urma sã
fie convertite în euro la cursul de
schimb din ziua încheierii contrac-
tului de credit. Costul conversiei ar
urma sã fie suportat de bãncile co-
merciale, ale cãror pierderi ar putea
fi recunoscute drept reduceri de

taxe.
“Este posibil ca Guvernul sã

adopte în scurt timp aceastã mãsu-
rã”, a declarat sursa.

Aproximativ 60.000 de croaþi au
credite denominate în franci elveþieni,
contractate în anii 2000, când multe

persoane din Europa Cen-
tralã ºi de Est au fost atrase
de dobânzile reduse la cre-

ditele în franci. Între timp, însã, apre-
cierea semnificativã a francului a
dus la creºterea costurilor cu ram-
bursarea creditelor în franci, iar gu-
vernele din regiune au început sã ca-
ute soluþii la aceastã problemã, potri-
vit Agerpres.

În Ungaria, la finele anului trecut,
Guvernul condus de Viktor Orban a
ordonat conversia în forinþi a credi-
telor ipotecare în valutã, o decizie
care i-a ajutat pe debitori, dar a afec-
tat bãncile. (F.A.)

BANCI

Criza ºi feþele migraþiei

C
a ºi cînd nu ar fi fost îndea-
juns febra produsã de cã-
derea burselor, problemele
economice ale Chi-

nei ºi devalorizarea monedei
sale; ca ºi cîndnuar fi fost înde-
ajuns febra prelungitã a crizei
economice globale, rostogolitã
din sectorul bancar, în cel al da-
toriilor statelor, din domeniul
strict al ”creditului”, în cel al
producþiei, din aria pieþelor fi-
nanciare, în cea a producþiei de bunuri
ºi servicii, politica s-a trezit pecap cu o
altã crizã, majorã, criza migraþiei.

De ce este o crizã? Aparent, s-ar
putea spune cã þãri în care pot trãi

cîteva zeci de milioane de oameni,
cum sunt majoritatea þãrilor europe-
ne, nu ar trebui sã aibã probleme

prea mari, dacã, fie ºi peste
noapte, s-ar mai adãuga cîteva
zeci de mii de refugiaþi. Di-
speraþi ai soartei provenind
din zone prelungite de con-
flict, cum sunt Siria sau Libia,
din zone de sãrãcie absolutã,
unde statele nu mai pot garanta
nici mãcar minimum de sigu-

ranþã a zilei de mîine, unde distruge-
rea condiþiilor ºi a infrastructurilor
necesare supravieþuirii populaþiei a
atins proporþiile dezastrului genera-
lizat. Aºa ar fi, doar cã nu aceasta

este dimensiunea realã a problemei.
Migraþia tip periferie-centru, pe

axa de dezvoltare ºi bogãþie a lumii,
este un proces care a însoþit perma-
nent dezvoltarea modernã a Occi-
dentului. Ea a avut loc în interiorul
fiecãrei þãri, migraþia sat-oraº a avut
loc între regiunile aceleiaºi þãri, a
avut loc de la o regiune a Europei la
alta, a avut loc din arealul periferiei
coloniale spre centrul sistemului, dar
ºi din centru cãtre periferie etc.

(continuare în pagina 14)
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“Timpuri Noi”,
exasperatã de lacunele
din procedura de
delistare de pe Rasdaq

l ORC Ilfov a refuzat numirea unui nou evaluator, dupã ce primul a
renunþat la contract, retragerea acþionarilor fiind blocatã l Preºedintele
companiei: “Timpuri Noi SA nu ºtie ce trebuie fãcut ca sã rezolve
problema apãrutã” l Emitenþii nu pot negocia tarifele cu evaluatorii
impuºi de Registrul Comerþului

“Timpuri Noi” are blocatã proce-
dura de retragere a acþionarilor, în
contextul delistãrii de pe piaþa
Rasdaq, din cauza unor probleme
apãrute pe relaþia cu Oficiul Registru-
lui Comerþului Ilfov, reiese din co-
municatele transmise de companie
Bursei de Valori Bucureºti.

