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DIN CAUZA LIPSEI PLOILOR,

Recolta de anul viitor ar putea fi în pericol
l Viorel Matei, FNPAR: “Sistemul de irigaþii al României este o poveste
ºi un vis frumos”

2011 a fost, cu certitudine, un an
agricol bun, însã, în contextul clima-
tic actual, se pare cã anul 2012 nu va
urma acelaºi fãgaº.

Premierul Emil Boc a
anunþat, marþi seara, cã re-
colta de anul viitor ar putea
fi afectatã de lipsa ploilor
din ultimele douã luni, mai
ales dacã nu plouã în urmã-
toarele douã sãptãmâni. Cu
toate cã ministrul Agricul-
turii, Valeriu Tabãrã, a de-
clarat pentru BURSA cã
“agricultorii care au reali-
zat lucrãrile de însãmânþa-
re cu responsabilitate nu
au de ce sã se îngrijoreze”,
voci de la nivelul asociaþi-
lor de producãtori ºi agricultori se
plâng deja de recoltele de rapiþã com-
promise. Potrivit acestora, unele pre-
cipitaþii ar putea, în cel mai bun caz,
sã micºoreze efectele negative.

ªtefan Poenaru, proprietarul
“AgroFarm”, ne-a mãrturisit cã, în
momentul de faþã, încep sã aparã
mari probleme la nivelul spaþiului

germinativ ºi al însãmânþãrii. “Agro-
tehnica influenþeazã foarte mult re-
colta viitoare. Din cauza lipsei ploi-
lor, eu cred cã vom avea probleme

mari, întrucât umiditatea solului este
esenþialã pentru culturile din aceastã
toamnã”, a mai spus domnia sa, adã-
ugând: “Dupã mine, rapiþa este în
bunã mãsurã compromisã”.

De aceeaºi pãrere este ºi ªtefan
Nicolae, preºedintele Federaþiei Na-
þionale a Sindicatelor din Agricultu-
rã, Alimentaþie, Tutun, Domenii ºi

Servicii Conexe (AGROSTAR),
care ne-a spus cã, în condiþiile în care
seceta va persista, nu vom mai avea
producþia pe care am avut-o anul

acesta, în special la grâu.
Domnia sa a mai adãugat:
“De 4-5 ani, România su-
ferã la capitolul modificãri
climatice. Nu s-au luat mã-
suri pentru adaptarea unor
specii la aceste condiþii ºi
nici nu s-a investit în siste-
mul de irigaþii”.

ªtefan Nicolae conside-
rã cã este “dramatic ºi tra-
gic” faptul cã Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR) “tace ºi
nu vine cu nicio soluþie”

pentru a îmbunãtãþi irigarea
pãmânturilor. “Dumnezeu ne-a dat
un an agricol bun, însã trebuia sã fa-
cem investiþii în sistemul de irigare
ca sã fie bine ºi în anul urmãtor”, a
mai adãugat domnia sa.

MÃLINA BULAI
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Scãderi puternice
la burse

Acþiunile tranzacþionate în întrea-
ga lume au înregistrat, ieri, un declin
puternic dupã ce, miercuri, Fed a

semnalat “riscuri
semnificative” la
adresa celei mai
mari economii a
lumii, iar Moody’s
a redus calificati-
vul a trei bãnci
americane.

La ora 17.06 (ora României), indi-
cele S&P 500 al pieþei din New York
pierduse 3,2%, la fel Dow Jones ºi
Nasdaq. În Europa, DAX al bursei
germane scãdea cu 3,7%, FTSE 100
al celei britanice – cu 4,3%, iar CAC
40 al pieþei franceze – cu 4,4%.

Petrolul american
pierde peste 5%

Cotaþia þiþeiului tranzacþionat în
SUA a scãzut cu 5,6% la ora 09.50,
în SUA, ajungând la 81,12 dolari/ba-
ril, pe fondul temerilor legate de
evoluþia economiei. La Londra, pre-
þul petrolului Brent a coborât cu 4%,
la 105,94 dolari/baril.

Euro se depreciazã

Moneda unicã
a scãzut ieri. La
ora 10.00, pe piaþa
americanã, euro
avea un curs de
1,3416 dolari, mai
mic cu 1,2% faþã
de ziua anterioarã.

Moody’s a redus
ratingurile “Bank of
America” ºi “Wells Fargo”

Agenþia de evaluare Moody’s a re-
trogradat, cu o treaptã, calificativele
pentru datoriile pe termen lung ale
“Bank of America” ºi “Wells Fargo”,
ca urmare a scãderii probabilitãþii ca
guvernul american sã le sprijine în
caz de urgenþã. Agenþia a confirmat,
însã, calificativul “Citigroup”.

