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Economia Marii Britanii
a scãzut peste aºteptãri

Economia Marii Britanii a înregis-
trat un declin peste aºteptãri în trime-
strul al doilea din 2012, semn cã re-
cesiunea care afecteazã aceastã þarã
se adânceºte.

Potrivit Oficiului Naþional de Sta-
tisticã, Produsul Intern Brut al Marii
Britanii a scãzut cu 0,7% în perioada
aprilie – iunie 2012, comparativ cu
primele trei luni din acest an, când
înregistrase un declin de 0,3%. Ana-
liºtii anticipau o scãdere de 0,2%.

Declinul din trimestrul al doilea
este cel mai important înregistrat
dupã primul trimestru din 2009.

Comparativ cu perioada apri-
lie-iunie 2011, economia Marii Bri-
tanii a scãzut cu 0,8% în trimestrul al
doilea din 2012, acesta fiind, de ase-
menea, cel mai semnificativ declin
din 2009 pânã în prezent.

Moody’s a retrogradat
perspectiva EFSF

Agenþia de rating Moody’s Inves-
tors Service a revizuit marþi, în sens
negativ - de la “stabilã” la “negati-
vã”-, perspectiva Facilitãþii Europe-
ne de Stabilitate Financiarã (EFSF).
Retrogradarea a venit la o zi dupã ce
agenþia a coborât la “negativã” per-
spectiva ratingurilor Germaniei,
Olandei ºi Luxemburgului, care
beneficiazã de calificativul de top
“AAA”.

Nowotny se pronunþã pentru
acordarea de licenþã
bancarã fondului ESM

Ewald Nowotny, membru în con-
ducerea Bãncii Centrale Europene,
declarã cã existã argumente în favoa-
rea acordãrii licenþei bancare fondu-
lui permanent de salvare a Europei
(ESM), care trebuie luate în
discuþie. (V.R.)

CEC, BCR, BRD ªI BT VIN ÎN AJUTORUL FERMIERILOR:

Credite avantajoase pentru proiectele
agricole pe bani europeni

Beneficiarii proiectelor agri-
cole derulate prin Progra-
mul Naþional de Dezvoltare

Ruralã (PNDR), din fonduri europe-
ne, vor putea sã se împrumute de la
anumite bãnci în
condiþii avantajoase.
Patru instituþii ban-
care de pe piaþa noas-
trã sunt interesate sã
susþinã fermierii care
deruleazã proiecte
din bani europeni,
dupã cum ne-a decla-
rat Alexandra Cozac,
consilierul ministru-
lui de resort. Domnia
sa ne-a spus cã cele
patru bãnci sunt CEC
Bank, Banca Comer-
cialã Românã (BCR), Banca Tran-
silvania (BT) ºi BRD Group Societe
Generale.

Singurii care au prezentat, pânã în
prezent, o ofertã concretã autoritãþi-
lor sunt reprezentanþii CEC, potrivit
anunþului fãcut de Ministerul

Agriculturii.
MADR a anunþat cã CEC Bank va

reduce dobânda cu un punct procen-
tual, la creditele acordate pentru rea-
lizarea proiectelor cu componenþã

din fonduri europene, în cadrul
PNDR. De asemenea, banca va re-
duce gradul minim de acoperire cu
garanþii cu aproximativ 15%, com-
parativ cu creditele standard acorda-
te persoanelor juridice, avansul mi-
nim fiind redus la 10% din valoarea

proiectului, pentru companiile
start-up.

Celelalte trei instituþii bancare ur-
meazã sã-ºi prezinte ofertele, iar
MADR va semna convenþii de cola-

borare cu unitãþile ban-
care care vor avea cele
mai avantajoase oferte
de creditare pentru
beneficiari.

Una din cauzele prin-
cipale ale absorbþiei mai
reduse în cazul fonduri-
lor europene este acce-
sul dificil la creditare, în
special pentru cofinan-
þarea beneficiarilor
PNDR, subliniazã co-
municatul MADR, adã-
ugând cã ministerul de

resort a fãcut demersuri în vederea
obþinerii unor condiþii avantajoase
de creditare pentru beneficiarii
programului.

EMILIA OLESCU
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London Metal Exchange a acceptat
preluarea sa de cãtre Hong Kong
Exchanges

Acþionarii London Metal Exchan-
ge (LME – Bursa Metalelor din Lon-
dra) au aprobat, ieri, oferta de pre-
luare în sumã de 2,2 miliarde dolari
primitã de la Hong Kong Exchanges
& Clearing Ltd., operatorul Bursei
din Hong Kong. Pentru Hong Kong
Exchanges, aceasta este prima
achiziþie în afara graniþelor.

