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Cea mai redusã creditare
transfrontalierã, în ultimii trei ani

Bãncile au înregistrat, în ulti-
mul trimestru al anului trecut,
cea mai acceleratã reducere a

creditãrii transfrontaliere din perioada
similarã a lui 2008, care a
urmat falimentului Leh-
man Brothers, potrivit ulti-
mului raport trimestrial al
Bãncii Reglementelor
Internaþionale (BRI). Scã-
derea a fost globalã, însã
provocatã în special de
bãncile din zona euro pre-
sate sã îºi reducã expuneri-
le, noteazã raportul. Atât
împrumuturile acordate
bãncilor, cât ºi cele cãtre
instituþii non-bancare s-au contractat,
însã, în cazul primelor, declinul a fost
mai accentuat.

Creanþele transfrontaliere au scã-
zut cu 799 miliarde dolari, repre-
zentând 2,5% din portofoliul global,
conform datelor BRI. Reducerea
creditãrii interbancare a fost de 637
miliarde dolari (3,1%), în timp ce

împrumuturile cãtre sectorul non-
bancar s-au contractat cu 162 miliar-
de dolari (1,4%), se aratã în raport.
Autorii studiului explicã: “Declinul

a fost determinat în principal de o
scãdere semnificativã a împrumutu-
rilor interbancare, în urma revãrsãrii
crizei datoriilor de stat din zona euro
cãtre pieþele de credit. Reducerea a
fost mai abruptã în cazul creanþelor
transfrontaliere pe entitãþi rezidente
în zona euro ºi poate fi atribuitã în
principal bãncilor din zona euro”.

Þara noastrã a înregistrat o con-
tracþie cu 3,8 miliarde dolari (6,7%)
a creditãrii transfrontaliere în trimes-
trul patru al lui 2011 faþã de trimes-

trul precedent, pânã la ni-
velul de 52,8 miliarde do-
lari, potrivit datelor BRI.
Faþã de finalul anului
2009, activele bancare in-
ternaþionale din þara noas-
trã au scãzut cu 10 mi-
liarde dolari (5 miliarde
dolari în fiecare din ulti-
mii doi ani).

Creditarea cãtre secto-
rul bancar s-a diminuat,
faþã de al treilea trimestru

al anului trecut, cu aproape 2 miliar-
de dolari, ajungând de la 21,996
miliarde dolari la 20,123 miliarde do-
lari, conform statisticilor oficiale.
Faþã de finele lui 2009, scãderea a
depãºit 7 miliarde dolari.
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Germania insistã:
Eurobondurile nu sunt
o soluþie actualã

Germania a reiterat, ieri, cã propu-
nerea privind emiterea de bonduri
comune de cãtre statele din zona
euro (eurobonduri) nu reprezintã so-
luþia corectã la actuala crizã a dato-
riilor ºi ar putea fi luatã în considera-
re “numai dupã câþiva ani” de mãsuri
care sã ducã la o integrare mai accen-
tuatã.

“Vorbim despre o perioadã de
câþiva ani ºi cu siguranþã nu este o
soluþie la care sã ne gândim în actua-
la situaþie dificilã”, a afirmat Steffen
Seibert, purtãtor de cuvânt al cance-
larului Angela Merkel, adãugând:
“Guvernul federal crede în acest mo-
ment cã eurobondurile sunt un mij-
loc complet inadecvat de a scoate
Europa din crizã”.

Amintim cã preºedintele Franþei,
Francois Hollande, se pronunþã pen-
tru emiterea de eurobonduri.

Cipru ar putea cere
sprijin financiar extern

Statul cipriot pare cã se aflã din ce
în ce mai aproape de momentul în
care va fi nevoit sã solicite ajutorul
Uniunii Europene, ca sã poatã face
faþã impactului crizei din Grecia asu-
pra sistemului bancar naþional, a de-
clarat Panicos Demetriades, guver-
natorul bãncii centrale a Ciprului, ci-
tat de Financial Times.

Panicos Demetriades a spus cã Ci-
prul întâmpinã probleme în încerca-
rea de a gãsi 1,8 miliarde euro, bani
necesari unei injecþii de capital în
“Cyprus Popular Bank” - a doua
mare bancã a þãrii - pânã la data de 30
iunie. (V.R.)
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Preþul petrolului nu se opreºte
din declin

Cotaþia petrolului brut a scãzut
ieri, pentru a cincea zi consecutiv, la
bursa din New York, ajungând la cel
mai redus nivel din ultimele opt luni,
pe fondul încetinirii creºterii econo-
mice din SUA ºi China.

Preþul petrolului cu livrare în iulie a
coborât cu 32 de cenþi (0,4%), la ora
10.00 la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 81,21 dolari/
baril. La data de 1 iunie, cotaþia petro-
lului a scãzut cu 3,8% pe piaþa ameri-
canã, încheind sãptãmâna trecutã cu
cel mai important declin din 23 sep-
tembrie pânã în prezent: -8,4%. De la
începutul anului curent, cotaþia þiþeiu-
lui a pierdut aproape 15% la New
York Mercantile Exchange.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în iulie a scãzut cu 0,8% ieri, la 97,60
dolari/baril. La data de 1 iunie, pe-
trolul Brent a coborât pânã la cel mai
redus nivel din ianuarie 2011 pânã în
prezent, ajungând sub 100 de dolari
barilul pentru prima oarã dupã luna
octombrie 2011.

Analiºtii aratã cã perspectivele pe

acest an sunt negative în privinþa cererii
de petrol. În opinia acestora, consumul
de þiþei va scãdea în þãrile dezvoltate.

