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BVB a achiziþionat 4,99% din Bursa
de Valori a Moldovei

Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) a cumpãrat în luna
iulie un pachet reprezentând

4,99% din Bursa de Valori a Moldo-
vei, din Chiºinãu, potrivit unor surse
din piaþã.

Oficialii BVB ºi cei moldoveni au
mai cãzut de acord ca BVB sã parti-
cipe cu sistemul de tranzacþionare
ARENA la o eventualã majorare a
capitalului bursei din Chiºinãu, pen-
tru ca deþinerea sã nu îi fie diluatã.

Aceleaºi surse ne-au declarat cã
SSIF “Estinvest” SA Focºani ar pu-
tea cumpãra, la rândul sãu, un alt pa-
chet de 4,99% din acþiunile Bursei
Moldovei.

Directorul general al BVB, Valen-
tin Ionescu, declara în aprilie cã Bur-
sa are cinci milioane de euro puºi de-
oparte, în buget, pentru achiziþia de
participaþii la burse vecine. Domnul
Ionescu preciza, la momentul res-
pectiv, cã oficialii BVB purtau unele
discuþii cu reprezentanþii unor burse
din regiune, refuzând sã dezvãluie
despre ce operatori de piaþã este
vorba.

O lunã mai târziu, în mai, o dele-
gaþie formatã din oficiali ai Comisiei

Naþionale a Pieþei Financiare din Re-
publica Moldova (CNPF) ºi din
membri ai Comisiei de economie,
buget ºi finanþe a Parlamentului ba-
sarabean a venit la Bursa de Valori

Bucureºti (BVB). Oficialii moldo-
veni au spus atunci cã scopul vizitei
este un schimb de experienþã.

Planurile Bursei de Valori Bucu-
reºti de extindere la nivel regional

dateazã de acum câþiva ani, de când
bursa autohtonã a fãcut o propunere
pentru cumpãrarea Bursei de la
Ljubljana, dar a trebuit sã renunþe în
faþa ofertei mult mai tentante depusã
de Bursa din Viena.

Bursa de Valori a Moldovei a fost
fondatã în decembrie 1994, ca socie-
tate pe acþiuni de tip închis, potrivit
informaþiilor de pe site-ul operatoru-
lui de piaþã. La crearea bursei mol-
doveneºti au participat 34 de fonda-
tori. Primele tranzacþii au avut loc la
26 iunie 1995, consideratã ziua de
“naºtere” a Bursei de Valori a Mol-
dovei. Corneliu Dodu deþine din
1997 funcþia de Preºedinte al Bursei
de Valori a Moldovei, conform in-
formaþiilor de pe site-ul companiei.

În 2010, la Bursa de Valori a Mol-
dovei a fost înregistrat un rulaj de
267,89 milioane de lei moldoveneºti
(22,04 milioane de dolari).

La bursa moldoveneascã, sunt
prezente aproape o mie de companii,
majoritatea la categoria non-listing.

Aurica Doina, vicepreºedintele
CNPF, menþiona, cu prilejul vizitei la
Bucureºti din mai, cã circa douãzeci
de companii sunt mai lichide. (L.C.)
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Bãncile germane
resping capitalizarea
“generalizatã”

Europa ar trebui sã analizeze o
eventualã recapitalizare a bãncilor pe

baza abordãrii
fiecãrui caz în
parte, ºi nu sã
plece de la
principiul unei
recapitalizãri
generalizate, a
declarat, ieri,
preºedintele
federaþiei ger-
mane a bãnci-

lor private (BDB), Michael Kemmer
(foto), potrivit Reuters.

“Utilizarea unei abordãri generale
pentru toate bãncile nu are sens. Tre-
buie analizat fiecare caz în parte pen-
tru a decide foarte precis dacã este
necesar sã fie injectat capital”, a spus
Michael Kemmer.

