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David Cameron:
“Se apropie momentul
adevãrului”

Criza din Italia reprezintã “un pe-
ricol clar ºi imediat” la adresa zonei
euro, iar “momentul adevãrului se
apropie”, a avertizat premierul brita-
nic, David Cameron, subliniind cã
þara sa se pregãteºte “pentru orice
eventualitate” în privinþa monedei
unice.

Oficialul de la Londra a menþio-
nat: “Dacã liderii zonei euro vor
sã-ºi salveze moneda, atunci trebuie
sã acþioneze acum, împreunã cu in-
stituþiile regiunii. Cu cât amânã mai
mult acest lucru, cu atât pericolul
este mai mare”.

Zona euro - restrânsã?

Oficiali din Germania ºi Franþa
au purtat discuþii pe marginea unei
reorganizãri a Uniunii Europene,
care ar presupune formarea unei
zone euro mai integrate, mai
restrânse, conform unor surse citate
de Reuters.

Însã, un reprezentant al guvernu-
lui german ºi unul al Ministerului
francez de Finanþe au declarat cã nu
se lucreazã la niciun proiect de redu-
cere a numãrului de state membre
din zona euro.

Barroso: “Dacã eºti în
UE, trebuie sã aderi
la euro”

Toate statele membre ale Uniunii
Europene (UE) ar trebui sã aibã euro
ca monedã, a declarat preºedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, subliniind cã adoptarea
monedei unice este o obligaþie pre-
vãzutã în tratatele regiunii. În opinia
sa, pe viitor, zona euro ºi UE vor fi
“acelaºi lucru”.

V.R.

“Standard&Poor’s”: Nu este
cert cã Guvernul austriac
ar putea susþine subsidiarele
bancare din strãinãtate

A
ustria ar putea avea re-
surse insuficiente ca sã
susþinã toate subsidiare-
le din strãinãtate ale bãn-

cilor austriece, dacã instituþiile de
credit apeleazã din nou la ajutorul
statului, potrivit opiniei “Stan-
dard&Poor’s” (“S&P”).

“Guvernul austriac s-ar putea sã
nu aibã capacitatea de a susþine toate
operaþiunile din strãinãtate ale mari-
lor bãnci”, se aratã în comunicatul
“S&P”.

Agenþia de evaluare “S&P” consi-
derã cã profitabilitatea internã a bãn-
cilor austriece este foarte scãzutã
comparativ cu standardele interna-
þionale.

“S&P” nu observã, în prezent, dis-
torsiuni pe piaþa bancarã ºi nu se
aºteaptã sã aparã unele noi, potrivit
comunicatului.

“S&P” a revizuit riscul privind sis-
temul bancar al Austriei la grupa 2
de la grupa 3 (grupa 1 reprezintã gru-
pa cu riscul cel mai mic pentru siste-
mul bancar, iar grupa 10 reprezintã
grupa cu riscul cel mai mare).
“S&P” a revizuit ºi riscul economic
al Austriei de la 1 la 2.

Cele mai mari bãnci austriece pre-
zente în Europa de Est sunt “Erste
Group Bank” ºi “Raiffeisen Bank

International”, potrivit datelor Bãn-
cii Reglementelor Internaþionale
(BRI), citate de Bloomberg.

În þara noastrã, “Erste Group
Bank” controleazã Banca Comercia-
lã Românã (BCR), în timp ce “Raif-

feisen Bank International” este re-
prezentatã prin “Raiffeisen Bank
România”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Sarkozy, Lauder
ºi “salutul românesc”

Preºedintele Franþei, Nicolas Sar-
kozy, a primit miercuri searã vizita
preºedintelui Congresului mondial
evreiesc, Ronald Lauder, ºi al Consi-
liului reprezentativ al instituþiilor
evreieºti (CRIF), Richard Prasquier.
Subiectul discuþiilor a fost Iranul ºi
situaþia din Orientul Apropiat, infor-
meazã presa
francezã.

