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Bãncile britanice au
tãiat creditarea cãtre
periferia zonei euro

Bãncile din Marea Britanie ºi-au
redus cu 25%, în numai trei luni, ex-
punerea de credit pe instituþiile fi-
nanciare de la periferia zonei euro, în
condiþiile accentuãrii îngrijorãrii cu
privire la intensificarea crizei de pe
continent.

Potrivit datelor Financial Times,
cele patru bãnci majore din Marea
Britanie ºi-au redus volumele de
împrumuturi interbancare cãtre re-
giunea menþionatã cu peste 24%, la
10,5 miliarde lire sterline în cele trei
luni încheiate în septembrie.

Liderul opoziþiei
din Grecia nu promite
în scris susþinerea
mãsurilor de
austeritate

Liderul partidului
conservator elen
Noua Democraþie,
Antonis Samaras,
continuã sã refuze sã
semneze un angaja-
ment pentru susþine-
rea mãsurilor de au-

steritate din acordul de salvare a þã-
rii, conform presei locale.

Samaras le-a spus reprezentanþi-
lor creditorilor internaþionali, pre-
zenþi în misiune la Atena, cã nu este
nevoie de o garanþie scrisã în acest
sens, întrucât cuvântul sãu este sufi-
cient.

Schäuble: Cadrul
legislativ pentru
o uniune fiscalã
ar putea fi gata
în curând

Europa ar putea implementa în
curând un cadru legislativ care sã re-

glementeze o inte-
grare fiscalã solidã,
care sã previnã o
nouã crizã a datorii-
lor, a declarat, vineri,
ministrul german al
Finanþelor, Wolf-
gang Schäuble.

În opinia sa, tratatele europene ar
putea fi modificate în mai puþin de
24 de luni. “Trebuie sã încercãm sã
creãm structurile necesare pentru o
nouã formã de guvernanþã”, deoare-
ce “atunci când avem o monedã uni-
cã fãrã o politicã fiscalã comunã,
avem probleme”, a spus ministrul
german.

Ackermann: “Vom
asista la o lungã
perioadã de
incertitudine ºi
volatilitate pe pieþele
financiare”

Directorul bãncii germane “Deut-
sche Bank” AG, Josef Ackermann
(foto), anticipeazã “o lungã perioadã
de incertitudine ºi volatilitate” pe
pieþele financiare, care va trebui ac-
ceptatã ca o “nouã stare de normali-
tate”, relateazã AFP, conform Ager-
pres.

“Vor trece ani pânã când sistemul
financiar se va ajusta în faþa noilor
condiþii economice”, a declarat ºeful
celei mai mari bãnci din Germania,
în cadrul unui discurs rostit la
Frankfurt. (V.R.)

(continuare în pagina 3)
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Micii acþionari ai Fondului
Proprietatea, nemulþumiþi de
administrator
l “Forþa Civicã” cere rezilierea contractului cu “Franklin Templeton”

A
cþionarii Fondului Pro-
prietatea sunt convocaþi,
miercuri, sã decidã dimi-
nuarea capitalului social,

precum ºi alte modificãri ale actului
constitutiv, însã înaintea evenimen-
tului, unii acþionari îºi exprimã ne-
mulþumirea faþã de administratorul
fondului, “Franklin Templeton”.

“Statul trebuie sã cearã, de urgen-
þã, rezilierea contractului cu Fran-
klin Templeton, din cauza rezultate-
lor dezastruoase înregistrate ºi pen-
tru lipsa de performanþã”, ne-a de-
clarat, vineri, Adrian Iuraºcu,
preºedintele “Forumul Civic Rom-
ânesc”, asociaþia-umbrelã care reu-
neºte 11 organizaþii de proprietari
deposedaþi de regimul comunist.

Potrivit domniei sale, “Comitetul
Reprezentativ ar trebui sã reacþione-
ze la lipsa de performanþã ºi la rezul-
tatele catastrofale înregistrate de ad-
ministrator”.

