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Sistemul bancar
european se clatinã

G
rupul industrial Siemens
AG ºi-a retras o jumãtate
de miliard de euro de la o
bancã francezã, în legãtu-

rã cu care “Financial Times” ºi “Reu-
ters” menþioneazã numele “Societe
Generale” (invocând o “Paris-based
source”), fãrã sã poatã stabili cu certi-
tudine cã aceasta ar fi cea pãrãsitã de
colosul german, ca sã îºi mute banii la
Banca Centralã Europeanã, pentru o
dobândã mai bunã, dar ºi din pricina
insatisfacþiei asupra performanþei ca-
pitaluluidepus (caz încarebaniinu fu-
seserã depuºi în depozit, ci într-un ve-
hicul investiþional), saudin teamapen-
tru sãnãtatea viitoare a bãncii, con-
form variantelor puse în circulaþie de
presa strainã, care, totuºi, menþioneazã
cã “Siemens” a contestat acurateþea
factualã a relatãrii.

Zvonul cã “Societe Generale” ar fi
banca de la care ar fi plecat nemþii
pune gaz peste focul aprins de agen-
þia de rating “Moody’s”, care i-a scã-
zut rating-ul miercurea trecutã, lao-
laltã cu cel al “Credit Agricole”, din
cauza deþinerilor masive de titluri de
stat greceºti ºi ale altor þãri din zona
euro, aflate în dificultate.

În treacãt fie spus, “Societe Gene-
rale” figureazã pe locul al patruspre-
zecelea în clasamentul mondial pu-
blicat de “BankersAlmanac”, dupã
criteriul activelor , unde valoarea
înscrisã (1,5 trilioane de dolari) face

ca uriaºa sumã de 500 de milioane de
euro, transferatã de Siemens, sã se
reducã la dimensiunea de microb
sub microscop, dar faptul cã “Sie-
mens” AG este a cincizecea în Topul
mondial al celor mai admirate com-
panii (publicat de CNN Money,
unde “Societe Generale” se aflã pe
locul 72), conferã o semnificaþie
exemplarã gestului sãu, în condiþiile
controversei incendiare dintre ban-
cherii europeni (care cer finanþare
organismelor financiare internaþio-
nale) ºi opinia tãioasã a ºefului FMI
Christine Lagarde (care le cere sã-ºi
recapitalizeze bãncile).

O sursã europeanã a declarat pen-
tru Reuters cã Fondul Monetar Inter-
naþional a estimat cã bãncile europe-
ne s-ar putea confrun-
ta cu un deficit de ca-
pital de 200 miliarde
de euro (287 miliarde
de dolari).

Jean Claude Trichet,
preºedintele Bãncii
Centrale Europene, s-a
raliat la opinia Christi-
nei Lagarde, sub pre-
siunea Raportului FMI,
publicat ieri, care prog-
nozeazã înrãutãþirea
creºterii economice a
tuturor marilor econo-
mii ale lumii:

“Sectorul bancar

european trebuie sã-ºi consolideze
situaþia financiarã ºi sã-ºi îmbunãtã-
þeascã rezistenþa. În fiecare lunã,
consiliul guvernatorilor BCE cere
tuturor bãncilor europene sã facã tot
ce este necesar pentru a-ºi îmbunãtãþi
situaþia financiarã, sã pãstreze profi-
turile, sã fie precaute ºi moderate în
privinþa salariilor ºi sã apeleze la aju-
torul statelor dacã este necesar”, a
spus Trichet.

La rândul sãu, comisarul europe-
an pentru concurenþã, Joaquin
Almunia, a avertizat ieri, conform
agenþiei AP, cã mai multe bãnci (iar
nu doar cele nouã instituþii de credi-
tare europene care nu au trecut teste-
le de stres) ar putea avea nevoie de
recapitalizare, din cauza crizei dato-

riilor (criza s-a acutizat
odatã cu reducerea ra-
ting-ului Italiei, alaltã-
ieri, de cãtre agenþia
Standard&Poor’s).

