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Guvernele din UE ar putea
utiliza fonduri structurale
pentru susþinerea
sectorului bancar

Executivul de la Bruxelles discutã
o propunere în baza cãreia guvernele
din UE sã utilizeze fonduri structu-
rale într-un mecanism de garantare
destinat susþinerii lichiditãþii secto-
rului bancar, anunþã preºedintele
Comisiei Europene, Jose Barroso.

Potrivit propunerii, guvernele din
UE “pot utiliza fonduri structurale
ca un mecanism de garantare,
întrucât în unele þãri sunt probleme
reale în sectorul creditãrii”, a decla-
rat Barroso, la Bruxelles.

Moody’s: BCE are o
capacitate substanþialã
pentru sprijinirea bãncilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
are “o capacitate substanþialã” pen-
tru sprijinirea bãncilor ºi pieþelor
obligaþiunilor suverane din zona
euro, potrivit agenþiei de evaluare
Moody’s.

“Credem cã Eurosistemul (n.r. Sis-
temul European al Bãncilor Centra-
le), condus de BCE, va continua sã
sprijine instituþiile financiare”, a de-
clarat vicepreºedintele Moody’s,
Alain Laurin, adãugând: “Cu toate
acestea, acþiunile bãncii faþã de pie-
þele de obligaþiuni suverane ar putea
rãmâne limitate”.

Fitch a plasat
sub supraveghere
ratingul de viabilitate al
“Volksbanken-Verbund”

Fitch Ratings a plasat sub suprave-
ghere, pentru o posibilã retrogradare,
ratingul de viabilitate “BB+” al
“Volksbanken-Verbund”, din cauza te-
merilor privindsituaþiadificilãagrupu-
lui “Oesterreichische Volksbanken”.

Agenþia avertizeazã cã grupul
bancar continuã sã se confrunte cu
dificultãþi semnificative în privinþa
poziþiei de capital, a profilului de risc
ºi modelului de afaceri, în pofida
eforturilor considerabile din 2008
pânã acum.

Unele þãri din zona euro
propun supravegherea
vânzãrii activelor Greciei

Unele state ale zonei euro vor ca o
echipã a Comisiei Europene sã pri-
meascã atribuþii de supraveghere a
vânzarii activelor statului elen, dar ºi
serviciile publice ale þãrii, conform
unui plan de înãsprire a supraveghe-
rii autoritãþilor de la Atena, spun sur-
se citate de Reuters. Acestea aratã,
însã, cã aceastã propunere radicalã
este consideratã de unii oficiali euro-
peni o formã de colonialism.

Mãsurile, care ar putea fi respinse
încã din fazã iniþialã din cauza opo-
ziþiei puternice, subliniazã presiuni-
le în creºtere pentru o urmãrire mai
atentã a Greciei.

ªomajul din Grecia
a urcat la 16,5%

Rata ºomajului din Grecia a cres-
cut la 16,5% în iulie 2011, de la 12%
în perioada similarã din 2010, res-
pectiv 16% în iunie 2011, anunþã
Elstat. În iulie, numãrul ºomerilor
eleni a crescut cu 820.000, ca urmare
a mãsurilor de austeritate impuse de
Executivul de la Atena.

V.R.

Franþa pregãteºte salutul românesc:
“Dããã-mi ºi miee!”

P
erspectiva negativã de posi-
bila retrogradare a ra-
ting-ului Franþei, anunþatã,
luni, de agenþia Moody’s,

pare sã fie rezultatul unei fatalitãþi spre
care “Hexagonul” s-a îndreptat, în po-
fida oricãror avertismente ale experþi-
lor strãini ºi împotriva oricãror ferme
promisiuni ale autoritãþilor naþionale
cã nu se va pune niciodatã în dubiu ca-
lificativul sãu de top (“AAA”).

La sfârºitul primãverii, în luna mai,
“Le Figaro” a pus în circulaþie zvonul
cã “Franþa lucreazã de câteva zile la
un plan care sã permitã statului sã ia
poziþii în instituþiile financiare ale þã-
rii, dacã va fi nevoie [n.n. adicã, sã le
naþionalizeze]”, adãugând cã sunt vi-
zate doar douã-trei bãnci.

“Juste au cas ou” – o expresie care
a dat fiori (“doar dacã va fi cazul”).