Preºedintele “Timpuri Noi”,
Adrian Alexandru Breazu, a ajuns în
situaþia limitã sã transmitã acþionari-
lor, prin intermediul BVB, cã nu ºtie
ce trebuie fãcut ca sã rezolve proble-
ma ºi sã cearã, public, Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF) sã îi

comunice o soluþie.
Domnul Breazu semnaleazã,

într-un comunicat transmis ieri, cã
ORC Ilfov a refuzat numirea unui alt
expert autorizat independent pentru
stabilirea preþului de delistare, dupã
ce primul evaluator numit a renunþat.
Potrivit domniei sale, ORC Ilfov a
solicitat, în caz, o nouã decizie a
Consiliului de Administraþie al com-
paniei.

Adrian Alexandru Breazu preci-
zeazã: “Spre surprinderea noastrã,
ORC Ilfov a refuzat sã primeascã
aceastã cerere (n.r. de numire a unui

nou expert), repetãm, contra cost,
pentru a doua oarã, solicitând ho-
tãrârea CA (a Consiliului de Admi-
nistraþie) pentru acest caz”.

Domnia îºi explicã exasperarea
faþã de situaþie prin faptul cã legisla-
þia în domeniu ºi în vigoare nu preve-
de ce trebuie fãcut în cazul renunþãrii
de cãtre expertul autorizat indepen-
dent numit de ORC ºi nici alte docu-
mente necesare, la solicitarea numi-
rii unui alt expert .

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)
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Citiþi, în pagina 2, “Problema imigranþilor în

Europa - crizã umanitarã fãrã precedent”.
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Mai mult de 83% din clienþii
Volksbank au acceptat oferta de
conversie în lei ºi euro

Mai mult de 83%, adicã 14.712
dintre clienþii eligibili ai Volksbank
România (VBRO) cu împrumuturi
în franci elveþieni, au acceptat oferta
de conversie propusã de VBRO ºi de
Banca Transilvania (BT), informea-
zã un comunicat de presã al bãncii.
Oferta de conversie, desfãºuratã pe
parcursul a trei luni, a constat în
acordarea unei reduceri de 22,5%

pentru cei care au convertit creditele
VBRO din CHF în lei sau în euro,
aplicabilã soldului creditului curent
rezultat ca urmare a diminuãrii cu
comisionul de risc/administrare plã-
tit efectiv ºi nerecuperat de clienþi
pânã la data conversiei.

A.S.

(continuare în pagina 14)

BCE, gata sã ia
mãsuri dacã vor
apãrea riscuri de
instabilitate a
preþurilor

Banca Centralã Europeanã
(BCE) este gata sã adopte mãsuri
suplimentare dacã va ajunge la con-
cluzia cã existã riscuri semnificati-
ve la adresa prognozei de inflaþie, a
declarat marþi vice-preºedintele
BCE, Vitor Constancio, transmite
Bloomberg.

În luna iunie a acestui an, BCE
estima cã inflaþia de bazã în zona
euro va fi de 0,3% în acest an, urmatã
de o accelerare la 1,5% în 2016 ºi la
1,8% în 2017. Aceste estimãri au
fost supuse la presiuni în ultimele
zile pe mãsurã ce preþul barilului de
petrol a coborât sub pragul de 40 de
dolari.

"Sunt încrezãtor cã implementa-
rea deplinã a programului de achizi-
þie de active va conduce la o revenire
susþinutã a inflaþiei la nivelele con-
sistente cu definiþia noastrã a stabili-
tãþii preþurilor. Ca întotdeauna, con-
siliul guvernatorilor este gata sã uti-
lizeze toate instrumentele disponibi-
le în cadrul mandatului sãu pentru a
rãspunde la orice modificare semni-
ficativã a perspectivei de stabilitate a
preþurilor", a declarat Constancio la o
conferinþã organizatã la Mannheim,
Germania, potrivit Agerpres.

Scãderea preþului petrolului ºi de-
valorizarea surprinzãtoare a mone-
dei chineze în data de 11 august pun
noi presiuni asupra inflaþiei în zona
euro, care în luna iulie a fost de
0,2%, mult sub þinta de 2% avutã în
vedere de BCE.

A.G.

(continuare în pagina 6)