În pofida precauþiilor
ºi secretului pãstrat în ju-
rul operaþiunii, gestul
"Siemens" AG este con-
tagios în condiþii de pa-
nicã ºi pune, realmente,
în pericol întregul sistem
bancar european, care se
clatinã sub povara credi-
telor neperformante.

În sistemul nostru
bancar, capitalul strãin

are o pondere de 85,4% din totalul
activelor, ºi se prezintã în structura
din tabelul alãturat.

Sistemul nostru bancar numãrã 35
de bãnci cu capital majoritar strãin,
(din care nouã sunt sucursale ale bãn-
cilor strãine), dintr-un total de 42 de
instituþii de credit, potrivit Raportului
de Stabilitate Financiarã pe 2011 al
Bãncii Naþionale a României (BNR).

Bãncile cu capital grecesc au ocu-
pat primul loc, la sfârºitul primului
semestru din acest an, în rândul celor
cu capital strãin, având o pondere de
30%, fiind urmate de bãncile cu ca-
pital austriac (21%), potrivit datelor
BNR. Bãncile cu capital olandez au
o pondere de 15%, cele cu capital
maghiar de circa 6,5%, în timp ce

bãncile cu capital francez au o pon-
dere de 4,3%. Bãncile cu capital por-
tughez, italian, cipriot, israelian,
nemþesc ºi american deþin o pondere
care se situeazã sub nivelul de 5%,
din total.

Riscul de insolvabilitate al þãrilor
din Zona Euro este ilustrat în deschi-
derea articolului de o ierarhie, stabi-
litã, anul acesta, de “Centrum für
Europäische Politik “(CEP).

Atenþie! Nu confundaþi riscul de
insolvabilitate al þãrii de origine cu
riscul de insolvabilitate al bãncilor
prezente pe piaþa noastrã; ele sunt
complet diferite.

MAKE,
ELENA VOINEA
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Curtea Constituþionalã: “Pragul de 1% are ca scop optima
funcþionare a pieþei de capital”

Mãsura limitãrii la 1% a co-
tei de deþinere la SIF-uri
produce efecte în dome-

niul pieþei de capital ºi are ca finali-
tate optima funcþionare a acestei
pieþe, motiv pentru care prevederile
privitoare la prag nu constituie o re-
glementare a regimului general al
proprietãþii menþionat în Constitu-
þie, se aratã în decizia Curþii Consti-
tuþionale prin care a fost reiteratã
constituþionalitatea pragului, în pro-
cesul în care SIF “Transilvania” a
susþinut contrariul. Decizia Curþii a
fost publicatã recent în Monitorul
Oficial, la circa douã luni dupã ce
judecãtorii CC au anunþat-o.

Acþionarii SIF “Transilvania”
(SIF3) au decis, în martie 2009, ma-
jorarea pragului de deþinere de la 1%
la 5% din capitalul social, însã Co-
misia Naþionalã a Valorilor Mobilia-
re (CNVM) nu ºi-a dat girul pentru
modificarea Actului Constitutiv al
societãþii în acest sens. SIF3 s-a

adresat instanþei ca sã obþinã anula-
rea deciziei CNVM de neavizare a
modificãrii Actului Constitutiv, iar
procesul a ajuns ºi pe rolul Curþii
Constituþionale, dupã ce avocaþii
SIF3 au invocat cã pragul de 1% este
neconstituþional. Curtea a respins,
însã, punctul de vedere al SIF3.

Curtea Constituþionalã a mai res-
pins ºi în 2009 o excepþie de neconsti-
tuþionalitate a pragului de 1%, ridica-
tã de firma “Comrimet” a lui Cãtãlin
Chelu, iar decizia din 11 iunie, în ca-

zul SIF3, reitereazã unele dintre argu-
mentele folosite în cazul din 2009.

Astfel, în decizia Curþii se aratã cã
SIF-urile “nu pot fi considerate sim-
ple societãþi comerciale pe acþiuni”
ºi cã pragul maxim de deþinere a fost
introdus de cãtre legiuitor din “raþiuni
ce þin de interesul public deosebit
acordat acþiunilor emise de SIF-uri,
societãþi care provin din fostele Fon-
duri ale Proprietãþii Private” (FPP).

