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Depozitele overnight
la BCE, la nivel record

Depozitele overnight constituite
de bãncile comerciale din zona euro
la Banca Centralã Europeanã (BCE)
au atins, luni, cea mai ridicatã valoa-
re din 2011, semn al tensiunilor con-
tinue de pe pieþele financiare.

Bãncile au depozitat la BCE
346,36 miliarde euro pentru 24 de
ore, faþã de 334,91 miliarde euro -
vârful anterior pe anul curent, atins
la data de 9 decembrie.

Moody’s a pus sub
supraveghere unele
bãnci spaniole

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service Inc. a
plasat sub supraveghere, pentru o
posibilã retrogradare, unele bãnci
spaniole, pe fondul îngrijorãrilor cu
privire la sectorul imobiliar din þarã
ºi economia slabã a acesteia.

Bãncile în cauzã sunt: “Banco Co-
operativo”, “Banco de Sabadell”,
“Bankia” ºi compania mamã “Banco
Financiero y de Ahorro”, “Bankin-
ter”, “CaixaBank”, alãturi de socie-
tatea mamã “La Caixa”, “Confede-
racion Espanola de Cajas de Ahor-
ro”, “Caja Rural de Granada”, “Iber-
caja Banco” ºi “Lico Leasing “.

Olanda, în recesiune

Economia olandezã este deja în
recesiune, a anunþat, ieri, Biroul pen-
tru Analizã a Politicii Economice de
la Amsterdam. Potrivit acestuia,
“Produsul Intern Brut al Olandei ar
urma sã scadã cu 0,5% în 2012”, pe
fondul declinului comerþului mon-
dial, al diminuãrii cheltuielilor con-
sumatorilor, dar ºi al mãsurilor gu-
vernamentale de reducere a deficitu-
lui public.

Grecia riscã noi
mãsuri de austeritate

Deficitul bugetului de stat al Gre-
ciei a continuat sã creascã în noiem-
brie, iar în primele 11 luni s-a majo-
rat cu 5,1%, la 20,52 miliarde euro,
ceea de face probabile noi mãsuri de
austeritate, în condiþiile în care þinta
anualã de 9% din PIB pare cã va fi
depãºitã cu un punct procentual,
conform Mediafax.

Potrivit planului de buget pentru
2012 aprobat sãptãmâna trecutã, de-
ficitul bugetar al Greciei este aºtep-
tat sã scadã în acest an la 9% din PIB,
de la 10,6% în 2010.

Barroso: Concesiile
cerute de Cameron
ar fi pus în pericol
piaþa unicã

Concesiile cerute de premierul
britanic David Cameron pentru pro-
tejarea sectorului financiar din Ma-
rea Britanie ar fi subminat reglemen-
tãrile care guverneazã piaþa unicã a
Uniunii Europene, a declarat
preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, în Parlamen-
tul de la Strasbourg, relateazã Finan-
cial Times, potrivit Mediafax.

“Marea Britanie cerea în schimbul
acordului sãu un protocol special re-
feritor la serviciile financiare care,
aºa cum a fost prezentat, era un risc
pentru integritatea pieþei interne.
Acest fapt a fãcut imposibil un com-
promis”, a afirmat Barroso.

V.R.

Plãþile FNGCIMM pentru credite
nerambursate, în creºtere cu 9%

Plãþile acordate bãncilor de cã-
tre Fondul Naþional de Ga-
rantare a Creditelor pentru

IMM-uri (FNGCIMM), pentru cre-
ditele nerambursate, ar putea ajun-
ge, anul acesta, la 31,8 milioane
euro, în creºtere cu 9% faþã de anul
trecut, potrivit lui Aurel ªaramet,
preºedintele instituþiei.

Aurel ªaramet a precizat cã cea
mai mare pondere în totalul plãþilor,
de 40%, a revenit companiilor din
comerþ, urmate de cele din industrie,
cu 20,1%, din sectorul serviciilor, cu
9,3%, ºi de construcþii, cu 7,5%.

Procentul redus deþinut de secto-
rul construcþiilor este explicat de
capacitatea mai ridicatã de adapta-
re a companiilor, datorat existenþei
ºi a unor comenzi mãrunte care pot
fi onorate, a explicat domnul ªara-
met. Domnia sa a mai menþionat cã
55% din plãþi sunt aferente credi-
telor acordate cu mai puþin de un
an înaintea intrãrii în incapacitate
de platã.