Fondul Proprietatea (simbol FP) a
înregistrat, în trimestrul al treilea, o
pierdere netã neauditatã de 7,9 mi-
lioane de lei, faþã de un profit net de
60,1 milioane lei, înregistrat în ace-
eaºi perioadã din 2010, potrivit ra-
portului trimestrial transmis Bursei
de Valori Bucureºti.

CRÃIÞA SIMIONESCU
(continuare în pagina 5)

Bursa din Egipt, în declin
din cauza violenþelor

Acþiunile tranzacþionate la
Bursa din Egipt au scãzut
ieri, ajungând la nivelul mi-

nim din ultima lunã, dupã ce demon-
straþiile din þarã au devenit violente.

Politiºtii ºi manifestanþii s-au con-
fruntat violent în piaþa Tahrir din Ca-
iro, sâmbãtã, potrivit cotidianului Al
Shorouk.

Ciocnirile dintre aceºtia au izbuc-
nit dupã ce forþele de ordine au inter-
venit ca sã disperseze miile de prote-
statari ce au ieºit în stradã încã de vi-
neri, cerând demisia consiliului mili-
tar aflat la putere în Egipt (în urma
alungãrii de la putere a lui Hosni

Mubarak), respectiv organizarea de
alegeri libere.

Conform datelor oficiale, un pro-
testatar a fost ucis ºi circa 700 de per-
soane rãnite în timpul demnonstra-
þiilor din capitalã, iar un manifestant
ºi-a pierdut viaþa în Alexandria. Mii
de protestatari au rãmas în piaþa Tah-
rir din Cairo, în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã, iar alþii s-au alãturat
duminicã dimineaþa, exprimându-ºi
furia faþã de utilizarea forþei de cãtre
Poliþie.

A.V.

(continuare în pagina 3)

PRINTRE ALTE 98 DE INIÞIATIVE

Deputaþii ºi-au programat sã voteze
pragul la SIF-uri

Votul pentru ridicarea pragului
maxim de deþinere la SIF-uri, de la
1% la 5%, este programat pe ordinea
de zi a ºedinþelor de astãzi ºi de mâi-
ne ale Camerei Deputaþilor, alãturi
de alte 98 de proiecte legislative.

Dupã ce s-au scurs aproape doi ani
de când a fost iniþiat, una dintre cele
mai importante iniþiative legislative
pentru piaþa de capital a ajuns în faþa
votului final, dupã ce, pe 7 noiembrie,
a primit, neaºteptat, avizul favorabil al
Comisiei de buget finanþe.

Senatorul Ovidiu Marian, care a
propus, în 2009, eliminarea limitei
de deþinere la societãþile de investi-
þii financiare, a spus, sãptãmâna tre-
cutã, cã deputaþii vor decide soarta
proiectului sãu marþi, pe 22 noiem-
brie ºi s-a declarat optimist în pri-
vinþa trecerii legii de Camera Depu-
taþilor.

Ovidiu Marian dorea, iniþial, eli-
minarea pragului de deþinere, însã
Senatul a propus un prag de 5%.

De-a lungul timpului, discuþiile
privind pragul de deþinere la SIF-uri
au dus la aprecieri puternice ale cota-

þiilor acþiunilor la bursã.
Brokerii spun cã ridicarea pragu-

lui ar fi un eveniment îndelung
aºteptat, în timp ce Asociaþia Inve-
stitorilor pe Piaþa de Capital a salutat
faptul cã piaþa bursierã a intrat, în

sfârºit, în atenþia deputaþilor.

Activele nete ale SIF-urilor
au scãzut cu 5% în
octombrie

Activele nete ale celor cinci socie-
tãþi de investiþii financiare s-au cifrat
la finalul lunii octombrie la 6,1 mi-
liarde lei, în scãdere cu 5% faþã de
luna anterioarã ºi cu 11,6% compa-
rativ cu decembrie 2010, potrivit da-
telor Asociaþiei Administratorilor de
Fonduri. Exprimat în euro, nivelul
activelor nete la finele lunii aprilie a
fost însã de 1,42 miliarde euro, cu
4,4% inferior celui de la finele lunii
anterioare.

