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Pieþele emergente, sub ameninþarea
ieºirilor de capital
l Leul a urcat uºor faþã de euro l BVB, influenþatã de scãderea pieþelor
externe

Pieþele emergente se confruntã
din nou cu riscul ieºirilor de
capital, din cauza valului de

vânzãri de pe bursele in-
ternaþionale, precipitat de
posibilitatea unei noi run-
de a recesiunii globale ºi a
crizei datoriilor suverane,
potrivit Reuters.

Speranþele cã econo-
miile în dezvoltare pot sã
sfideze dificultãþile Occi-
dentului sunt pe cale sã fie
descurajate pentru a doua
oarã în patru ani, ame-
ninþând sã prindã pe picior
greºit investitorii care au
pariat pe rezistenþa acestor
pieþe, aratã sursa citatã.

De la 1 august, acþiunile
de pe pieþele emergente
s-au prãbuºit cu 22%, în
timp ce bursele globale au coborât cu
15%.

Obligaþiunile suverane “în mo-
nedã tare” trec prin cea mai slabã pe-
rioadã din ultimii doi ani, în timp ce
titlurile în monedã localã au perfor-

manþe negative, în dolari, compara-
tiv cu începutul anului.

În ultimele ºapte sãptãmâni, wo-

nul sud-coreean a pierdut 12%, în
timp ce rubla ruseascã s-a depreciat
cu 13% în raport cu coºul de referin-
þã dolar-euro. Realul brazilian a pier-
dut 14% faþã de dolar de la începutul
lunii septembrie, cea mai abruptã
scãdere din octombrie 2008.

La noi, moneda europeanã s-a de-
preciat uºor, vineri, în raport cu leul,
dupã ce, joi, a înregistrat un nou ma-

xim al anului, iar titlurile
de la BVB au consemnat
noi scãderi, pe fondul evo-
luþiei pieþelor externe.

Dealer: Evoluþia
leului este
dependentã de
contextul extern

Banca Naþionalã a Ro-
mâniei (BNR) a afiºat, vi-
neri, un curs de referinþã de
4,3072 lei/euro, în scãdere
cu 0,09 bani faþã de ºedinþa
anterioarã. Pe parcursul
sãptãmânii trecute, euro a
crescut în raport cu mone-

da naþionalã cu 0,65%, iar de la înce-
putul anului ºi pânã vineri, aprecie-
rea a fost de 0,87%.

ELENA VOINEA,
ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 3)

n Lagarde: Rezervele FMI pãlesc în comparaþie cu
posibilele nevoi de finanþare ale þãrilor vulnerabile

PAGINA 3

n Alexandru Gãitan, validat ca administrator
al Sibex PAGINA 6

n László Diósi, OTP Bank: “Modelul românesc
funcþioneazã” PAGINA 15

n HP are un nou director general
PAGINA 16

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 64540

SUMAR

Un guvernator BCE
admite cã Grecia
poate intra în
faliment

Situaþia în care Grecia nu va mai fi
capabilã sã-ºi plãteascã datoriile pu-

blice nu mai poa-
te fi exclusã, spu-
ne Klaas Knot
(foto), membru în
consiliul guver-
natorilor Bãncii
Centrale Europe-
ne (BCE).

Pânã în prezent, liderii europeni
au respins aceastã posibilitate, iar
Knot este primul bancher din zona
euro care vorbeºte despre un posibil
faliment al Greciei.

Autoritãþile elene
neagã un “faliment
controlat”

Grecia a negat, vineri, unele infor-
maþii din presã conform cãrora una
dintre opþiunile în criza datoriei va fi
intrarea controlatã în incapacitate de
platã, conform Reuters, care citeazã
un oficial guvernamental sub protec-
þia anonimatului.

Moody’s a redus
calificativele a opt
bãnci din Grecia

Moody’s Investors Service a revi-
zuit în scãdere, cu douã trepte, ratin-
gul pentru depo-
zitele ºi datoriile
a opt bãnci elene.
Agenþia a redus
de la “B3” la
“Caa2” calificati-
vele “National
Bank of Greece”
SA, “EFG Eurobank Ergasias” SA,
“Alpha Bank” AE, ”Piraeus Bank”
SA, “Agricultural Bank of Greece”
ºi “Attica Bank” SA. Totodatã, ratin-
gurile “Emporiki Bank of Greece” ºi
“General Bank of Greece” au fost
coborâte de la “B1” la “B3”.

