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Bundesbank: Guvernele
europene ar trebui sã
recapitalizeze bãncile

Guvernele europene ar trebui sã
recapitalizeze bãncile ca sã refacã

încrederea inves-
titorilor, chiar ºi
prin folosirea
Fondului Euro-
pean de Stabili-
tate Financiarã
(EFSF), a decla-
rat, ieri, vice-
p r e º e d i n t e l e

Bundesbank, Sabine Lautenschlae-
ger (foto), citatã de Handelsblatt.

Oficialul bãncii centrale germane
a spus: “Recapitalizarea bãncilor
poate fi un mijloc prin care s-ar
recâºtiga încrederea actorilor de pe
piaþa interbancarã. Însã este la fel de
important sã se gãseascã o soluþie
convingãtoare pentru criza datoriilor
de stat, individual la nivelul statelor
europene”.

Wolfgang Schaeuble:
Bãncile trebuie sã accepte
o pierdere mai mare din
obligaþiunile elene

Guvernele din zona euro încearcã
sã convingã bãncile sã accepte o
pierdere mai mare din obligaþiunile
elene, fãrã de care criza datoriilor de
stat nu va putea fi rezolvatã, declarã
ministrul german al Finanþelor, Wolf-
gang Schaeuble.

“Detaliile sunt discutate acum. Nu
trebuie sã fie gata pânã la summit-ul
UE, însã principiile trebuie sã fie
clare”, afirmã Schaeuble.

Christine Lagarde:
Resursele FMI sunt adecvate

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI), Chris-

tine Lagarde
(foto), spune cã
resursele institu-
þiei sunt adecva-
te ºi pot face faþã
necesarului în
acest moment.

“Cred cã, în
prezent, FMI are

resurse adecvate”, a declarat Lagarde,
dupã ce mai multe state membre ale
G20 ºi-au exprimat dorinþa de majo-
rare a finanþelor FMI.

Deficitul bugetar al Greciei,
revizuit în creºtere

Deficitul bugetar al Greciei pe
2010 a fost revizuit în creºtere, la
10,6% din PIB, de la 10,5%, potrivit
Oficiului de Statisticã de la Atena.
Datele oficiale aratã un deficit gene-
ral public pe 2010 de 24,1 miliarde
de euro (10,6% din PIB).

Instituþia a revizuit în creºtere ºi
cifrele privind datoria publicã gene-
ralã, la 144,9% din PIB, de la
142,8% din PIB.

UE discutã un plan
pentru restabilirea
încrederii în bãnci

Miniºtrii de Finanþe din UE vor
analiza un plan de restabilire a încre-
derii în sectorul bancar care include,
pe lângã un nivel minim al capitalu-
lui mai mare de 5%, constituirea
unor rezerve temporare ºi asigurarea
de finanþare adecvatã, au declarat
surse apropiate situaþiei pentru Reu-
ters, conform Agerpres.

V.R.

REUNIUNEA LIDERILOR UE DIN 23 OCT.

Speranþe nãruite de Angela Merkel:
“Rezolvarea crizei? – visuri!”

N
ãdejdea cã toatã criza
datoriilor suverane va fi
rezolvatã la Reuniunea
ºefilor de state din UE,

peste o sãptãmânã, a fost nãruitã de
Angela Merkel, cancelarul Germa-
niei, al cãrui purtãtor de cuvânt
(Steffen Seibert) a declarat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã orga-
nizate la Berlin, cã “Visurile care
prind viaþã din nou, ca prin acest pa-
chet [n.n. – mãsuri de sprijin finan-
ciar pentru Grecia ºi alte state], totul
se va rezolva ºi totul se va încheia
luni, nu se vor putea îndeplini”.