Toate cele cinci SIF au înregistrat
la finele lunii octombrie, faþã de luna
anterioarã, scãderi de active nete
care porneau de la -4,1% la SIF Olte-
nia ºi culminau cu - 6,3% la SIF
Transilvania.

ADINA ARDELEANU

Euro a înscris un nou maxim
al anului

Euro s-a apropiat, vineri, de un
nivel istoric, Banca Naþiona-
lã a României afiºând o ratã

oficialã de 4,3598 lei/euro, în
creºtere cu 0,34
bani, faþã de ºedinþa
anteriorã.

Avansul de la
sfârºitul sãptãmânii
trecute vine dupã
ce, în ºedinþa de joi,
moneda europeanã
s-a apreciat nesem-
nificativ, cu 0,01
bani.

Banca Centralã a
afiºat un curs mai
ridicat decât cel de
vineri, pe 30 iunie
2010, când moneda
europeanã a fost cotatã la 4,3688 lei.

Analiºtii ING Bank sunt de pãrere
cã amânarea emisiunii de titluri de
stat (n.r. MTN – Medium Term No-
tes) în dolari nu este o “veste bunã
pentru leu”, se aratã într-un raport al
bãncii.

Analiºtii au precizat: “Viitoarele
intervenþii valutare vor avea un im-
pact mai mare asupra ratelor de
dobândã faþã de cazul în care titlurile

ar fi fost emise,
ceea ce sugerea-
zã cã existã mai
puþin spaþiu pen-
tru intervenþii
valutare. Au cre-
scut riscurile
pentru un leu mai
depreciat de 4,40
lei/euro, progno-
za noastrã pentru
sfârºitul anului”.

Analiºtii ING
Bank au adãugat
cã este îngrijorã-
tor faptul cã þara

noastrã nu a reuºit sã plaseze suma
“relativ micã” cuprinsã între 500 mi-
lioane de dolari ºi douã miliarde de
dolari pe piaþa americanã.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Ovidiu Marian

Bãncile din þarã au pierdut peste
200 milioane euro, în T3

S istemul nostru bancar a
înregistrat o pierdere de
860 milioane lei (aproape

200 milioane euro) în trimestrul al
treilea din 2011, dupã ce, la finele
primului semestru, raportase un
profit net de 94,5 milioane de lei,
astfel cã la nouã luni rezultatul
negativ l-a depãºit pe cel de pe
întregul an 2010, potrivit unor
surse bancare, informeazã Media-
fax.

La finele lunii septembrie, pierde-
rea cumulatã a bãncilor din sistemul
bancar s-a ridicat la 765 milioane de
lei (circa 176 milioane euro), cu 62%
peste nivelul raportat în aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, de 474 milioa-
ne de lei.

Potrivit surselor, provizioanele
bãncilor au continuat trendul ascen-

dent ºi au depãºit pentru prima datã
suma de 30 miliarde de lei, pe fon-
dul acumulãrii de noi credite neper-
formante. Doar în trimestrul trei, in-
stituþiile de credit au înregistrat pro-
vizioane suplimentare de 3 miliarde
de lei.

Banca Comercialã Românã
(BCR), cea mai mare bancã din sis-
tem dupã active, a alimentat peste
10% din pierderea sistemului ban-
car, dupã ce a raportat un rezultat ne-
gativ de 90,5 milioane lei (circa 21
milioane euro).

Deºi s-au menþinut în teritoriul
pozitiv, unele bãnci din vârful cla-
samentului au avut câºtiguri mai
mici comparativ cu trimestrele an-
terioare sau cu primele nouã luni
din 2010.

(continuare în pagina 3)

Comitetul Reprezentativ ar trebui sã reacþioneze la lipsa

de performanþã ºi la rezultatele catastrofale înregistrate de

administrator”, ne-a declarat Adrian Iuraºcu.