Moody’s a redus
ratingul Sloveniei

Agenþia de evaluare Moody’s
Investors Service a redus vineri, cu o
treaptã, de la “Aa2” la “Aa3”, ratin-
gurile acordate pentru obligaþiunile
în valutã ºi monedã localã emise de
guvernul Sloveniei ºi a plasat califi-
cativele sub supraveghere, pentru o
posibilã retrogradare.

BCE, gata sã
acþioneze dacã
perspectivele
se înrãutãþesc

Banca Centralã Europeanã ar pu-
tea lua, luna viitoare, mãsuri care sã

atenueze riscurile
la adresa econo-
miei, în cazul în
care datele pri-
vind evoluþia
acesteia vor fi
dezamãgitoare,
afirmã Luc Coe-

ne, membru în consiliul guvernatori-
lor BCE. Potrivit declaraþiilor sale,
printre posibilele mãsuri se numãrã
reintroducerea creditelor bancare pe
termen lung, cu maturitãþi la 12 luni
sau mai mult. (V.R.)

Cine se teme de Noul Cod civil?

L
a sfârºitul acestei sãptã-
mâni intrã în vigoare
Noul Cod Civil. Este o
lege masivã, de

peste 2700 de articole,
uneori stufoase sau de-a
dreptul prolixe. Este o
lege care va spori com-
plexitatea contractelor
ºi, în general, a raportu-
rilor juridice, va face ne-
lipsit de la masa nego-
cierilor sau din sala de
judecatã specialistul le-
gal ºi va implica ºi mai mult jude-
cãtorul în relaþiile umane. Con-
tractul va deveni un fel de "ména-
ge a trois" în care pãrþile contrac-
tante vor putea stabili esenþialul
relaþiilor dintre ele, judecãtorul
fiind îndrituit ca, la cererea uneia

dintre pãrþi, sã completeze con-
tractul cu elementele de detaliu,
ne-esenþiale sau chiar, în situaþie

de impreviziune (cum
este actuala crizã econo-
micã), sã modifice esen-
þa contractului, mai întîi
descompunându-l în
pãrþile componente ºi,
ulterior, reclãdindu-l pe
noua temelie determina-
tã de starea de imprevi-
ziune, în ideea, corectã
în linii mari, de a face

posibilã executarea în continuare
a contractului.

Noul Cod Civil schimbã douã
mari paradigme ale sistemului le-
gal românesc, dupã care : (i) Co-
dul civil este destinat relaþiilor
dintre simplii particulari, el fiind

aplicabil în relaþiile juridice de
afaceri doar cu titlu de drept co-
mun, adicã în completarea codului
comercial sau a legilor comerciale
speciale destinate relaþiilor de afa-
ceri; (ii) fiecare persoanã are un
patrimoniu, bunurile ce-l alcãtu-
iesc servind garanþiei comune ºi
egalitare a creditorilor.

Noul Cod Civil nu se mai aplicã
doar simplilor particulari. Obligaþii-
le profesioniºtilor, atât cele care re-
zultã din relaþiile dintre ei (B2B), cât
ºi cele care rezultã din relaþiile dintre
ei ºi simpli particulari (B2C) sunt re-
glementate direct de Codul civil.
Începînd cu 1 octombrie 2011, Co-
dul civil li se va aplica profesioniºti-
lor nu ca drept comun, ci ca regle-
mentare directã.

(continuare în pagina 13)

TEMERI DE RECESIUNE

Petrolul coboarã sub
80 de dolari/baril,
aurul pierde peste 100
de dolari/uncie

Cotaþia þiþeiului brut a scãzut
vineri, la New York, sub
pragul de 80 de dolari/baril,

iar în intervalul 19 – 23 septembrie a
înregistrat cel mai important declin

sãptãmânal
din luna mai
pânã în pre-

zent. Chiar dacã liderii G20 au pro-
mis sã ia mãsuri pentru susþinerea
economiei, investitorii au continuat
sã fie îngrijoraþi cu privire la o posi-
bilã revenire în recesiune a econo-
miei globale.

Preþul petrolului cu livrare în no-
iembrie a scãzut cu 66 de cenþi
(0,8%) vineri, la New York Mercan-
tile Exchange, ajungând la 79,85 do-
lari/baril. Þiþeiul a încheiat sesiunea
bursierã cu mai puþin de 80 de dolari
barilul pentru prima oarã dupã data
de 9 august. Pe întreaga sãptãmânã
trecutã, declinul cotaþiei a fost de
9,2% - cel mai puternic din 6 mai
pânã la momentul actual.

De la începutul anului, preþul
petrolului a coborât cu 13%.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul þiþeiului Brent cu livrare
în noiembrie a scãzut cu 1,52 dolari
(1,4%) vineri, la 103,97 dolari/baril.

