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BCE: Riscul ca douã
mari bãnci din zona
euro sã intre simultan
în faliment a crescut

Riscul ca douã mari bãnci din
zona euro sã intre simultan în fali-
ment a crescut semnificativ în ulti-
mele ºase luni, la un nivel nemaiatins
de la debutul crizei financiare în
2007, potrivit unui raport al Bãncii
Centrale Europene (BCE), transmite
AFP, conform Mediafax.

Probabilitatea ca douã sau mai
multe bãnci sã intre simultan în in-
capacitate de platã în urmãtorii doi
ani era aproape nulã la începutul
lui 2007, a atins apoi un vârf de
15%, iar în prezent se aflã la un ma-
xim de 25%.

“Creºterea din ultimele ºase luni a
probabilitãþii ca una sau mai multe
bãnci mari din zona euro sã intre în
default a fost mai rapidã ºi mai puter-
nicã decât în trecut, iar indicatorul
privind riscul sistemic a atins maxi-
me nemaiîntâlnite de la lansarea sa,
în 2007”, se aratã în raportul referi-
tor la riscurile legate de stabilitatea
financiarã din zona euro.

BCE a luat în considerare la calcu-
larea indicatorului cotaþia acþiunilor
ºi a CDS-urilor bãncilor.

“La nivel general, riscurile la
adresa stabilitãþii financiare a zonei
euro au crescut considerabil în se-
mestrul al doilea”, a declarat vice-
preºedintele BCE, Vitor Constancio,
într-o conferinþã de presã.

Avertisment BCE
privind costurile unei
eventuale destrãmãri
a zonei euro

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, a
avertizat ieri, într-un interviu acordat
publicaþiei britanice Financial Ti-
mes, în privinþa costurilor ridicate
ale unei eventuale destrãmãri a uniu-
nii monetare ºi a încercat sã tempere-
ze aºteptãrile investitorilor privind
rolul BCE în combaterea crizei.

Draghi a afirmat cã þãrile care ar
pãrãsi uniunea monetarã ar avea de
înfruntat dificultãþi eonomice ºi mai
mari. Pentru membrii rãmaºi în zona
euro, legislaþia UE ar fi încãlcatã, iar
despre astfel de situaþii “nu poþi sã
ºtii unde conduc”, a adãugat oficia-
lul BCE. În opinia sa, statele care ar
abandona euro ºi ºi-ar deprecia pro-
pria monedã, ar crea o inflaþie acce-
leratã ºi nu ar scãpa de reformele
structurale.

Retragerea bãncilor
europene din Asia ar
putea crea un deficit
de 390 miliarde dolari

Retragerea bãncilor europene din
Asia ar putea crea un deficit de fi-
nanþare de 390 miliarde de dolari în
regiune, majorând costurile obþinerii
de fonduri ºi lovind creºterea econo-
micã, potrivit Reuters, informeazã
Mediafax.

Odatã cu retragerea bãncilor occi-
dentale, instituþiile de credit asiatice
gãsesc dificilã acoperirea acestui de-
ficit. Dar, nu se cunoaºte încã nivelul
retragerilor din regiune, scrie Reu-
ters.

Creditorii europeni asigurã numai
2,3% din împrumuturile din afara
sectorului bancar în Asia, potrivit
Bãncii Reglementelor Internaþiona-
le. Instituþiile de credit europene
sunt, însã, jucãtori importanþi pe pia-
þa interbancarã asiaticã.

V.R.

Bursa ºi moneda Coreei
de Sud, în declin dupã
moartea lui Kim Jong II
� Cresc acþiunile din industria de apãrare

Acþiunile tranzacþionate la
bursa sud-coreeanã au
înregistrat, ieri, cel mai im-

portant declin din ultimele cinci
sãptãmâni, iar moneda naþionalã
(wonul) s-a depreciat pânã la cursul
minim al ultimelor douã luni, ca ur-
mare a anunþului privind încetarea
din viaþã a liderului Coreei de Nord,
Kim Jong Il.
Potrivit agen-
þiei de ºtiri Co-
reea Centralã,
Kim Jong II, în
vârstã de 70 de
ani, a decedat
la data de 17
decembrie, în
urma unui atac
de cord.

