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FMI: Criza datoriilor a mãrit
expunerea la risc a bãncilor
europene cu 300 miliarde euro
l AVERTISMENT FMI: Problemele din Europa s-ar putea extinde la bãnci din
economiile emergente l Avertismentul FMI vine la o zi dupã ce ziarul BURSA
ºi-a alertat cititorii (vezi ediþia de ieri!)

C
riza datoriilor din Europa
a mãrit expunerea la risc a
bãncilor din regiune cu
300 miliarde de euro, iar

acestea trebuie recapitalizate, posi-
bil ºi prin intermediul Facilitãþii Eu-
ropene de Stabilitate Financiarã, ca
sã suporte eventualele pierderi, po-
trivit FMI.

Raportul FMI privind stabilitatea
financiarã mondialã publicat ieri
face o aproximare a creºterii riscuri-
lor suportate de bãnci în ultimii doi

ani, din cauza crizei datoriilor suve-
rane. Raportul nu include o evaluare
a necesarului de capital al bãncilor,
care ar trebui determinat prin teste
complete de stres, care sã identifice
activele din balanþele contabile, ve-
niturile ºi pierderile.

Directorul general al FMI, Christi-
ne Lagarde, a fost criticatã la începu-
tul acestei luni de oficiali europeni,
dupã ce a fãcut apel pentru recapitali-
zarea bãncilor din Europa. Au existat
informaþii potrivit cãrora FMI a iden-

tificat un deficit de capital de 200 de
miliarde de euro pentru bãnci, însã
oficialii europeni au insistat cã cifra
este exageratã, iar bãncile din regiune
dispun de un capital solid.

Raportul publicat ieri aratã cã
suma de 200 de miliarde de euro nu
este o mãsurã strictã a deficitului de
capital. În schimb, FMI a evaluat
creºterea expunerii la risc, odatã cu
scãderea preþurilor obligaþiunilor su-
verane.

(continuare în pagina 3)
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CRISTIAN PÂRVAN:

Investitorii din þara noastrã - din nou
nesiguri, pe fondul miºcãrilor din Europa

Investitorii din þara noastrã devin
nou neîncrezãtori, pe fondul
miºcãrilor de pe piaþa europenã,

dupã ce, în ultima parte a anului tre-
cut ºi la începutul acestui an, senti-
mentul oamenilor de afaceri se
îmbunãtãþise, ne-a spus Cristian
Pârvan, secretarul general al Aso-
ciaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR): “Mediul privat a
fost obligat sã ia mãsuri drastice din
2009, pierzând sute de mii de locuri
de muncã, blocându-ºi investiþiile
etc. În 2010, investitorii ºi-au menþi-
nut optimismul referitor la nivelul
economic ºi au valorificat acest op-
timism. Acum, însã, a intervenit din
nou îngrijorarea, pe fondul a ceea ce
se întâmplã în Europa. Tocmai când
credeam cã s-a terminat acest val de
crizã, a venit un moment în care
suntem din nou nesiguri”.

Potrivit domniei sale, ritmul de
creºtere a exporturilor a încetinit
constant, începând din luna iulie ºi
nu sunt semne cã pe zona euro ritmul
de creºtere a expoturilor va putea fi
menþinut: “Aceste lucruri ne vor
afecta în viitor”.

Totodatã, Cristian Pârvan consi-

derã cã miºcãrile externe nu ar trebui
sã compromitã total activitatea loca-
lã: “Avem nevoie sã ne concentrãm

mai mult pe activitatea internã ºi, în
principal, pe producþie”. Reprezen-
tantul AOAR opineazã, de aseme-
nea, cã este necesar sã se punã accent

pe responsabilizarea administraþiilor
locale în atragerea ºi utilizarea fon-
durilor europene, pentru crearea in-
frastructurii ºi reþelelor de utilitãþi.
Domnia sa ne-a mai spus: “Noi acor-
dãm o mare atenþie modului în care
se deruleazã programul de competi-
tivitate, pentru întreprinderile mari.
La termenul limitã de 16 august pen-
tru depunerea ofertelor pe aceastã
ramurã erau deja de 3,6 ori mai mul-
te proiecte depuse, din punct de ve-
dere valoric, faþã de fondul alocat.
Considerãm cã ar trebui aprobate to-
ate acele proiecte care îndeplinesc
criteriile impuse, chiar dacã suma to-
talã depãºeºte valoarea de bani pusã
la dispoziþie de UE, întrucât acestea
creazã locuri de muncã ºi au impact
direct asupra creºterii economice.
Pot fi fãcute suplimentãri de buget
din fonduri europene sau pot sã fie
finanþate de stat. Sunt de pãrere cã
statul ar trebui sã aibã capacitatea sã
sprijine producãtorii români, tãind,
chiar, din alte pãrþi, pentru cã alte so-
luþii nu existã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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“Franklin Templeton” ºi-a sporit
participaþia la 5,58% din BVB
l Casa de brokeraj “Estinvest” a vândut 0,82% din
acþiunile Bursei în aceeaºi zi în care FT a cumpãrat
un numãr identic de titluri ale operatorului de piaþã