Acþionarii LME s-au pronunþat în
proporþie de 99,24% în favoarea
tranzacþiei, potrivit anunþului fãcut
de Chris Evans, purtãtor de cuvânt al
pieþei londoneze.
“JPMorgan Cha-
se & Co.”, “Gold-
man Sachs Group” Inc. ºi “Metdist”
Ltd. sunt acþionarii majoritari ai
LME. Alþi investitori sunt UBS AG,
“Barclays” Plc, “Deutsche Bank”
AG ºi “Sucden Financial” Ltd. O
cotã de 4,2% din LME este controla-
tã de 31 de producãtori de metale,

consumatori ºi comercianþi din do-
meniu. Printre aceºtia se numãrã so-
cietãþile miniere “Rio Tinto Group”
ºi “Codelco”, traderul “Glencore
International” Plc ºi producãtorul de
aluminiu “Norsk Hydro” ASA.

Board-ul LME ºi-a exprimat sus-
þinerea pentru oferta menþionatã la
data de 15 iunie, în defavoarea pro-
punerilor lansate de rivalii CME
Group Inc., Intercontinental
Exchange Inc. ºi NYSE Euronext.
Recomandarea a þinut cont de preþul

ofertei, de opor-
tunitãþile de
creºtere ºi de pro-

misiunile privind menþinerea struc-
turii actuale a LME. Aprobarea fina-
lã pentru aceastã tranzacþie – din par-
tea autoritãþilor de reglementare -
este aºteptatã în luna noiembrie.

Bursa din Hong Kong vrea sã-ºi
extindã gama de produse în condiþii-
le în care s-a redus volumul ofertelor
publice iniþiale (IPO) lansate pe
aceastã piaþã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

SUSPECTAT DE AFACERI IMOBILIARE ILEGALE ÎN SERBIA,

Herbert Stepic ar putea
renunþa la ºefia Raiffeisen
Bank International
l Reprezentanþii RBI: “Nu comentãm informaþiile”

H
erbert Stepic, directorul
general al Raiffeisen
Bank International
(RBI), ar putea fi nevoit

sã renunþe la conducerea bãncii, pen-
tru cã domnia sa ar fi implicat în afa-
ceri imobiliare în Serbia, potrivit
surselor de presã.

Autoritatea de reglementare fi-
nanciarã din Austria (FMA) investi-
gheazã legãturile suspicioase ale lui
Herbert Stepic cu afacerile imobilia-
re din Serbia, potrivit cotidianului
“Falter”, care citeazã surse confi-
denþiale, informeazã Bloomberg. În
cazul în care FMAva dovedi cã Her-
bert Stepic este implicat în astfel de
afaceri, viitorul domniei sale la con-
ducerea bãncii ar fi compromis,
potrivit legislaþiei din Austria.

Herbert Stepic, alãturi de investi-
tori austrieci ºi sârbi, ar fi cumpãrat
terenuri în apropiere de Belgrad, cu
un credit de 23 milioane euro con-
tractat de la Hypo Alpe-Adria-Bank
International, aratã probele FMA.

Terenurile care au fost cumpãrate de
la guvernul sârb valorau 65 milioane
de euro, potrivit estimãrilor Hypo

Alpe de la acea datã, mai precizeazã
cotidianul “Falter”. Tranzacþia ar fi
fost efectuatã printr-un intermediar
cipriot, iar împrumutul este, în
prezent, neperformant, potrivit
ziarului vienez.

ELENA VOINEA
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PREªEDINTELE BURSEI DIN VARªOVIA, ÎN VIZITÃ LA BUCUREªTI

Polonezii vin dupã Fondul
Proprietatea?
l Întrebarea cheie: Ce se va întâmpla cu lichiditatea BVB dupã listarea FP la
Varºovia? l Diferenþe “de la cer la Pãmânt”: capitalizarea BVB - 16,6 miliarde
de euro; Warsaw Stock Exchange - 150 miliarde euro

L
istarea secundarã a Fondu-
lui Proprietatea la Bursa din
Varºovia este o dorinþã ar-
zãtoare, nu numai a acþiona-

rilor FP – care au aprobat-o în AGA -
ci, se pare, ºi a oficialilor polonezi.
Aceºtia vin, din nou, la Bucureºti, în
aceastã sãptãmânã, sã discute cu ºefii
BVB, iar subiectul dublei listãri este
atât de important, încât este puþin pro-
babil sã nu fie dezbãtut.

Dupã ce, în luna februarie, polone-
zii au promovat listarea companiilor
româneºti pe Bursa din Varºovia (prin
vocea lui Marek Szczygiel, ambasa-
dorul Poloniei în România, a Lidiei
Adamska, membru în boardul Bursei
din Varºovia, ºi a lui Pawel Tambor-
ski, subsecretar de stat responsabil cu
supravegherea procesului de privati-
zare prin intermediul bursei polone-
ze), Ludwik Sobolewski, preºedintele
Bursei din Varºovia, vine, în aceastã
sãptãmânã, la Bucureºti, sã discute cu
oficialii pieþei de capital locale.

