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Soluþia crizei – o revoluþie
Nu putea fi nimic mai oportun, decât sã
publicãm textul lui Daniel Ionescu despre rãdãcina crizei datoriilor suverane, în aceeaºi zi cu finalul Summitului
Uniunii Europene organizat la Bruxelles, pe acelaºi subiect al crizei.
Doctorul în economie Daniel Ionescu
prezintã, aici, detaliile intime ale mecanismului crizei datoriilor suverane, la o
adâncime care nu are echivalent în literatura consacratã, fapt care distinge
ziarul BURSA – ºi nu doar pe nivel naþional.
Avertizãm cã textul nu este lesne de
citit, pe de o parte datoritã amãnunþimii tehnice, pe de altã parte datoritã
unei anume amprente a discursului
autorului.
Vã îndemnãm sã vã înarmaþi cu rãbdare ºi sã citiþi textul cu atenþie, fãrã sã
vã zgârciþi sã reveniþi, atunci când nu
aþi dobândit înþelesul.
Pentru cã, parafrazând un cunoscut
slogan TV, “nici nu ºtiþi ce veþi
câºtiga!”
De pildã, veþi câºtiga ideea cã ieºirea
din crizã ar reprezenta o revoluþie.
Doar cã autorul este prea tehnic sã o
spunã explicit. (MAKE)

n Rezervele fracþionare
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econstrucþia stabilitãþii financiare a economiilor Europei a fost abordatã pornind de
la efectele ºi nu de
la cauzele crizei instalate în ambientele etatice de
iureºul generat de
descãtuºarea fluDANIEL
xurilor monetare în
IONESCU
periplul lor pe cãile
deschise de globalizare, dereglementare, informatizare ºi dezvoltare in-

strumentalã a economiei financiare.
De 13 ani, “mai marii” finanþei
pan-europene sub egida Bãncii de
reglemente (BIS) cautã, în opinia
mea, lovindu-se unul de altul, sã facã
faþã crizei financiare - care începutã
narodnic, n-are sorþi sã se-ncheie! ºi sã netezeascã drumul uniunii monetare pe care o patroneazã cãtre o
poziþionare real competitivã a monedei €uro în raport cu dolarul american în lumea finanþelor. Concret, sub
egida a douã autoritãþi cosmopolit
instituþionale, Basel Committee on
Banking Supervision1 (BCBS) ºi
European Banking Committee

(EBC) s-au negociat ºi finalizat trei
acorduri programatice, Acordul
Basel I (1998 - se introduce raþia Cooke vizând contracararea riscului de
credit/de contra-partidã prin conservarea unei cote de capital de 8% raportate la masa creditelor acordate),
Acordul Basel II (2004-2008 - se
introduce raþia Mac Donough vizând
- în completarea raþiei Cooke - mãsuri
de acoperire/contracarare a riscului
operaþional ºi a riscului de piaþã) ºi
Acordul Basel III (2010 - se introduc prevederi cu caracter unitar pentru creºterea calitãþii, consistenþei ºi
transparenþei resurselor de capital,

WSJ: Bãncile centrale
se pregãtesc pentru
“viaþa de dupã euro”

Iulian Iancu: Preþul electricitãþii
va creºte cu 4,5-6%

Unele bãnci centrale din Europa
au început sã analizeze planuri de urgenþã pentru o eventualã ieºire a
unor þãri din zona euro, respectiv
pentru destrãmarea întregii uniuni
monetare, informeazã Wall Street
Journal (WSJ), citând surse apropiate situaþiei. Potrivit acestora, cel puþin o bancã centralã, cea a Irlandei,
analizeazã dacã trebuie sã-ºi asigure
acces suplimentar la imprimerii pentru cazul în care trebuie sã emitã noi
bancnote care sã susþinã o monedã
naþionalã renãscutã.
În afara uniunii monetare, multe
bãnci centrale iau în calcul mãsuri de
protejare împotriva efectelor unei
eventuale destrãmãri a euro, conform WSJ.

l La aceastã majorare se vor adãuga ºi alte
creºteri, cum ar fi cele din producþia de
electricitate din surse regenerabile

Banca Angliei a decis, ieri, sã pãstreze nemodificatã dobânda de referinþã la nivelul minim record de
0,5%, aºa cum aºteptau analiºtii.
Dobânda Bãncii Angliei a rãmas nemodificatã din luna martie 2009.