Ronald Lau-
der a cerut, în
mod special,
preºedintelui
francez sã-ºi
asume rolul de
lider în eforturi-
le occidentali-
lor ca sã contre-
ze proiectele
militare nucleare ale Iranului.

Interesant ar fi de aflat ce a cerut
preºedintele Nicolas Sarkozy con-
ducerii mondiale evreieºti, în
schimbul sprijinului în relaþia cu Ira-
nul, respectiv Palestina. Nu cumva
Sarkozy i-a întâmpinat cu salutul pe
care francezii ni l-au atribuit nouã,

românilor: “Dã-mi ºi mie!”…?
Dupã întâlnire, Richard Prasquier

a precizat cã Nicolas Sarkozy a rea-
firmat cã nu va permite ca Israelul sã
fie în pericol din cauza Iranului ºi a
promis sã pledeze pentru sancþiuni
internaþionale contra Teheranului.

“Sancþiunile avute în vedere vi-
zeazã sã facã din
ce în ce mai difi-
cile tranzacþiile
cu Banca Cen-
tralã Iranianã ºi
cu exporturile
de petrol din
Iran”, a precizat
p r e º e d i n t e l e
CRIF.

Pe de altã
parte, preºedin-

tele francez a declarat cã o loviturã
contra siturilor nucleare iraniene nu
ar putea sã fie decât o soluþie de ulti-
mã instanþã, care ar avea consecinþe
foarte grave.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

SLAVÃ FONDULUI PROPRIETATEA

Profit peste aºteptãri pentru BVB
l Valentin Ionescu: “Cea mai mare realizare o
reprezintã încheierea a trei trimestre consecutive de
profit operaþional”

Profitul net al Bursei de Valori
Bucureºti a urcat cu 156,2% la 15,81
milioane lei, în primele nouã luni ale
anului, potrivit raportului financiar
publicat de operatorul bursier.

Rezultatele au fost susþinute de
avansul rulajelor pe majoritatea seg-
mentelor de piaþã, odatã cu listarea
Fondului Proprietatea ºi creºterea
interesului pentru produsele structu-
rate ºi contractele futures, se aratã în
comunicatul Bursei.

Bursa de Valori Bucureºti a înre-
gistrat o creºtere de 222,2% a profi-
tului operaþional, la 6,77 milioane
lei, în primele nouã luni ale anului, în
condiþiile în care în trimestrul al trei-
lea rezultatul din activitatea opera-
þionalã a fost profit de 2,51 milioane
lei, faþã de pierdere în aceeaºi perioa-
dã a anului trecut.

A.A.

(continuare în pagina 13)

Robert Rekkers: Importantã este
gãsirea investitorilor strãini interesaþi
de acþiunile Banca Transilvania

Listarea Bãncii Transilvania
(BT) pe bursele din strãinã-
tate ar fi posibilã dupã trece-

rea la standardele internaþionale de
raportare finan-
ciarã (IFRS), dar
ar trebui gãsiþi in-
vestitori strãini
care sã fie inte-
resaþi de tranzac-
þionarea acþiunilor
TLV, ne-a declarat
Robert Rekkers,
directorul general
al BT, într-un in-
terviu.

Domnia sa este
încrezãtor în pri-
vinþa activitãþii de
creditare la BT.
Totuºi, creºterea portofoliului de
credite pe partea de retail nu este
uºoarã, pentru cã cererile sunt mult
mai reduse, comparativ cu alþi ani,
potrivit directorului general al BT.

Robert Rekkers ne-a declarat cã
instituþia de credit pe care o conduce

face “eforturi mari” ca sã-ºi mãreas-
cã expunerea pe segmentul clienþi-
lor din agriculturã, sector care are
un aport important la creºtere eco-

nomicã din þara
noastrã.

Domnia sa ne-a
mai precizat cã
sursele de creºtere
economicã vor fi
în continuare re-
prezentate de ex-
porturi, indus-
trie, agriculturã
ºi domeniul in-
formatic.

De asemenea,
directorul general
al BT nu vede pro-
bleme legate de

inflaþie, adãugând cã rata inflaþiei
este în scãdere, iar acest lucru poate
duce la scãderea dobânzilor.