Dacã între anii 2004 ºi 2007 cre-
di tele garantate de cãtre
FNGCIMM erau destinate, în pro-
porþii aproximativ egale, investiþii-

lor ºi acoperirii capitalului de lucru,
începând cu anul 2008, ponderea
investiþiilor s-a redus puternic, a de-
clarat preºedintele fondului, care a
mai menþionat cã, în prezent, aces-
tora le sunt destinate 25% dintre
credite dupã ce, în anul 2009, pro-
centul ajunsese la 18%. Din totalul
garanþiilor pentru investiþii acordate
anul acesta, jumãtate au fost destinate
absorbþiei de fonduri europene, a
precizat domnul ªaramet.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Temeri cã bãncile
vest-europene pleacã din Est
� România ºi Bulgaria sunt expuse unui risc major din cauza sucursalelor
bãncilor elene

P
e pieþe sunt tot mai multe
temeri cã bãncile vest-eu-
ropene, aflate sub presiu-
nea noilor reglementãri pri-

vind majorarea ratelor de adecvare a
capitalului, îºi vor reduce operaþiu-
nile, iar restrângerea activitãþilor
pare cã se va concentra în afara þãri-
lor lor de origine, mai precis în Euro-
pa Centralã ºi de Est, conform Fi-
nancial Times (FT).

Publicaþia britanicã aratã cã bãn-
cile vest-europene sunt responsabile
pentru aproape trei sferturi din tota-
lul creditãrii din Europa Centralã ºi
de Est, iar majoritatea þãrilor din re-
giune au o singurã bancã majorã in-
dependentã. Excepþie face Bulgaria,
care nu are nicio astfel de instituþie
de credit.

Conform FT, Bulgaria ºi România
sunt zone cu un risc major, întrucât
în aceste þãri au sucursale bãncile
elene.

Magdalena Stoklosa, analist la
“Morgan Stanley”, avertizeazã în le-
gãturã cu o crizã nouã a creditelor în
Europa Centralã ºi de Est, cu excepþia
Poloniei ºi Republicii Cehe, respectiv
o revenire a problemelor financiare
din 2008, când fluxul de creditare de
pe pieþele dezvoltate cãtre pieþele
emergente s-a redus cu 20%. “Cea
mai mare parte din acest procent a
afectat Europa de Est, iar cum actuala

crizã este centratã în Europa, de data
aceasta ar putea fi chiar mai rãu”, a
spus Stoklosa, citatã de FT.

Cotidianul mai noteazã cã banca
italianã “UniCredit”, cel mai mare
jucãtor din Europa Centralã ºi de
Est, este, acum, o umbrã a grupului
care era înainte de criza financiarã.
Potrivit recentelor teste de stres de-
rulate de autoritãþile de reglementare
bancarã (EBA) la nivel european,
“UniCredit” are nevoie de o majora-
re de capital de 7,4 miliarde euro,
care se va efectua printr-o ofertã de
drepturi. Totodatã, banca se va reo-
rienta în Europa Centralã ºi de Est.

FT mai aratã cã banca francezã
“Société Générale” încearcã sã-ºi
majoreze capitalul cu 3,3 miliarde
euro, iar analiºtii aºteaptã ca institu-

þia sã-ºi diminueze capacitatea de
împrumut cãtre operaþiunile centrale
ºi est-europene. FT menþioneazã cã
aceasta este o potenþialã problemã
majorã pentru regiune, întrucât “So-
ciété Générale” este o bancã de top,
printre primele cinci din Europa
Centralã ºi de Est, cu o prezenþã pu-
ternicã în Rusia ºi România.

Financial Times noteazã ºi cã au-
toritãþile de reglementare din Austria
au speriat Europa Centralã ºi de Est
luna trecutã, prin stabilirea de noi
norme pentru bãncile cu expunere în
regiune. Restricþiile – care afecteazã
în primul rând primele douã bãnci
din þarã, “Erste Bank” ºi “Raiffei-
sen” - vin în condiþiile în care Aus-
tria face eforturi sã-ºi menþinã ratin-
gul de top AAA. (V.R.)

� Fotbal ºi bani: Douã meciuri
care pot genera milioane
de euro
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ÎNTRUCÂT VOM PUTEA EXPORTA CARNE DE PORC,

Caruz: Numãrul efectivelor porcine
se va tripla, în câþiva ani

Sectorul creºterii porcilor se va
dezvolta simþitor, ca urmare a ridicã-
rii interdicþiei de a exporta carne de
porc, ne-a spus Gheorghe Caruz,
preºedintele Patronatului Crescãto-
rilor de Porci. Potrivit dom-
niei sale, faptul cã þara noa-
strã a fost autorizatã sã co-
mercializeze carne de porc
pe piaþa intracomunitarã ºi
în þãrile terþe va conduce la
creºterea competitivitãþii în
domeniu: “Dacã vom ex-
porta ne vom permite sã
concurãm ºi cu firmele care
importã carne de porc ºi
vom putea asigura, în final,
necesarul intern de 11 mi-
lioane de capete”. Potrivit
domniei sale, pânã la sfârºitul anului
viitor vor fi înfiinþate noi crescãtorii
de porci, ajungându-se, în câþiva ani,
de la 4 milioane de capete la un
efectiv de 11 milioane. În perioada
2009-2011, numãrul de porci a
scãzut de la 8 milioane la 4 milioane.