Argumentul Curþii reitereazã, de
fapt, puncte de vedere mai vechi. De

exemplu, în 1996, la primele Adunãri
Generale Extraordinare ale SIF-uri-
lor, a fost fixat un prag de deþinere de
0,1%, deºi legea nu prevedea o astfel
de limitã. Motivul invocat atunci pen-
tru fixarea limitei de 0,1% a fost tea-
ma PDSR-ului ca 30% din avuþia na-
þionalã - cât fusese alocat portofoliilor
celor cinci FPP-uri - sã nu încapã pe
mâini strãine.

Unii dintre acþionarii SIF-urilor,
implicaþi de cîþiva ani în “lupta”
împotriva pragului, au susþinut cã ar-

gumentul “interesului public” pe care
l-ar prezenta SIF-urile nu mai este de
actualitate, dat fiind cã societãþile de
investiþii financiare nu ar mai deþine
30% din economia naþionalã ºi cã
majoritatea celor care au primit acþiu-
nile de la FPP le-ar fi vândut investi-
torilor de la Bursã. Preºedinþii
SIF-urilor au respins, însã, punctul de
vedere al acþionarilor.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
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Standard & Poor’s a
redus calificativul
Italiei

Agenþia de evaluare Standard & Po-
or’s (S&P) a redus
cu o treaptã ratin-
guldecredit al Ita-
liei, la “A” de la
“A+”, cu perspec-
tivã negativã, din
cauza deteriorãrii
perspectivelor

economice, care pun sub semnul între-
bãrii capacitatea de reducere a datorii-
lor þãrii. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

Bank of China a
întrerupt tranzacþiile
valutare cu mai multe
bãnci europene

Bank of China, una dintre cele mai
mari bãnci comerciale de stat din
China, a întrerupt tranzacþiile valu-
tare forward ºi swap cu mai multe
bãnci europene, din cauza crizei da-
toriilor suverane din zona euro, au
declarat unele surse apropiate situa-
þiei, citate de agenþia Reuters. (V.R.)

(continuare în pagina 13)

Trichet: Bãncile
europene trebuie
sã-ºi consolideze
situaþia financiarã

Bãncile europene trebuie sã-ºi
consolideze situaþia financiarã, a de-
clarat preºedintele Bãncii Centrale

E u r o p e n e
(BCE), Jean-
Claude Trichet,
într-un interviu
pentru cotidianul
spaniol Expan-
sion, citat de Re-
uters.

Potrivit afirmaþiilor sale, oprirea
operaþiunilor de swap valutar de cãtre
Bank of China cu mai multe bãnci eu-
ropene ºi operaþiunile monetare ale
BCE sunt cele mai recente semne cã
temerile privind datoriile ºi economia
ameninþã sã se extindã cãtre sectorul
financiar. (V.R.)

(continuare în pagina 15)

Teleconferinþã
Grecia – UE – FMI

Cabinetul elen urma sã participe, ieri
seara, laonouãteleconferinþãcuoficia-
lii creditorilor internaþionali, dupã ce,
luni, aceºtia au susþinut un demers si-
milar, catalogat drept “productiv”.

Surse: “Siemens” a
retras de la “Société
Générale” peste 500
milioane euro

“Siemens” AG, cel mai mare fur-
nizor european de soluþii de ingi-
nerie, a retras, în prima jumãtate a lu-
nii iulie, depozite de peste 500 de mi-
lioane de euro de la banca francezã
“Société Générale”, transferându-le
la Banca Centralã Europeanã (BCE),
anunþã presa internaþionalã, citând
surse apropiate situaþiei. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

ALERTÃ !

Capitalul strãin în

sistemul bancar românesc

Þara Capital %
Grecia 30,00
Austria 21,00
Olanda 15,00
Franþa 4,30
Ungaria 6,50
Portugalia 4,20
Italia 4,20
Cipru 4,40
BERD 2,80
Israel 2,00
Germania 1,70
SUA 0,90
Alte þãri 3,00