În opinia in-
vestitorilor, riscurile care ameninþã
Coreea de Sud includ atacuri milita-
re. Anul trecut, Coreea de Nord a
lansat un atac asupra Coreei de Sud,

în urma cãruia au fost ucise patru
persoane.

Indicele Kospi al Bursei din Seul a
pierdut 3,4% în sesiunea de ieri,
încheind ziua cu 1.776,93 puncte.
Declinul a fost cel mai mare din 10
noiembrie.

Wonul a scãzut cu 1,4%, la
1.174,80 unitãþi/dolar, însã pe par-
cursul zilei a coborât pânã la
1.179,95 unitãþi/dolar – cel mai scã-
zut curs din 7 octombrie pânã în pre-
zent.

Randamentul obligaþiunilor
sud-coreene cu maturitatea în sep-
tembrie 2016 a urcat cu 0,09 puncte
procentuale, la 3,57%.

Guvernul nord-coreean a fãcut
apel ieri, la cetãþeni, “sã-l urmeze în
mod loial” pe Kim Jong Un - unul
dintre fiii lui Kim Jong II - care a fost
desemnat succesor al tatãlui sãu.

A.V.

(continuare în pagina 14)

MIªCÃRI DE TRUPE ÎN SISTEMUL BANCAR

Sebastian Vlãdescu:
“Nu vreau sã fiu
preºedinte la BCR”

Z
vonuri privind schimbarea
lui Dominic Bruynseels de
la conducerea BCR circulã
tot mai intens. Departa-

mentul de comunicare al bãncii ne-a
declarat cã politica Erste Group este
sã nu comenteze zvonurile din piaþã.
Surse bancare spun, însã, cã pe “lista
scurtã” a potenþialilor preºedinþi exe-
cutivi ai BCR ar figura Sebastian
Vlãdescu, fost ministru de finanþe,
precum ºi vicepreºedintele unei bãnci
austriece din România. Sebastian
Vlãdescu ne-a declarat cã nu doreºte
funcþia de preºedinte al BCR.

Consiliul de Supraveghere al
Erste Group Bank AG a operat deja

câteva schimbãri care privesc atât
holdingul, cât ºi filialele din Româ-
nia ºi Ungaria.

Astfel, Oana Petrescu va renunþa,
de la 31 martie 2012, la funcþia de
membru al Comitetului Executiv al
Bãncii Comerciale Române (BCR)
responsabil pentru segmentul retail,

postul urmând sã fie ocupat de Mar-
tin Skopek, care este, în prezent,
membru al Comitetului Executiv al
Erste Group, responsabil pentru seg-
mentul retail.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

� Lucian Bute este cel mai bine
plãtit sportiv autohton în 2011
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Leul, la minimul ultimelor
douã luni
Leul a prins puteri pe final de

an, ajungând, ieri, la cel mai
redus nivel din ultimele douã

luni. Banca Naþionalã a României
(BNR) a afiºat, ieri, un
curs de referinþã de
4,3146 lei/euro, în scã-
dere cu 2,63 bani, com-
parativ cu ºedinþa ante-
rioarã. O paritate mai re-
dusã decât cea de ieri a
fost afiºatã de BNR pe
10 octombrie, când euro
a fost cotat la 4,3053
lei/euro.

Un dealer din piaþã
ne-a declarat cã aprecie-
rea puternicã a monedei
naþionale poate fi pusã pe
seama evoluþiei sezoniere din preaj-
ma sãrbãtorilor de Crãciun. Avansul
leului vine ca urmare a faptului cã re-
zidenþii au vândut valutã ca sã-ºi
facã cumpãrãturile de sãrbãtori sau
au existat transferuri de euro în þarã
de la cei care lucreazã în strãinãtate,
potrivit sursei citate.

Dealerul ne-a mai precizat cã va-
loarea minimã pe care moneda euro-
peanã a atins-o în ºedinþa de ieri a
fost de 4,3075 lei, adãugând cã nu a

fost o zi cu “apetit la risc”. Zlotul po-
lonez a urmat evoluþia leului ºi s-a
apreciat în raport cu euro, în timp ce
forintul a avut o evoluþie stabilã, po-
trivit sursei citate.