BCE accelereazã
achiziþia de obligaþiuni
italiene ºi spaniole

Banca Centralã European (BCE)
a achiziþionat ieri, de pe pieþe, obli-

gaþiuni guverna-
mentale italiene
ºi spaniole, con-
form CNBC, care
citeazã traderi.

La începutul
lunii august, BCE
a început achizi-

þionarea obligaþiunilor de la cele douã
guverne, dupã ce Italia ºi Spania au
promis urgentarea reformelor.

Serviciile ºi producþia din
zona euro, în scãdere

Serviciile ºi producþia industrialã
din zona euro s-au contractat în sep-
tembrie, pentru prima oarã în ultimii
doi ani, ceea ce amplificã temerile le-
gate de evoluþia economiei regiunii.

Indicele Flash Markit Composite
Purchasing Managers (PMI), care
mãsoarã evoluþia serviciilor ºi a pro-
ducþiei industriale, a scãzut la 49,2
puncte luna aceasta, de la 50,7 în au-
gust. Indicele a coborât sub pragul
de 50 de puncte pentru prima oarã
din iulie 2009. (V.R.)

Prima opþiune a acþionarilor
SIF în cazul BCR: banii
A

cþionarii SIF “Munte-
nia” nu mai vor listarea
BCR decât ca pe un
“plan B”. Ei vor, în prin-

cipal, “o altã modalitate de valorifi-
care” a participaþiei la BCR conform
cu decizia luatã în AGA de ieri prin
care mandateazã conducerea SIF4 sã
finalizeze negocierile cu “Erste”,
aflate în curs, care urmãresc ca, în
schimbul acþiunilor BCR, SIF-ul sã
primeascã bani ºi acþiuni “Erste”.

Acþionarii au fost de acord cã, numai
în cazul în care aceste negocieri nu se
finalizeazã pânã pe 13 octombrie, atunci
SIF-ul sã forþeze listarea BCR.

Avocatul Cristian Duþescu susþine
cã au existat o serie de nereguli la
Adunarea Generalã de la SIF4.
Domnul Duþescu a declarat cã pro-
punerile SAI Muntenia au fost trecu-
te în buletinele de vot ºi în formulare
de procurã, dar au lipsit din convoca-
torul Adunãrii.

Domnia sa ne-a precizat: “Ce s-a
întâmplat astãzi (n.r ieri) la AGA de
la SIF4 poate reprezenta un prece-
dent foarte grav. Propunerile
CA-ului SIF4 au fost trecute direct în
procurile de reprezentare ºi în buleti-
nele de vot, însã nu a existat niciun
convocator completat care sã le cu-
prindã. Dacã se fãcea o completare a
convocatorului, ordinea de zi com-
pletatã trebuia fãcutã publicã cu zece
zile înainte de AGOA”.

Un acþionar SIF4: “M-au
trimis sã negociez eu în
locul lor cu Erste”

Adunarea Generalã de la SIF4 a
început, ieri, în jurul orei 10.00, însã
a mai trecut ceva timp pânã când ac-
þionarii ºi-au exprimat votul,
adresând mai multe întrebãri condu-
cerii societãþii despre tranzacþia cu
“Erste”.

Gabriel Iliescu, un acþionar SIF4,
ºi-a exprimat nemulþumirea faþã de
tranzacþie, susþinând cã aceasta ar fi
dezavantajoasã pentru SIF ºi, în con-
secinþã, pentru acþionarii societãþii.

“Nu înþeleg de ce SIF4 a acceptat
sã vândã 33 de milioane de acþiuni
BCR la preþul de 0,1 lei/titlu, deºi, în
cadrul aceleiaºi tranzacþii, vinde 51

de milioane titluri BCR la preþul de
1,035 de lei”, a precizat acþionarul
menþionat, adãugând: “Cei de la SIF
au spus cã nu existã o variantã mai
bunã de tranzacþie, per total, ºi au in-
vocat condiþiile economice actuale ºi
mersul pieþelor. Mi-au spus sã vin în
locul lor ºi sã negociez eu cu Erste”.

Oficialii SIF au respins, însã, acu-
zaþiile acþionarului nemulþumit.

“Dacã cineva îºi imagineazã cã
noi am mers sã bem cafea la Viena ºi
nu sã ne luptãm pentru condiþii cît
mai bune, se înºalã”, ne-a spus un
oficial SIF4.