UE - FMI: Recesiunea
din Grecia va fi mai
gravã decât arãtau
aºteptãrile

Inspectorii UE, FMI ºi BCE, care
au încheiat ieri misiunea la Atena, au
ajuns la concluzia cã recesiunea din
Grecia va fi mai gravã decât se anti-
cipa în luna iunie, iar redresarea nu
este aºteptatã mai devreme de 2013.
“Nu existã semne ale recâºtigãrii
încrederii investitorilor, în special
pentru cã ritmul reformelor nu a
ajuns la masa criticã necesarã înce-
perii transformãrii climatului inves-
tiþional”, potrivit concluziilor misiu-
nii troicii UE-BCE-FMI.

EBA le cere bãncilor
un capital Tier1
de 7%

Autoritatea Bancarã Europeanã
(EBA) le-a cerut bãncilor sã prezinte
date actualizate privind poziþiile de ca-
pital ºi expunerea pe datorii de stat.
Potrivit unor surse citate de Reuters,

EBA le cere
instituþiilor
creditoare sã
aibã o poziþie
de capital mai
solidã, putând
fi necesar ca
acestea sã-ºi
majoreze capi-
talul cu un to-
tal de 100 de

miliarde euro. Aceleaºi surse spun cã
EBA vrea ca bãncile sã aibã o ratã de
capital de bazã Tier 1 de 7%, conform
unui scenariu care ia în calcul recesiu-
nea.

Laureaþii premiului
Nobel: Zona euro
are nevoie de
uniune fiscalã

Laureaþii premiului Nobel pentru
economie din acest an, americanii
Thomas Sargent ºi Christopher
Sims, le recomandã guvernelor din
zona euro sã se îndrepte cãtre o uniu-
ne fiscalã, dacã vor ca moneda unicã
sã supravieþuiascã.

“Pentru supravieþuirea euro, zona
euro trebuie sã gãseascã o modalitate
de împãrtãºire a poverilor fiscale”,
declarã Sims, profesor de economie
la Universitatea Princeton. (V.R.)

PANICÃ

Sistemul bancar din Zona Euro
se blocheazã
l Trichet: “Criza este sistemicã” l Trichet: “Urgenta recapitalizare a bãncilor!”

B
ãncile comerciale din Eu-
ropa nu mai au încredere
unele în altele, sus-
pectându-se, ele însele,

cã s-ar putea prãbuºi (cum enorma
bancã comercialã franco-belgianã
Dexia a fãcut-o, deja, afectând douã
state dintr-o singurã loviturã), o
îngrijorare care le face sã nu-ºi mai
împrumute bani, blocând piaþa inter-
bancarã europeanã.

Marþi, depozitele “over-night” (pe
o zi) ale bãncilor comerciale din cele
17 þãri europene din Zona Euro, de-
puse la Banca Centralã Europeanã
(BCE), au explodat la 269 de miliarde
de euro, cel mai ridicat nivel din iunie
2010, indicând erodarea încrederii în
bonitatea sistemului bancar al Zonei.

Într-o notã de panicã, în aceeaºi zi,
ieri, Jean-Claude Trichet (aflat în pe-
rioada când îºi preda mandatul de
preºedinte BCE cãtre italianul Mario
Draghi), a declarat, în faþa Comisiei
Economice ºi de Afaceri Monetare a
Parlamentului European (cãruia îi
dãduse, deja, Raportul de activitate,
încã din 4 octombrie):

“Criza este sistemicã ºi trebuie ata-
catã decisiv. Gradul ridicat de interco-
nectare din sistemul financiar al UE a

condus la creºterea rapidã a riscului de
contagiune semnificativã. Ameninþã
stabilitatea financiarã în UE ca întreg
ºi afecteazã economia realã în Europa
ºi dincolo de graniþele ei".

Trichet a continuat, pe acelaºi ton:
“Sectorul bancar din Europa are ne-

voie de recapitalizare, asta face parte
din mesajul nostru. Trebuie luate deci-
zii, foarte urgent. Mã aºtept ca aceastã
deciziesãfie luatãcâtderapidposibil".

Trichet a mai spus: “Este nevoie
de o transparenþã ºi consistentã eva-
luare a expunerii bãncilor pe datorii-

le suverane”, sugerând, astfel, cã pe-
ricolul intrãrii în încetare de plãþi a
unui stat sau a altuia din Zonã a ajuns
la “momentul adevãrului”.