Reuniunea, iniþial programatã pen-
tru ieri ºi astãzi, a fost amânatã pentru
duminicã (23 octombrie), sub cuvânt
cã juriºtii au nevoie de mai mult timp
sã gãseascã soluþia finalã, odatã pen-
tru totdeauna, a crizei în care princi-
pala þintã este Grecia, apoi asigurarea
securitãþii sistemului bancar europe-
an ºi în final, prevenirea contagiunii
crizei datoriilor cãtre Italia ºi Spania.

Înweekend, laReuniuneaG20,de la
Paris, miniºtrii de finanþe ºi guvernato-
rii bãncilor centrale avizaserã pãrþi ale
planului de urgenþã urmãrind sã evite
intrarea Greciei în încetare de plãþi ºi
curba contagiunii, dar ºi adoptarea de
mãsuri pentru întãrirea bãncilor.

Planul integral a fost lasat în res-
ponsabilitatea Reuniunii UE din fi-
nalul acestei sãptãmâni.

Aceste bune intenþii, dimpreunã cu
zvonul lansat de “Sunday Times” cã,
în mod secret, China ºi-ar fi declarat
disponibilitatea sã pompeze zeci de
miliarde în Zona Euro, în schimbul
cumpãrãrii unor elemente de infra-
structurã din þãrile “bolnave”, au ali-

mentat speranþele de evitare a colap-
sului european, prefigurat de recente-
le retrogradãri ale Italiei, Spaniei ºi a
unui ºir de zeci de bãnci europene,
operate de agenþiile de rating.

“China vrea sã fie sigurã cã Euro-
pa cunoaºte dimensiunea gãurii ºi cã

nu va primi nimic mai mult, înainte
sã o umple”, se spune cã ar fi declarat
o sursã chinezã, din delegaþia care
s-ar fi prezentat la Reuniunea G20.

MAKE

(continuare în pagina 13)

MIRCEA OANCEA, CSSPP:

Fondurile noastre de pensii private
nu au expunere directã pe Grecia

Fondurile de pensii private din
þara noastrã nu au expunere
directã pe Grecia, potrivit lui

Mircea Oancea, preºedintele Comi-
siei de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private (CSSPP). Domnia
sa a precizat: “În ultima perioadã,
s-a vorbit foarte mult despre situaþia
financiarã a Greciei. Potrivit datelor
de la 30 septembrie, niciun fond de
pensii de pe Pilonul II (n.r. pensii
private obligatorii) sau Pilonul III
(n.r. pensii facultative) nu are expu-
nere directã pe vreun emitent din
Grecia, ci numai indirectã, la bãnci
româneºti cu capital elen, unde s-au
constituit depozite. Aceste bãnci
sunt bine capitalizate”.

La data de 30 septembrie, depozi-
tele bancare aveau o pondere de pes-
te 9% în totalul activelor nete pe seg-
mentul fondurilor de pensii private
obligatorii, din care doar 2% repre-
zenta expunerea pe bãncile cu capi-
tal elen din România, a precizat, ieri,
domnia sa. Activele nete pe Pilonul
II se ridicã la 5,8 miliarde lei.

CSSPPare caobiectivprincipal rea-
lizarea investiþiilor pe termen lung, la
nivel regional, a mai adãugat preºedin-

tele Comisiei: “Fondurile de pensii din
România au o expunere de 99% pe sta-
tul român, dacã vorbim de titlurile de
stat, ceea ce este un lucru bun, dar aces-
te fonduri de pensii trebuie sã-ºi di-
versifice investiþiile ºi la nivel regio-
nal, în economia realã, iar investiþiile
trebuie fãcute pe termen lung”.

Domnul Oancea a menþionat cã
88,74% din totalul investiþiilor sunt
fãcute în þara noastrã, doar 11,26%
reprezentând investiþii în strãinãtate,
mai precis în Uniunea Europeanã.

În ultimul timp, cele mai multe in-
vestiþii au fost fãcute pe termen
scurt, a specificat Mircea Oancea,
adãugând cã avantajul major al fon-
durilor de pensii este acela cã nu au
presiune pe lichiditate.