“Franklin Templeton Asset Ma-
nagement” a anunþat, ieri, cã ºi-a ma-
jorat deþinerea la “Bursa de Valori”
Bucureºti (BVB), de la 4,74%, la
5,58%, în urma unei tranzacþii efec-
tuate pe 19 septembrie, prin care a
achiziþionat 64.378 titluri BVB.

La data respectivã, la BVB a fost
încheiatã o tranzacþie specialã prin
care au fost transferate 63.034 acþiuni
ale operatorului de piaþã. Casa de bro-
keraj “Estinvest” a fost raportatã cã a
vîndut cele 63.034 de titluri BVB, iar
“Templeton Global Investment Trust”
a fost raportat cã a cumpãrat un numãr
identic de acþiuni, pe piaþa Deal.

Legea pieþei de capital prevede cã
niciun acþionar al unui operator de
piaþã nu va putea deþine, direct sau
indirect, mai mult de 5% din totalul
drepturilor de vot.

“Cel mult, noi am putea sã suspen-
dãm drepturile de vot aferente acþiuni-
lor ce depãºesc limita de 5%, mai mult
decât atât nu este treaba noastrã”, a de-
clarat un administrator BVB, care nu a
dorit sã îi fie menþionat numele.

Atât “Estinvest”, cât ºi “Franklin

Templeton” au câte un reprezentant în
Consiliul de Administraþie al Bursei de
Valori Bucureºti, ºi anume pe Lucian
Isac (din partea brokerului autohton) ºi
pe Grzegorz Konieczny, vicepreºedin-
tele “Franklin Templeton” ºi manage-
ruldefondal“FonduluiProprietatea”.

Grzegorz Konieczny a fost numit
membru provizoriu în Consiliul de
Administraþie al BVB la finele lunii
martie, anul acesta, dupã ce Daniel
Þepeº a anunþat cã a demisionat.
Acþionarii Bursei l-au ales, la finalul
lunii aprilie, pe Konieczny ca mem-
bru în CA, iar Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare (CNVM) l-a va-
lidat în luna mai. Surse din piaþã au
precizat cã arbitrul pieþei de capital a
admis, recent, o contestaþie depusã
de un acþionar cu privire la compati-
bilitatea lui Grzegorz Konieczny, vi-
cepreºedintele executiv al Franklin
Templeton, administratorul Fondu-
lui Proprietatea cu funcþia de mem-
bru în Consiliul de Administraþie al
Bursei de Valori Bucureºti.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

SUMAR

Misiune UE – FMI în
Grecia, sãptãmâna
viitoare

Oficialii creditorilor internaþionali
ai Greciei - UE, BCE ºi FMI - vor re-
veni la Atena la începutul sãptãmânii
viitoare, în vederea definitivãrii dis-
cuþiilor pentru deblocarea tranºei de
împrumut pentru aceastã þarã, anun-
þã ministrul elen al finanþelor, Evan-
gelos Venizelos. Ministrul grec a
participat, marþi seara, la o telecon-
ferinþã cu UE-FMI, arãtând cã acest
demers a adus progrese în negocieri.

Venizelos: Grecia este
ºantajatã de pieþe

Grecia este ºantajatã de pieþe, iar
Europa nu gestioneazã criza aºa de
rapid ºi de hotãrât cum ar trebui, a
afirmat, ieri, ministrul elen de Finan-
þe, Evangelos Venizelos.

FMI: Criza datoriilor
din Europa a mãrit
expunerea la risc a
bãncilor din regiune

Criza datoriilor din Europa a mãrit
expunerea la risc a bãncilor din re-
giune cu 300 miliarde euro, iar aces-
tea trebuie recapitalizate, posibil ºi
prin intermediul Facilitãþii Europene
de Stabilitate Financiarã, pentru a
putea suporta eventualele pierderi,
estimeazã FMI.

