
Noul centru financiar al regiunii 
Cei mai importanti oameni de decizie din domeniul bancar romanesc, reuniti de revista Banii Nostri,
zilele trecute, la Forumul Financiar Sud-Est European, au incredere in potentialul economic al
Romaniei. Chiar daca statisticile claseaza tara noastra, la majoritatea capitolelor financiare, sub media
regiunii, bancherii vad in Romania un potential centru financiar. In aceasta viziune, Sibiul ar putea si el
sa joace un rol important in conditiile in care, in ultima perioada, zona a atras numeroase investitii, iar
bancile se bat pentru piata sibiana. 
  
  Cel care a lansat la Bucuresti predictia ca Romania ar putea avea un cuvant important de spus pe termen
lung pe piata financiara sud - est europeana a fost guvernatorul Bancii Centrale a Spaniei, Jaime Caruana,
vedeta incontestabila a evenimentului. Semn ca declaratia spaniolului nu a fost una de complezenta si ca
acest aspect deja preocupa "greii" din domeniu a fost replica prompta a presedintelui Bancii Comerciale
Romane, Nicolae Danila.  "Eu zic ca reusim. Dar e nevoie de o strategie adecvata pentru atragerea
investitorilor straini, mai ales in infrastructuri, pentru ca nivelul de impozitare e atractiv, iar legislatia
adecvata", explica Nicolae Danila. Pe de alta parte, asa cum recunosc bancherii, statisticile actuale nu
sunt imbucuratoare. La indicele de activitate raportat la PIB, Romania ocupa abia locul al VII-lea in
regiune, si al VIII-lea in ceea ce priveste ponderea creditelor PIB. 
  
  Nu avem mentalitate de consumatori europeni
  Un alt factor relevant pentru piata financiara este comportamentul cumparatorilor. Sibienii, la fel ca toti
romanii, au dat iama prin magazinele de electrocasnice, iar rata de indatorare a acestora prin creditele de
consum luate este in crestere. Sibienii se incadreaza in tiparul general al romanilor care prefera inca sa
cumpere electrocasnice in detrimentul investitiilor pe piata imobiliara. "Asta arata stadiul in care se afla
gospodariile populatiei. Inca se prefera achizitia bunurilor de folosinta indelungata", a precizat
prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Un alt aspect este ca, in ciuda faptului ca puterea de
cumparare este in crestere, romanii inca nu se gandesc sa economiseasca. Potrivit lui Florin Andronescu,
presedintele Credisson International, numai lantul de magazine electrocasnice Flanco a avut o crestere
substantiala, de la 6,615 miliarde lei in 2001 la 64, 2 miliarde lei, anul trecut. Concluzia ar fi, conform
specialistilor, ca inca nu avem o mentalitate accentuata de consumatori. Acest lucru se datoreaza si
productivitatii muncii scazute in Romania. "Daca vrem salarii ca in Europa, trebuie sa avem si
productivitate ca in Europa. Cu toate acestea, Romania este singura tara din regiune care are o masa
critica de peste 20 de milioane de potentiali clienti financiari si se poate transforma intr-un centru
regional. Acest potential nu poate fi atins de tarile din jur" a explicat presedintele Raiffeisen Bank, Steven
von Goeringen. 
  
  Sibiul in cartile financiare
  Sibiul poate se devina o zona importanta in perspectiva unui viitor financiar in zona, mai ales in
contextul in care in orasul nostru exista Bursa Monetar-Finaciara si de Marfuri, iar cele 22 de unitati
bancare se "calca deja in picioare". Un sustinator al Sibiului este si Stere Farmache, presedintele Bursei
de Valori Bucuresti cu care se va uni insitutia bursiera din orasul de pe Cibiu. El a apreciat, in cadrul
Forumului, ca 2005 a fost marcat de cresterea lichiditatilor bursiere, fapt ce ar putea atrage mai multi
investitori si listarea unor companii mari la Bursa.
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