Preþul coºului OPEC,
sub 100 de dolari/baril

Preþul þiþeiului produs de Organi-
zaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol
(OPEC) a scãzut sub 100 de dolari
barilul pentru prima oarã din octom-
brie pânã la momentul actual, con-
form datelor oficiale publicate ieri.

Preþul coºului de þiþei OPEC a ajuns
la 97,44 dolari/baril vineri, scãzând cu
3,62 dolari faþã de ziua anterioarã.

O cotaþie mai micã de 100 de dolari
pentru þiþeiul OPEC genereazã temeri
în rândul organizaþiei dependente de
exportul de petrol. Scãderea preþului
ar putea pune presiuni pe cele 12 sta-
te membre ale OPEC în sensul redu-
cerii producþiei, în vederea opririi
declinului. Miniºtrii petrolului din
OPEC au programat la data de 14 iu-
nie o reuniune la Viena, în cadrul cã-
reia vor lua în discuþie cotele de pro-
ducþie. (V. RIBANA)

Putin: Construcþia
South Stream începe
la finele anului

C
onstrucþia gazoductului
South Stream va începe
la finele acestui an, a
anunþat, ieri, preºedintele

Rusiei, Vladimir Putin, informeazã
agenþia ITAR-TASS, citatã de novi-
nite.com. Proiectul a primit susþinere
suplimentarã din partea Turciei. Pu-
tin a precizat cã Turcia a aprobat tra-
seul conductei care trece prin zona sa
economicã exclusivã. Prima fazã a
proiectului va deveni operaþionalã la
finele anului 2015.

Valoarea investiþionalã a proiectu-

lui a fost estimatã la circa 15 miliarde
de euro, iar capacitatea totalã de trans-
port va fi de 63 miliarde mc de gaze.
South Stream va porni din Rusia spre
Bulgaria prin Marea Neagrã, de unde
se va despãrþi pe douã trasee. Cel nor-
dic va merge prin Serbia, Croaþia,
Ungaria ºi Slovenia, cãtre Austria ºi
Nordul Italiei, iar traseul sudic va ali-
menta sudul Italiei prin Grecia.

Rusia a accelerat, în ultima perioa-
dã, implementarea proiectului South
Stream, care este perceput ca un con-
curent pentru Nabucco - gazoductul

susþinut de UE, ce ar trebui sã diversi-
fice alimentarea cu gaze a Europei,
din zona Mãrii Caspice, prin Turcia,
Bulgaria, România, Ungaria ºi Aus-
tria, pentru a reduce dependenþa de
importurile ruseºti. Nabucco pare sã
întâmpine probleme serioase în im-
plementare din cauza Rusiei având în
vedere cã, la finele lunii aprilie, pre-
mierul ungar Viktor Orban a declarat
cã MOL se retrage din proiect.

ALINA TOMA VEREHA
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Bursa lasã ofertele
publice exclusiv

în mâna intermediarilor
l Lucian Anghel, preºedintele BVB: Ofertele se vor putea desfãºura
prin mai multe metode

D
erularea ofertelor
publice prin Bursã
va fi lãsatã exclu-
siv în grija inter-

mediarilor, dacã CNVM apro-
bã modificãrile Codului Bursei
propuse de Consiliul de Admi-
nistraþie al BVB.

Consiliul Bursei a hotãrât,
pe 28 mai 2012, modificarea
Codului BVB - operator de
piaþã cu privire la ofertele pu-
blice, însã a evitat sã precizeze
care sunt schimbãrile propuse.

Surse din piaþã ne-au decla-
rat însã cã modificarea Codului
propusã de BVB prevede ca
ofertele publice sã se deruleze
“conform prospectului”, ceea
ce înseamnã cã transparenþa
model, întâlnitã în cazul ofertei
“Transelectrica” din luna mar-
tie, ar putea deveni istorie.

Practic, noua prevedere lasã inter-
mediarilor posibilitatea sã deruleze
cum doresc oferta, inclusiv cu
“book” închis (n.r. doar prin inter-
mediarii care fac parte din consorþiu)
ºi cu o alocare discreþionarã a pache-
tului oferit, precizeazã sursele citate.

Lucian Anghel, preºedintele BVB,

ne-a declarat însã cã modificarea Co-
dului Bursei asigurã mai multã flexi-
bilitate consorþiilor de intermediere:
“Este o solicitare venitã din partea
consorþiului care gestioneazã SPO
Transgaz (n.r. oferta publicã secunda-
rã) ºi asigurã mai multã flexibilitate
consorþiilor care vor gestiona în viitor

ofertele publice de al cãror suc-
ces sunt responsabile. Este unul
din elementele considerate non
standard internaþional de cãtre
bãncile de investiþii ºi un motiv
de a solicita listãri internaþiona-
le” (Consorþiul pentru SPO-ul
Transgaz este format din Raif-
feisen Capital&Investment,
Wood&CompanyFinancial
Services ºi BT Securities).

Domnul Anghel este de pã-
rere cã Bursa nu renunþã la
transparenþã, prin aceastã mo-
dificare a Codului: “Nu se ex-
clude nicio variantã de derulare
a ofertelor (n.r. cu «book» des-
chis sau închis). Cred cã aceas-
tã modificare este un pas înain-
te. Lãsãm consorþiul sã decidã
cum se vor derula ofertele,
astfel încât sã le ducã la bun
sfârºit. Bursa va respecta deci-

zia intermediarilor. Poate fi o ofertã
cu «book» închis, deschis sau o com-
binaþie între cele douã (n.r. diferit
pentru tranºele de investitori – retail
sau instituþionali)”.

ADINA ARDELEANU
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