Domnul Caruz ne-a spus cã socie-

tãþile care au rãmas pe piaþã sunt pre-
gãtite sã exporte carne ºi produse
preparate din carne de porc, “în þãrile
care vor da cel mai repede banii”.

Pentru prima datã de la aderarea la

Uniunea Europeanã, þara noastrã este
autorizatã sã comercializeze ºi sã ex-
porte carnea de porc pe piaþa intraco-
munitarã ºi în þãrile terþe, au anunþat,
ieri, reprezentanþii Ministerului Agri-
culturii. Decizia a fost adoptatã în ca-
drul ºedinþei Comitetului permanent
pentru lanþul alimentar ºi sãnãtatea

animalelor, care s-a desfãºurat la Bru-
xelles, în data de 6 decembrie 2011.
În acest context, participarea Româ-
niei cu carne ºi produse din carne de
porc la comerþul intracomunitar ºi ex-

portul cãtre þãrile terþe se va
realiza dupã publicarea De-
ciziei în Jurnalul Oficial Eu-
ropean.

La baza acestei hotãrâri a
stat raportul elaborat de cã-
tre specialiºtii Autoritãþii
Naþionale Sanitare Veteri-
nare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor (ANSVSA),
care a prezentat modul în
care autoritatea competen-
tã din România a imple-
mentat atât Programul Na-

þional de Monitorizare ºi Control al
Pestei Porcine Clasice în România,
cât ºi sistemele de biosecuritate ºi
trasabilitate dezvoltate în cadrul
sistemului canalizat.

EMILIA OLESCU
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CNVM A STABILIT CADRUL DE
ÎNFIINÞARE A ETF

Investitorii vor putea miza,
printr-o simplã tranzacþie,
pe evoluþia generalã a pieþei

Investitorii vor putea paria pe
evoluþia generalã a Bursei de
Valori Bucureºti, printr-o sim-

plã tranzacþie, dupã ce Comisia Na-
þionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) a stabilit cadrul de înfiin-
þare ºi funcþionare al ETF-urilor (n.r.
exchange traded funds - organisme
de plasament colectiv în valori
mobiliare tranzacþionabile), printr-o
dispunere, publicatã ieri pe pagina
oficialã a comisiei.

Un ETF este un fond deschis de
investiþii listat care urmãreºte per-
formanþa unui indice recunoscut de
acþiuni.

Ovidiu Dumitrescu, analist la
“Tradeville”, considerã cã iniþiati-
va CNVM sã susþinã dezvoltarea
paletei de instrumente disponibile
pe piaþa de capital autohtonã este
lãudabilã. “Instrumentele de tip
ETF au o serie de caracteristici
care le fac uºor de utilizat de cãtre
micii investitori, dar ºi de cãtre cei
instituþionali”, ne-a spus, ieri,
domnia sa, continuând: “Odatã
introduse ETF pe indicii BVB, in-
vestitorii de micã anvergurã vor
putea investi, printr-o simplã tran-
zacþie, în evoluþia generalã a pie-
þei, în timp ce administratorilor de
active le va fi mai uºor sã imple-
menteze strategii de tip “core – sa-
tellite”.

Brokerul se declarã optimist cu
privire la urmãrile pe care le va avea
acest proiect: “Suntem convinºi cã,
pe mãsurã ce investitorii locali vor
începe sã aprecieze avantajele ETF,
CNVM va permite ºi o gamã mai lar-
gã de active care sã poatã fi replica-
te”, ne-a mai declarat Ovidiu Dumi-
trescu.

Prin aceastã dispunere, CNVM
defineºte o serie de termeni ce ur-
meazã sã fie folosiþi în procesul de
creare a cadrului de înfiinþare ºi
funcþionare al acestor organisme,
stabileºte responsabilitãþile enti-
tãþilor implicate, descrie procese-
le de subscriere ºi de rãscumpãra-
re a titlurilor de participare pre-
cum ºi conþinutul documentelor
fondului.

În faza de proiect, dispunerea a
primit mai multe observaþii de la
casa de brokeraj “Tradeville” ºi de la
Banca Comercialã Românã.

Reprezentanþii “Tradeville” au
criticat mãsura luatã de CNVM care
stabileºte o limitã maximã de 50.000
de unitãþi de fond în cazul blocurilor
de titluri de participaþie, aceºtia su-
gerând o limitã maximã de 200.000
de unitãþi, însã propunerea nu a fost
admisã.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Aurel ªaramet