La începutul lunii iulie, au circulat
zvonuri cã “La Banque Postale”
(banca deþinutã 100% de Poºta fran-
þuzeascã, care n-a reuºit sã se privati-
zeze anul ãsta, cum fusese vorba) a
limitat, începând de la 50%, sumele
sãptãmânale pe care deþinãtorii de
carduri le puteau ridica din banco-
mate – un semn neliniºtitor al lipsei
de lichiditãþi, în ciuda ratingului ridi-
cat cu care era notatã banca (desigur,
garanþia statului conta decisiv pentru
încrederea care îi era acordatã).

Puþin mai târziu (în aceeaºi lunã, la
21 iulie), Centrum für Europäische

Politik (CEP) a plasat Franþa în a treia
grupã a Indicelui CEPde solvabilitate,
pe locul al unsprezecelea, din 17 state
membre ale Zonei Euro, imediat sub
(!) Irlanda. În acest clasament, Franþa
stãteamaibinedoar faþãde (înordine):
12) Spania; 13) Italia; 14) Malta; 15)

Cipru; 16) Portugalia; 17) Grecia.
Semnificaþia acestei poziþii, acor-

datã de autorii studiului, este cã “þara
consumã nu doar 100% Produsul sãu
Intern Brut, ci ºi o parte din împru-
mutul net, tendinþã care ameninþã
solvabilitatea sa”.

În luna urmãtoare, în prima decadã
a lunii august, a reieºit cã economia
Franþei – a doua, ca mãrime pe conti-
nent, dupã Germania - ºi-a stopat
creºterea, în trimestrul al doilea,
îngrijorând cã nu va putea sã-ºi înde-
plineascã planul de reducere a defici-
tului, acel plan care fusese singurul
motiv pentru care agenþiile de rating
nu o retrogradaserã, deja, mai înainte.

Goldman Sachs nu s-a limitat, în
ocazie, sã observe pericolul pentru
Franþa, doar, ci a fãcut legãtura cu
întreaga Zonã Euro, suspectând cã al
treilea trimestru va consemna o dimi-
nuare a creºterii economice, per total.

În ultima decadã a lui septembrie,
s-a zvonit cã banca franþuzeascã de
la care Siemens a retras o jumãtate
de miliard de euro, ca sã-i depunã la
Banca Centralã Europeanã, ar fi fost
Societe Generale – un alt frison, care
a fãcut ca gestul sã devinã un exem-
plu, în contextul paranoid al pieþelor,
unde investitorii fug de colo-colo ºi
dintr-o monedã în alta, cu atât mai
mult cu cât, mai devreme, Societe
Generale anunþase cã va reduce cos-
turile ºi cã va vinde active în valoare
de patru miliarde euro, pânã în 2013,
ca sã-ºi consolideze capitalul ºi ca sã
reasigure investitorii, în privinþa si-
tuaþiei financiare.

MAKE

(continuare în pagina 3)

ªeful Erste,
anchetat de
autoritãþile
austriece

Autoritatea pentru piaþa fi-
nanciarã din Austria a
anunþat, ieri, cã a început o

investigaþie ca sã stabileascã dacã
Andreas Triechl, directorul executiv
al “Erste”, a indus în eroare investi-
torii înainte sã anunþe revizuirea de
la profit la pierdere, a rezultatului fi-
nanciar din acest an, potrivit Media-
fax.

De asemenea, autoritatea verifi-
cã un portofoliu de contracte CDS
(n.r. credit default swap-asigurare
a datoriilor împotriva riscului de
neplatã) din evidenþa contabilã a
grupului.

“Erste”, a doua mare instituþie de
credit din Europa Centralã ºi Est,
prezentã în þara noastrã, prin inter-
mediul BCR, a confirmat cã autori-
tatea financiarã i-a cerut sã furnizeze
informaþii în cadrul anchetei, potri-
vit Reuters.

E.V.

(continuare în pagina 6)

PENTRU PRODUSELE STRUCTURATE EMISE DE “ERSTE”

Unii investitori se îndoiesc cã BCR îºi respectã
obligaþiile de market maker
l Valentin Ionescu: “BVB a primit propuneri cu privire la cadrul de derulare a operaþiunilor cu
produsele structurate, unele dintre acestea fiind în curs de implementare”

Unii investitori acuzã “Erste Group”
cã nu respectã prevederile contracte-
lor de furnizare de lichiditate pentru
certificatele turbo (n.r. instrumente
derivate tranzacþionate la Bursa de
Valori Bucureºti, care au ca active su-
port indici, acþiuni, mãrfuri).