ING: Destrãmarea
zonei euro ar genera
prãbuºiri de bãnci
O dezmembrare a zonei euro ar
avea consecinþe grave asupra economiei britanice, precum recesiune puternicã, creºterea ºomajului, aprecierea lirei sterline ºi prãbuºirea unor
bãnci, potrivit unei analize a grupului bancar olandez ING, informeazã
Mediafax. (V.R.)
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reþul energiei electrice va
creºte, la consumatori, cu
4,5-6%, din ianuarie 2012,
estimeazã Iulian Iancu, preºedintele Comisiei
ENERGIE d e I n d u s t r i i
din Camera
Deputaþilor. Domnia sa susþine cã
aceastã creºtere va proveni doar
din înlocuirea de cãtre Hidroelectrica a sursei de producere a electricitãþii, ca urmare a secetei:
“Vom avea sigur o creºtere de preþ
la electricitate, întrucât jumãtate
din producþia Hidroelectrica a trebuit sã fie înlocuitã cu producþia
pe gaze ºi cãrbune, care costã de
trei ori mai mult. Estimez aceastã
creºtere, astãzi, la 4,5-6%, fãrã sã
iau în calcul alte elemente, cum ar

fi producþia de energie din surse
regenerabile”.
Potrivit domniei sale, debitul
Dunãrii se apropie de minimul istoric: “Acum suntem undeva la 1.800
de metri cubi pe secundã. Dacã
vom ajunge la 1.400 de mc/secundã, va fi afectatã apa de rãcire la
Centrala de la Cernavodã ºi va exista riscul închiderii unuia dintre reactoare”.
Iulian Iancu a mai subliniat cã, din
cauza faptului cã minusul de la Hidroelectrica a fost suplinit cu resurse
din cãrbune, depozitele sunt cu 50%
sub stocul de rezervã necesar pentru
o funcþionare normalã a sistemului
în sezonul de iarnã.
EMILIA OLESCU
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n Reluarea vânzãrii cãrnii de
porc în Europa va ajuta
enorm industria autohtonã
de profil
n Rompetrol Well Services
s-a extins în Ungaria ºi
Bulgaria

(fr.)] este o instituþie creatã în 1975 de guvernatorii bãncilor centrale ale grupului G 10 ca rãspuns la efectul de domino pe care l-a antrenat falimentul bãncii germane Herstatt în iunie 1994 ºi îºi desfãºoarã lucrãrile la sediul BIS
(Banca de reglemente/de decontãri internaþionale);

Politicieni: Summit-ul de astãzi
nu lasã loc de compromis

M

inisterul Finanþelor Publice are un buffer (n.r. fond
de rezervã) de aproximativ trei miliarde de euro, care i-ar
ajunge un an de zile, astfel încât
probabilitatea ca þara
noastrã sã tragã bani de
la Fondul Monetar
Internaþional (FMI)
este micã, potrivit unor
surse oficiale.
Sursele menþionate
au precizat: “Un acord
de tip preventiv este fãcut ca într-o situaþie dificilã sã poþi trage bani.
Nu se vede o probabilitate de a trage bani, deoarece este loc de cumpãrare de titluri de stat din România.
Ministerul Finanþelor are un stoc de
vreo trei miliarde de euro, care le
ajunge pânã la anul pe vremea aceasta. Sunt avansuri de la Uniunea Europeanã, sunt bani din emisiunea din
vara trecutã pe care nu i-au consumat
de 1 miliard ºi ceva de euro”.
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astfel încât nimeni sã nu fie lãsat în
urmã, dar scopul nostru mai mare
este ca nimeni sã nu se opunã reformelor Europei. Noi îi dorim pe cei
27, însã dacã este un blocaj în cadrul
acestui grup, atunci vom trece la cei
17 ºi vom spune cã cine doreºte sã
se alãture reformelor celor 17 este
binevenit”.
Jose Manuel Barroso, preºedintele Comisiei Europene, a declarat, la
rândul sãu: “Toatã lumea ne priveºte
ºi toatã lumea aºteaptã de la noi, nu
mai multe probleme naþionale, ci soluþii europene”.
VLAD F. DUMEA
(continuare în pagina 4)