În ceea ce priveºte structura aces-
tor investiþii, la finalul lunii septem-
brie 2011, 68,58% dintre ele repre-
zentau titluri de stat, în timp ce acþiu-
nile ocupau o proporþie de 11,12%, în
ultimul timp reducându-se ponderea
acþiunilor în portofoliul fondurilor de
pensii. (EMILIA OLESCU)

Olimpiada
grevelor greceºti
l Programul sãptãmânal
al grevelor greceºti

Grecia ºi-a stabilit un pro-
gram sãptãmânal de gre-
ve. Ministrul grec de fi-

nanþe Evangelos Venizelos a fã-
cut apel la sindicate, la finalul
sãptãmânii trecute, sã nu se joace
cu focul ºi sã dea dovadã de
bun-simþ.

Nemulþumirea populaþiei a
crescut, mai ales în rândul func-
þionarilor publici ºi a altor anga-
jaþi din sectorul de stat, cu greve
în transporturile în comun ºi mu-
nicipalitãþi ºi în condiþiile în care
ocuparea unor ministere de cãtre
funcþionari afectaþi de noile tãieri
salariale este cotidianã. Capitala
Greciei a fost vineri privatã de
orice fel de transport în comun, în
timp ce taxiurile se aflau de
asemenea în grevã de 24 de ore.
Aceastã situaþie a provocat un
haos în circulaþia pe strãzile pline
cu resturi ºi gunoaie necolectate
din cauza grevei gunoierilor ce
þine de peste zece zile. (C.I.)

(continuare în pagina 13)

Citiþi, în pagina 14, “Randamentul fon-

durilor de pensii private obligatorii s-ar

putea situa sub aºteptãri”.

Guvernul a propus plafonarea
despãgubirilor acordate foºtilor
proprietari
l Gheorghe Piperea: “O sã fie un adevãrat coºmar”l Foºtii proprietari:
“Nu putem fi de acord cu o asemenea lege”l Peste 21 de miliarde de euro,
necesare pentru plata cererilor de despãgubire legate de legile restituirii

Guvernul a propus o lege prin
care urmeazã sã plafoneze ºi
sã eºaloneze despã-

gubirile acordate foºtilor
proprietari deposedaþi abu-
ziv de regimul comunist, po-
trivit unui raport al Centrului
Român pentru Politici Euro-
pene (CRPE). Propunerea
Guvernului a venit ca rãs-
puns la hotãrârea pilot a
CEDO (n.r. Curtea Europea-
nã a Drepturilor Omului) din
octombrie 2010, care obligã
statul român sã rezolve în 18
luni problema restituirii proprietãþi-
lor naþionalizate în timpul comunis-
mului, se mai aratã în raport.

Guvernul ar urma sã plafoneze
despãgubirile la 300.000 de lei ºi sã
le eºaloneze pe o perioadã de 15 ani,

conform unor propuneri iniþiale, po-
trivit raportului.

Gheorghe Piperea: “Legea
propusã de Guvern va fi de
naturã sã declanºeze alte procese”

Avocatul Gheorghe Piperea este
de pãrere cã legea propusã de Gu-

vern “va fi de naturã sã declanºeze
alte procese”.

Domnia sa ne-a decla-
rat: “O sã fie un adevãrat
coºmar. Este groaznic
ceea ce se petrece. Legea
propusã introduce o dis-
criminare nepermisã între
douã categorii de persoa-
ne aflate în situaþiii iden-
tice”.

Gheorghe Piperea ne-a
precizat cã singura soluþie
“valabilã” care nu discrimi-
neazã ar fi aceea “de a emi-

te obligaþiuni pentru aceste sume
(n.r. despãgubiri), care sã fie plãtite
în zece ani”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

Demonstranþii din Miºcarea “Occupy Wall Street” au continuat pentru a treia zi
protestele în faþa Bãncii Centrale Europene din Frankfurt.