Domnia sa a mai fost în România, la
evenimentul de lansare a pieþei spot de la
Sibiu (ianuarie 2010), având, atunci, în
planlistãriduble laVarºoviaºiSibiu. Însã
aceste proiecte nu s-au mai concretizat.

Pe piaþa localã – atât la nivelul
brokerilor, cât ºi al oficialilor - existã
o temere cã, odatã cu listarea Fondu-

lui Proprietatea la Varºovia, lichidi-
tatea pe cel mai tranzacþionat emi-
tent de la BVB va migra.

În februarie, polonezii au arãtat cã
îngrijorarea nu este justificatã,
întrucât lichiditatea revine pe piaþa
localã dupã o perioadã.

“Iniþial, lichiditatea mai mare se
transferã cãtre a doua piaþã, însã, în fi-
nal, se întoarce cãtre piaþa mamã, chiar

ºi investitorii strãini preferând sã lu-
creze cu brokerii locali, pentru cã
aceºtia au un acces mai bun la infor-
maþii”, a spus Pawel Tamborski, sub-
secretar de stat responsabil cu supra-
vegherea procesului de privatizare
prin intermediul bursei poloneze, pe
16februarie, launforumlaBucureºti.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

INTERNATIONAL

CENTRE FOR AMERICAN PROGRESS:

Victor Ponta apãrã democraþia,
nu o submineazã

Premierul Victor Ponta apãrã democraþia, nu o
submineazã, potrivit unui material publicat de
cãtre Center for American Progress (CAP), un
think tank american de orientare progresistã.
Acuzele din partea unor publicaþii precum The
Washington Post ºi The Economist, potrivit cã-
rora primul-ministru ar fi responsabil pentru cri-
za politicã din þara noastrã, atacând democraþia
ºi stabilitatea politicã a þãrii, nu sunt doar greºite,
ci ºi induc în eroare, în mod intenþionat, publicul,
considerã autorii articolului.

ALEXANDRU SÂRBU
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REFERENDUM

Legea bancarã austriacã solicitã un test numit “fit and proper” (n.r. potrivit

ºi adecvat) care sã asigure, între alte cerinþe, cã relaþiile economice ale ma-

nagerilor seniori sunt “ordonate” ºi cã “nu existã indicii care sã punã la

îndoialã credibilitatea acelei persoane în gestionarea unei bãnci”.

La LME, piaþã cu o existenþã de

135 de ani, se stabilesc preþurile

mondiale de referinþã pentru me-

tale de bazã precum cupru, alumi-

niu ºi nichel.

Viviane Reding: Aºteptãm respectarea angajamentelor
asumate prin fapte

Comisia Europeanã (CE) este în
continuare “foarte preocupatã” de
atacurile împotriva democraþiei în
România ºi aºteaptã de la premierul
Victor Ponta respectarea angaja-
mentelor asumate prin “fapte”, a de-
clarat ieri comisarul european pen-
tru Justiþie Viviane Reding, adã-
ugând: “Suntem, în continuare, ex-
trem de preocupaþi de situaþia demo-
craþiei în România”.

“Preºedintele (CE, Jose Manuel)
Barroso ºi-a exprimat preocuparea
într-o declaraþie foarte puternicã ºi a
prezentat 11 cerinþe”, a amintit Re-
ding, dupã care a adãugat cã “nu s-a
întâmplat nimic nou de atunci”.

“Noi privim faptele, nu promisiu-

nile, legile, nu scrisorile”, a subliniat
comisarul european pentru Justiþie.

Din acest motiv, “România va rãmâ-
ne sub o supraveghere foarte atentã”, a
avertizat ea. Reding a precizat cã a pri-
mit “sute de e-mail-uri, dintre care
unele prezintã fapte foarte ºocante”.

CE a criticat foarte dur, pe 18 iulie,
atingeridinparteaGuvernului românla
adresastatuluidedrept, careau“zdrun-
cinat” încrederea UE, potrivit lui Bar-
roso. Ponta a promis sã tragã “conclu-
ziile care se impun” din acest avertis-
ment ºi sã “îºi asume întreaga respon-
sabilitate pentru ca angajamentele asu-
mate la Bruxelles sã fie puse în aplica-
re”.

CE a denunþat “caracterul siste-

matic” al mai multor atingeri aduse
recent statului de drept ºi indepen-
denþei justiþiei, în vederea destituirii
preºedintelui Traian Bãsescu (centru
dreapta).

Este vorba despre tot atâtea derive
care, potrivit raportului, proiecteazã
o îndoialã asupra “înþelegerii” de
cãtre Guvernul român a “ceea ce
înseamnã un stat de drept într-un
sistem democratic pluralist”.

Un nou raport este prevãzut pen-
tru sfârºitul anului, care va verifica
“dacã s-a rãspuns îngrijorãrilor cu
privire la statul de drept ºi indepen-
denþa (sistemului) judiciar ºi dacã
mecanismele democratice de control
au fost restabilite”. (C.I.)

Ludwik Sobolewski