BCE reduce dobânda, euro
se depreciazã
l Estimãrile privind economia zonei euro
în 2012 – revizuite în scãdere
Banca Centralã Europeanã
(BCE) a redus, ieri, dobânda de politicã monetarã pentru a doua lunã
consecutiv, mãsura fiind anticipatã
de analiºti. BCE a tãiat dobânda de
la 1,25% la 1% - nivel minim record
la care s-a mai aflat în perioada mai
2009 - aprilie 2011, în timpul crizei
financiare.
În urma deciziei BCE de a reduce
dobânda, moneda unicã europeanã a
urmat un curs descendent. La ora

10.33, pe piaþa din SUA, euro avea
un curs de 1,3312 dolari, mai mic cu
0,8% faþã de ziua anterioarã.
Declinul monedei unice a avut la
bazã ºi faptul cã preºedintele BCE,
Mario Draghi, a înlãturat speranþele
privind o intervenþie masivã a instituþiei pe piaþa obligaþiunilor suverane (prin achiziþii).
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 3)

Finanþele au un fond de rezervã
de circa trei miliarde euro
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acoperirea riscului de contra-parte,
creºterea capitalului tampon, calibrarea dinamicã a multiplicatorului
de credite, reducerea pro-ciclitãþii
prin cerinþe complementare de capital ºi controlul riscului prin teste de
stres, adoptarea unui rate standard de
lichiditate asistatã de o ratã structuralã de lichiditãþi pe termen mediu ºi
lung).
(continuare în pagina 13)
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BRUXELLES 8-9 DECEMBRIE

“Niciodatã riscul ca Europa sã
explodeze nu a fost atât de mare”,
a declarat, ieri, preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, în cadrul
unei întruniri a Partidului Popular
European, de la Marsilia, la care
au participat mai mulþi lideri ai regiunii.
În opinia sa, Europa se aflã în faþa
unei situaþii extrem de periculoase ºi
nu va mai exista o a doua ºansã pentru aceastã regiune, în caz cã nu se va
ajunge la un acord astãzi, cu ocazia
summit-ului UE.
Preºedintele a continuat: “Avem
nevoie de schimbãri structurale ºi
dorim ca acestea sã se întâmple pentru toþi cei 27 de membri ai UE,

DIN CAUZA PRODUCÞIEI ENERGIEI
DIN GAZE ªI CÃRBUNE,

Banca Angliei
menþine dobânda

2 lei

Sursele citate au subliniat cã acordul de tip preventiv cu FMI a fost
încheiat pentru situaþia în care se
întâmplã ceva ºi este nevoie de acei
bani, iar probabilitatea ca þara noas-

trã sã tragã bani din acest acord este
micã.
În plus, sursele oficiale au precizat
este loc de cumpãrat titluri de stat
pentru toate bãncile, iar în actuala
structurã, este imposibil ca bãncile
sã nu cumpere titluri de stat, având în
vedere cã nu mai pot sã dea credite

de retail.
În privinþa evoluþiei creditãrii,
noul regulament introdus de Banca
Centralã va duce la normalizarea
acestui proces.
Surse oficiale au
precizat: ”Exact bãncile de pe acest segment al creditãrii de
consum au avut dificultãþi. Nu este restricþie. Acela a fost un
abuz ºi acum revenim
la normal. (…) Din 42
de bãnci doar trei sau
patru dãdeau credite
de consum pe 20 de
ani. Bancherul lua ºi el
un bonus pentru creditul respectiv. Trebuia sã crescã de la
0%, la 2% cotã de piaþã ºi atunci dãdea credite”. (E.V.)
(continuare în pagina 3)
Citiþi, în pagina 5, “Finanþele au vândut
obligaþiuni cu scadenþã la doi ani, de 743,4
milioane de lei”.