Un investitor ne-a spus cã în aceas-
tã varã - o perioadã de volatilitate
maximã a pieþelor - Banca Comer-
cialã Românã (n.r. market-makerul
pentru produsele emise de “Erste
Bank”) a avut foarte des probleme în
furnizarea lichiditãþii pentru aceste
instrumente financiare, existând zile
în care lipsea ore la rând din piaþã.

Investitor: “Pe 5 august,
cotaþiile BCR au dispãrut
misterios din piaþã, puþin
dupã orele 12:00”

Un investitor, care a preferat sã
nu fie nominalizat, ne-a relatat: “În

Parametrii aplicabili Furni-
zorului de Lichiditate BCR
este prevãzut faptul cã BCR
este obligatã sã menþinã în
piaþã oferte ferme de cumpã-
rare ºi de vânzare timp de cel
puþin 80% din ºedinþa de
tranzacþionare în care piaþa
se aflã în starea Deschisã.
Totuºi, spre exemplu pe 5
august, cotaþiile BCR au dis-
pãrut misterios din piaþã pu-
þin dupã orele 12:00 ºi încã
nu reveniserã la ora 15:30
(acelaºi lucru întâmplâdu-se
ºi cu o zi înainte, cam în ace-
laºi interval orar – fapt sesi-
zat doar de investitori, nu ºi
de cãtre cei care suprave-
gheazã piaþa sau explicat în vreun
fel de cãtre cei de la BCR), deºi emi-
tentul nu comunicase faptul cã ar
avea probleme tehnice care sã
împiedice furnizarea lichiditãþii

(acest comunicat a venit la un mo-
ment dat - la douã ore dupã ce au di-
spãrut cotaþiile market makerului -
în condiþiile în care deja se fãcuserã
solicitãri pentru precizãri, cãtre

BVB ºi BCR)”.
Întrebat dacã a primit

sesizãri privind nereguli
în ceea ce priveºte furni-
zarea de lichiditate pentru
produsele structurate emi-
se de Erste Bank, Valentin
Ionescu, directorul gene-
ral al BVB, ne-a declarat:
“BVB a încercat în per-
manenþã sã dezvolte o re-
laþie de comunicare direc-
tã cu toþi participanþii la
piaþã, inclusiv cu investi-
torii. Astfel, de-a lungul
timpului, am avut privile-
giul sã primim numeroase
sugestii ºi idei de îmbunã-
tãþire a activitãþii BVB,

sugestii ºi idei pe care am încercat
sã le punem în practicã”.

ADINA ARDELEANU
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“Liberté, Egalité, Fraternité”.

Comisia Europeanã
investigheazã
naþionalizarea
“Dexia Bank”
Belgia
l Surse: “Qatar
National Bank”
analizeazã preluarea
“Denizbank” Turcia

Comisia Europeanã a lansat o anche-
tã cu privire la preluarea de cãtre stat a
divizieibancaredinBelgiaagrupului fi-
nanciar franco-belgian “Dexia” SA.

Autoritãþile de reglementare de la
Bruxelles au declarat cã vor verifica
dacã preþul plãtit pentru “Dexia
Bank” Belgia include subvenþii de
stat ºi dacã ajutorul respectã normele
europene în materie.

Amintim cã, recent, grupul “De-
xia” a acceptat naþionalizarea diviziei
sale bancare belgiene, în cadrul pro-
gramului de salvare convenit de gu-
vernele din Franþa, Belgia ºi Luxem-
burg. Guvernul belgian va cumpãra
100% din “Dexia Bank” Belgia,
pentru 4 miliarde de euro. Divizia de-
ruleazã în principal activitãþi în secto-
rul retail, numãrã 6.000 de angajaþi, 4
milioane de clienþi ºi are depozite de
80 de miliarde euro. Guvernul bel-
gian nu vrea sã rãmânã pe termen ne-
limitat în bancã, dar nici “sã iasã foar-
te repede, ci sã asigure continuitatea”,
potrivit ministrului belgian al finanþe-
lor, Didier Reynders.

V. RIBANA
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