Calificativele
“UniCredit” ºi “Intesa”
ar putea fi reduse

Bãncile italiene, printre care
“UniCredit” SpA ºi “Intesa Sanpao-
lo” SpA, dar ºi companiile controla-
te de stat, precum “Enel” SpA, s-ar
putea confrunta cu reducerea ratin-
gurilor din partea Standard & Po-
or’s, dupã ce agenþia de evaluare a
retrogradat Italia pentru prima datã
în ultimii cinci ani.

Criza datoriilor -
subiectul principal al
discuþiilor dintre
liderii G20

Criza datoriilor din zona euro va fi
subiectul principal al discuþiilor din-
tre liderii þãrilor membre G20, în ca-
drul unei reuniuni a Fondului Mone-
tar Internaþional (FMI), care va avea
loc la sfârºitul acestei sãptãmâni, la
Washington, spun surse germane, ci-
tate de presa internaþionalã.

Barroso vrea
obligaþiuni comune
ale zonei euro

Responsabilii europeni care se
confruntã cu problema datoriilor nu
ar trebui sã renunþe la ideea lansãrii
de obligaþiuni comune ale zonei euro
ºi trebuie sã dezvolte instrumente in-
tegrate ca sã facã posibil acest lucru,
chiar dacã Germania se opune, afir-
mã preºedintele Comisiei Europene,
Jose Barroso.

“Comisia crede cã ar trebui anali-
zatã aceastã opþiune”, a declarat
Barroso, într-un interviu acordat
agenþiei Bloomberg. Oficialul euro-
pean a adãugat: “Nu spunem cã tre-
buie sã acþionãm imediat. Aceasta
este o problemã care trebuie discu-
tatã, însã nu trebuie sã excludem op-
þiunea”.(V.R.)

ALERTÃ !

“Lloyd’s of London” ºi-a retras depozitele de la
bãncile europene

“Lloyd’s of London”, cea mai ve-
che piaþã de asigurãri din lume, ºi-a
retras depozitele de la bãncile euro-
pene, din cauza temerilor cã guver-
nele nu vor putea sprijini sectorul fi-
nanciar în situaþia înrãutãþirii crizei

datoriilor de stat, informeazã Blo-
omberg.

“Sunt multe bãnci la care am înce-
tat sã ne mai plasãm depozitele, din
cauza incertitudinii din Europa”, a
afirmat directorul financiar al insti-

tuþiei, Luke Savage.
Bãncileeuropeneºi autoritãþiledere-

glementare a sectorului bancar încearcã
sã convingã investitorii ºi clienþii cã
dispun de suficiente rezerve de capital
ca sã facã faþã unui eventual faliment

al Greciei ºi încetinirii creºterii econo-
mice, ca urmare a mãsurilor de auste-
ritate luate de guverne.

V.R.

(continuare în pagina 3)

Cristian Pârvan: Nu sunt

semne cã pe zona euro ritmul

de creºtere a expoturilor va

putea fi menþinut.

Directorul general al FMI,

Christine Lagarde, a fost

criticatã la începutul acestei luni

de oficiali europeni, dupã ce a

fãcut apel pentru recapitalizarea

bãncilor din Europa.

FÃRÃ NOI
PROGRESE CÃTRE
O UNIUNE FISCALÃ

Commerzbank:
Euro s-ar putea
prãbuºi

Euro s-ar putea prãbuºi fãrã noi
progrese cãtre o uniune fiscalã în
zona euro, a avertizat, ieri, direc-
torul general al Commerzbank,
Martin Blessing, în contextul in-
tensificãrii presiunilor pentru reca-
pitalizarea sistemului bancar ºi re-
stabilirea încrederii. Politicienii
din zona euro au obþinut timp prin
înfiinþarea Facilitãþii Europene de
Stabilitate Financiarã, fondul de
salvare al statelor din zona euro,
dar nu au reuºit pânã acum sã gã-
seascã o cale de a ieºi din criza da-
toriilor, iar investitorii au nevoie
de rãspunsuri, a mai spus Blessing.
“Cred cã am ajuns la o rãscruce.
Proiectul unei uniuni monetare fãrã
o uniune fiscalã a eºuat”, a spus el.

Existã tot mai multe cereri pentru
o majorare a capitalului la bãncile
europene, pentru a putea suporta
eventualepierderi rezultatedincriza
datoriilor suverane, iar statele devin
din ce în ce mai favorabile ideii, a
afirmat economistul ºef al FMI,
OlivierBlanchard.Dacãbãncilenu
pot obþine capitalul de pe pieþele fi-
nanciare, atunci statele trebuie sã
intervinã, a adãugat Blanchard.

(continuare în pagina 3)