La AGOAde ieri, au participat ac-
þionari deþinând 11% din numãrul to-
tal de acþiuni emise.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

Euro a trecut de 4,3 lei

M o n e d a e u r o p e a n ã a
depãºit, ieri, pragul de
4,3 lei. Banca Naþionalã

a României (BNR) a afiºat, ieri, un
curs de referinþã de 4,3081 lei, în
creºtere cu 1,79 bani, faþã de cotaþia
anterioarã. Un nivel atât de ridicat al
cursului nu a mai fost anunþat din

data de 6 de-
cembrie anul
t r ecu t , când

Banca Centralã a anunþat un curs de
4,3110 lei pentru un euro.

Aprecierea monedei europene de
ieri vine în contextul în care Federal
Reserve a avertizat cã economia Sta-
telor Unite ale Americii este vulne-
rabilã la riscuri semnificative.

Analiºtii ING Bank sunt de pãrere
cã o intensificare a crizei datoriilor
suverane din zona euro ar putea sã
ducã la creºterea paritãþii euro/leu,
pânã la nivelul de 4,4 sau chiar 4,5
lei, potrivit unui raport al bãncii.

Aceºtia susþin: “Scãderea inflaþiei
lasã loc de manevrã Bãncii Centrale.
În consecinþã, nu am fi surprinºi sã
vedem cã BNR este relaxatã privind
o paritate euro/leu peste nivelul de
4,3 lei, în special având în vedere ce-
rerea externã slabã. În acelaºi timp,
ne aºteptãm ca BNR sã protejeze leul
împotriva miºcãrilor bruºte. Dacã
problemele din Europa rãmân nere-

zolvate pentru mai mult timp sau se
intensificã, vedem, temporar, parita-
tea euro/leu la nivelul de 4,4-4,5 uni-
tãþi”.

Leul a pierdut ieri teren ºi faþã de
dolarul american. BNR a afiºat un
curs de referinþã de 3,1978 lei, cu 6,1
bani mai ridicat faþã de nivelul ante-
rior.

În schimb, în raport cu francul el-
veþian, moneda naþionalã s-a apre-
ciat cu 0,95 bani, rata oficialã fiind
de 3,5035 lei/franc.

ELENA VOINEA

VALUTE

Fed trage un semnal de alarmã
în privinþa economiei SUA
l Banca centralã americanã a lansat
“Operaþiunea Twist” de 400 miliarde dolari

Oficialii bãncii centrale a SUA
(Federal Reserve – Fed) au indicat,
sãptãmâna aceasta, cã vor face mai
mult ca sã previnã revenirea econo-
miei americane în recesiune,
anunþând totodatã “Operaþiunea
Twist”, prin care urmãresc sã contri-
buie la reducerea dobânzilor pe ter-
men lung ºi la susþinerea sectorului
imobiliar. Mãsura este denumitã
astfel dupã un program similar din
1961.

Noul plan al Fed însumeazã 400

de miliarde de dolari ºi presupune
vânzarea de titluri de Trezorerie pe
termen scurt, respectiv folosirea fon-
durilor astfel obþinute pentru achizi-
þia de titluri pe termen lung.

Conducerea Fed crede cã modifi-
carea ponderii în portofoliu a titluri-
lor pe termen scurt ºi lung poate
încuraja refinanþarea ipotecilor ºi in-
teresul investitorilor pentru plasa-
mente în active mai riscante. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

Grecia are noi mãsuri de austeritate
l Proteste în stradã

Guvernul de la Atena a anunþat,
miercuri seara, mãsuri de austeritate
suplimentare pentru 2011 ºi 2012, la
presiunea creditorilor internaþionali,
în vederea obþinerii tranºei de împru-
mut.

Executivul grec va reduce pensiile
care depãºesc 1.200 de euro, va in-
troduce, pânã la sfârºitul acestui an,
ºomajul tehnic pentru 30.000 de sa-
lariaþi din sectorul public (faþã de
20.000, cât era stabilit iniþial) ºi va
coborî pragul minim de impozitare
de la 8.000 de euro pe an la 5.000 de
euro pe an. De asemenea, autoritãþile

elene vor accelera programul de pri-
vatizare.

Purtãtorul de cuvânt al guvernu-
lui, Elias Mossialos, a declarat cã
mãsurile adoptate vor permite Gre-
ciei sã respecte termenii acordului de
susþinere financiarã pânã în 2014.

“Discuþiile cu troica CE-
BCE-FMI vor fi finalizate dupã sosi-
rea inspectorilor, la începutul sãp-
tãmânii viitoare”, a amintit Mossia-
los, adãugând cã Grecia intenþionea-
zã sã rãmânã în zona euro. (A.V.)

(continuare în pagina 15)