De menþionat cã declinul de vineri
a fost limitat de faptul cã pieþele ac-
þiunilor ºi euro s-au redresat pe fon-
dul speculaþiilor potrivit cãrora bãn-
cile centrale vor lua mãsuri coordo-
nate pentru prevenirea înrãutãþirii
crizei financiare.

A.V.

(continuare în pagina 3)

BURSE

O DIFERENÞÃ DE
NUANÞÃ FAÞÃ DE
SIF “MUNTENIA”

Prima opþiune
a acþionarilor
SIF2 în cazul
BCR: listarea

Acþionarii SIF “Moldova”
vor, în principal, listarea
BCR, în timp ce alte va-

riante, precum vânzarea sau schim-
bul acþiunilor, reprezintã pentru ei
“un plan B”, dupa cum o aratã deci-
ziile lor din Adunarea Generalã
Ordinarã, care s-a þinut sâmbãtã: sã
mandateze Consiliul de Administra-
þie sã solicite BCR ºi Erste, în ter-
men de 15 zile de la adoptarea ho-
tãrârii, iniþierea procedurilor pentru
cotarea BCR la bursã.

Administratorii SIF2 au mai fost
mandataþi sã solicite convocarea
unei Adunãri Generale la BCR,
având pe Ordinea de zi cotarea
bãncii la Bursã, în cadrul cãreia sã
voteze în favoarea acestei propu-
neri.

Consiliul de administraþie SIF2 a
mai fost mandatat ca, în situaþia în
care listarea nu este posibilã din mo-
tive independente de SIF2, atunci sã
negocieze alternative pentru lichidi-
zarea acþiunilor BCR.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 3)

Indicele Standard & Poor’s GSCI, care
mãsoarã evoluþia a 24 de materii pri-
me, a scãzut cu 1,3% vineri, la 599,25
puncte. În cursul zilei, însã, indicele a
coborât pânã la 594,12 puncte, cel
mai redus nivel din 2 decembrie 2010
pânã în prezent. În intervalul 19 – 23
septembrie, Standard & Poor’s GSCI a
pierdut 8,2% procente.

Ziarul BURSA poartã o campanie solidã
de informare a oamenilor de afaceri cu
privire la implicaþiile noului Cod Civil
care urmeazã sã intre în vigoare la 1
octombrie.
Începând din anul 2010, ziarul BURSA
a organizat regulat conferinþe sub titlul
“Dreptul Afacerilor”.
BURSA deþine indiscutabila prioritate
în presã în informarea cititorilor asupra
noutãþilor aduse de Codul Civil, o pro-
cupare care nu s-a încheiat, ba chiar,
devine mai consistentã, odatã cu apro-
piata sa intrare în vigoare.
Cititorii noºtri sunt informaþi cã noul
Cod Civil, în ansamblu, are vocaþia sã
antreneze schimbãri radicale atât în
spaþiul academic al cursurilor, tratate-
lor ºi monografiilor juridice, cât ºi în lu-
mea afacerilor.
Cea mai profundã modificare va fi datã
de noua concepþie a Codului Civil de in-
tegrare a raporturilor juridice comercia-
le ºi de afaceri în corpul legii civile.
Acest lucru înseamnã finalul dualismu-
lui drept comercial - drept civil ºi înce-
putul unei doctrine moniste, a unui
drept privat unitar, cu enorme conse-
cinþe în afaceri (de exemplu - încã de
anul trecut, ziarul BURSA ºi-a informat
cititorii cu privire la faptul cã noul Cod
Civil reglementeazã, în premierã, con-
tractele bancare).
Juriºtii sunt unanimi în opinia cã o pre-
zentare generalã a noutãþilor, în spaþiul
unui ziar, ridicã dificultãþi de sistematiza-
re ºi clarã expunere, dar ºi pericolul elimi-
nãrii unor detalii extrem de importante.
Ceea ce publicãm astãzi, reprezintã
una dintre cele mai reuºite astfel de
întreprinderi, realizatã de avocatul
Gheorghe Piperea, dar, desigur, sub
condiþia de precaritate ce nu poate fi
îndepãrtatã nici de cursurile de drept ºi
nici de vreun seminar.
Pur ºi simplu, trebuie sã citiþi noul Cod
Civil, sã-l aveþi permanent pe masa de
lucru ºi sã vã intre în obiºnuinþã sã-l
consultaþi.
Mãcar vreo zece ani… (BURSA)

GHEORGHE
PIPEREA