ELENA VOINEA

Citiþi, în pagina 13, întregul articol.

Surse: Grecii au
retras din bãnci
5 miliarde de euro,
într-o sãptãmânã
l Lucas Papademos,
noul premier elen

Grecii au retras, în ultima sãptãmâ-
nã, economii de aproximativ 5 miliar-
de de euro din bãnci, temându-se de
adâncirea crizei politice din þarã ºi de
ieºirea acesteia din uniunea moneta-
rã, potrivit unei surse bancare citate
de Reuters.

C o n f o r m
sursei, suma
m e n þ i o n a t ã
r e p r e z i n t ã
aproape 3% din
totalul depozi-
telor bancare
din Grecia.

“Mulþi oa-
meni ºi-au re-
tras banii de la bãnci, joia ºi vinerea
trecutã, fiind dificilã asigurarea nume-
rarului pentru o cerere atât de mare”, a
declarat un alt bancher. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

A DOUA MODIFICARE

Bursa îºi reparã Codul
lBVB actualizeazã prevederile referitoare la produsele
structurate, dupã plângeri din partea investitorilor
l Sãptãmâna trecutã, CNVM a aprobat modificãrile
privind ofertele publice, dupã eºecul “Petrom”

Codul Bursei se modificã din
nou. Bursa de Valori Bucu-
reºti pare sã înveþe din

greºeli ºi îºi actualizeazã regulile,
acolo unde i-au fost semnalate pro-
bleme.

Dupã ce, sãptãmâna trecutã, ar-
bitrul pieþei de capital a aprobat noi
reguli la ofertele publice, Consiliul
Bursei a decis, pe 9 noiembrie, sã
actualizeze ºi prevederile referitoa-
re la produsele structurate, în urma
unor reclamaþii ale investitorilor,

relatate de ziarul BURSA, pe 19
octombrie.

Investitorii citaþi de noi acuzau
“Erste Group” cã nu respectã preve-
derile contractelor de furnizare de
lichiditate pentru certificatele turbo
(n.r. instrumente derivate tranzac-
þionate la Bursa de Valori Bucureºti,
care au ca active suport indici, ac-
þiuni, mãrfuri).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Angela Merkel: “Pentru România este absolut necesar sã

aibã o asigurare cu bãncile, cu sistemul bancar”.

Grecii au retras

bani din bãnci dupã

anunþul ºoc al pre-

mierului demisionar

George Papandre-

ou, de sãptãmâna

trecutã, privind or-

ganizarea unui refe-

rendum pentru noul

pachet de asistenþã

financiarã.

Nicolas Sarkozy ºi Ronald Lauder

CU DEÞINERI DE 9,41%

ªapte acþionari
ai BVB vor
schimbarea
conducerii

ª
apte acþionari ai Bursei de
Valori Bucureºti, care deþin
împreunã 9,41% din operato-
rul de piaþã, doresc sã fie re-

prezentanþi în conducere ºi au soli-
citat convocarea AGA pentru revo-
carea Consiliul de Administraþie.

Cei ºapte acþionari sunt Fondul de
Pensii administrat de ING, Fondul
de investiþii ING International Ro-
manian Equity, SSIF Intercapital
Invest, Ifond Financial, Unicredit
CAIB, BCR ºi Erste Bank.

Aceºtia îºi motiveazã solicitarea
prin faptul cã acþionariatul bursei s-a
schimbat radical de la listare.

Actualul Consiliu de Administra-
þie al Bursei a fost ales în februarie
2010 ºi este format din preºedintele
Stere Farmache, Ciprian Zah, Mir-
cea Botta, Siminel - Cristian Andrei,
Octavian Molnar, Grzegorz Ko-
nieczny, Lucian Isac, Ionel Uleia ºi
Cosmin Gheorghiu. Recent Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare a de-
cis cã Grzegorz Konieczny, manage-
rul Fondului Proprietatea este in-
compatibil cu funcþia.

ADINA ARDELEANU