Moneda naþionalã a câºtigat, ieri,
teren ºi faþã de dolarul american.
BNR a afiºat un curs oficial de

3,3127 lei/dolar, în scãdere cu 1,81
bani faþã de ºedinþa precedentã. Leul
s-a întãrit în faþa dolarului pentru a
doua ºedinþã consecutiv, dupã ce joia

trecutã a atins cel mai ri-
dicat nivel din 10 sep-
tembrie 2010, datã când
BNR a anunþat o referin-
þã de 3,3569 lei/dolar.

De asemenea, francul
elveþian s-a depreciat în
raport cu leul. BNR a
publicat, ieri, un curs de
referinþã de 3,5396
lei/franc, cu 0,88 bani
mai redus decât cel din
ºedinþa anterioarã.

De la începutul anu-
lui, euro s-a apreciat faþã

de moneda naþionalã cu 1,04%. În
schimb, dolarul american a pierdut
3,23% faþã de leu, de la începutul lu-
nii ianuarie, în timp ce francul elve-
þian a scãzut cu 4,19% faþã de mone-
da naþionalã.

ELENA VOINEA

Campania electoralã pentru
conducerea BVB a început
� Volumul de acþiuni BVB tranzacþionat, de
cinci ori peste media anului � Candidaþii fac
primele promisiuni

Acþionarii Bursei de Valori
Bucureºti au început, deja,
pregãtirile pentru Adunarea

Generalã din ianuarie, unde miza
este chiar conducerea operatorului
bursier.

Numãrul de titluri BVB tran-
zacþionate ieri a fost de cinci ori
mai mare faþã de media zilnicã de
anul acesta ºi a cumulat 1,01% din
capitalul social, semn cã cei care
aspirã la funcþiile de conducere au
început, deja, sã îºi asigure susþi-
nerea.

Cotaþia BVB a ajuns la finalul zi-
lei de ieri 28,3 lei/unitate, con-
semnând o scãdere de 29,6% faþã de
începutul anului.

În total, au fost schimbate, ieri,
77,805 acþiuni BVB, faþã de o medie
zilnicã de numai 14.737 titluri în
acest an.

Pentru funcþia de preºedinte
BVB candideazã Stere Farmache,
actualul preºedinte, Dan Paul,
preºedintele Asociaþiei Brokeri-
lor, ºi Lucian Anghel, economis-
tul ºef al Bãncii Comerciale
Române, care a fost propus de
bancã, unul dintre acþionarii care
au cerut revocarea consiliului
bursei. 19 persoane doresc sã fie
membrii în consiliul de adminis-
traþie. Unii dintre candidaþi ne-au
împãrtãºit, ieri, câteva idei din
programele lor electorale.

Stere Farmache vrea o
structurã dualistã de
administrare a bursei

Stere Farmache, preºedintele Bur-
sei de Valori Bucureºti, ne-a declarat
cã bursa trebuie sã pãºeascã într-o
nouã etapã, iar cadrul ideal pentru
acest lucru este îmbunãtãþirea guver-
nanþei corporative.

Domnia sa considerã cã îmbunã-
tãþirea guvernanþei corporative face
posibilã crearea unei structuri dualis-
te de administrare a bursei, formatã
dintr-un Consiliu de supraveghere ºi
un Comitet director, structurã folosi-
tã în general de cãtre bãnci.

Stere Farmache ne-a declarat cã
“aceastã structurã de administrare va
conduce la o separare mai clarã a
funcþiilor executive de cele neexecu-
tive”. De asemenea, în opinia dom-
niei sale, acest model de administra-
re ar aduce cu sine o stabilitate mai
mare a comitetului director ºi va
orienta consiliul de supraveghere
spre direcþii strategice.

“Rezultatele obþinute în urma im-
plementãrii unei astfel de metode de
administrare ar fi o activitate mai efi-
cientã ºi o mai bunã administrare”,
ne-a declarat domnul Farmache.

CRÃIÞA SIMIONESCU
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Sistemul bancar autohton se con-

fruntã, în aceastã perioadã, cu

schimbãri la nivelul managemen-

tului, schimbãri care, într-un fel

sau altul, au legãturi cu perfor-

manþele bãncilor sau/ºi ale ban-

cherilor.

Anul care vine se anunþã extrem

de aspru cu activitatea bancarã,

chiar ºi în România, care va încasa

unda de ºoc a crizei bancare euro-

pene.

De aceea, schimbãrile de acum

par sã pregãteascã defensiva…