MAKE

(continuare în pagina 13)

Într-o singurã zi,
pierderi de peste
20% pentru
acþiunile
bãncilor greceºti

Bãncile din sistemul nostru
bancar sunt bine capitaliza-
te, rata medie de adecvare a

capitalului este de 14%, ne-a decla-
rat ieri Lucian Croitoru, consilierul
Guvernatorului Bãncii Naþionale a
României.

Acþiunile bãncilor majore din
Grecia au continuat sã scadã puter-
nic ieri, la Bur-
sa din Atena,
dupã un declin
semnificativ în
prima zi a sãp-
tãmânii. Titlu-
rile “National
Bank of Gree-
ce” SA, cea
mai mare ban-
cã elenã, pier-
duserã 16,3%
la ora 17.15
(ora României), ajungând la 1,59
euro. Titlurile “EFG Eurobank
Ergasias” SA, a doua bancã din
Grecia, au coborât cu 21,4%, la 55
de eurocenþi. Acþiunile “Piraeus
Bank” SA s-au depreciat cu 21%, la
25,1 eurocenþi, iar cele ale “Alpha
Bank” SA - cu 20%, la 82,4 euro-
cenþi.

ELENA VOINEA
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Ani grei de închisoare
în dosarul furtului de acþiuni
de la Depozitarul Central
l Inculpaþii au atacat sentinþa la Curtea de
Apel Piteºti

Tribunalul Argeº a stabilit con-
damnãri cuprinse între cinci ºi cinci-
sprezece ani pentru inculpaþii în pro-
cesul furtului de acþiuni de la Depo-
zitarul Central, trimiºi în judecatã în
2009 sub acuzaþia cã au prejudiciat
cu peste douã milioane de lei peste
300 de acþionari ai societãþilor de
investiþii financiare (SIF-uri). Deci-
zia instanþei a fost atacatã, însã, la
Curtea de Apel Piteºti.

Inculpaþii au fost trimiºi în judecatã
în anul 2009, dupã aproape doi ani de
cercetãri, fiind acuzaþi de înºelãciune,
tranzacþionare ilegalã pe piaþa de capi-
tal ºi fals. O parte din acuzaþi au deve-
nit cunoscuþi ca fiind membri ai gru-
pului “Bolintin Vale”, acesta fiind
oraºulundeseaflanucleuloperaþiunii.

Potrivit cercetãrilor DIICOT, gru-
pul fusese constituit în 2006, cu sco-
pul sã realizeze venituri ilicite în
urma unor tranzacþii efectuate cu ac-
þiunile SIF ale altor persoane.

Procurorii DIICOT au arãtat, în

2009, cã banii rezultaþi din aceste tran-
zacþii erau transferaþi în conturi la dife-
rite bãnci din Capitalã, deschise pe nu-
mele persoanelor cãrora li se tranzac-
þionau ilegal acþiunile, folosindu-se, în
acest scop documente false ºi persoa-
ne împuternicite racolate de grup.

Potrivit procurorilor DIICOT,
membrii grupului “Bolintin Vale” au
racolat ºase funcþionari ai Depozitaru-
lui Central, cu ajutorul cãrora au obþi-
nut date confidenþiale a peste 300 de
acþionari ai SIF-urilor. Cercetãrile
DIICOT au arãtat atunci cã gruparea a
folosit acte false întocmite pe numele
pãrþilor vãtãmate, au tranzacþionat ac-
þiunile acestora la Bursa de Valori Bu-
cureºti, prin intermediul societãþilor de
brokeraj, producând un prejudiciu de
douã milioane de lei, pe care i-au re-
trasdinconturileunorbãncicomercia-
le în numele pãrþilor vãtãmate.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
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În ultimul an, acþiu-
nile “National Bank
of Greece” au co-
borât cu 80% la
bursa elenã, iar
cele ale “EFG Euro-
bank Ergasias”, cu
89%. Acþiunile “Pi-
raeus Bank” s-au
depreciat cu 88%
în acelaºi interval,
iar titlurile “Alpha
Bank” – cu 85%.


