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TradeVille:
Listãrile la BVB
au susþinere prin
PNRR

N
umãrul listãrilor la BVB ar
putea creºte semnificativ, în
contextul în care suma de 35
milioane lei, acordatã prin

PNRR, poate ajuta cel puþin 280 de
companii româneºti cu capital majori-
tar privat sã fie admise la tranzacþio-
nare, conform unui raport elaborat de
Departamentul de Analizã al Trade-
ville. https://tradeville.ro/?utm_sour-
ce=bursaro&utm_medium=me-
dia&utm_campaign=treviq
Noi listãri la orizont?

Schema de ajutor de minimis �Li-
starea la Bursã a Întreprinderilor�,
aprobatã la sfârºitul lunii februarie
2022, oferã posibilitatea listãrii unui
numãr minim de 280 de companii la
BVB. În consecinþã, bursa localã ar
putea vedea unnumãr de listãri record,
începândcuacest an ºi pânã la 30 iunie
2025, termenul limitã al schemei.

Cu excepþia categoriei SMT-INTL,
numãrul total de emitenþi de acþiuni de
la BVB este de 358, iar listarea a cel
puþin 280 de companii ar duce la
creºterea cu minim 78% a numãrului
de emitenþi de acþiuni.

La BVB, situaþia listãrilor de acþiu-
ni din ultimii trei ani a evoluat în felul
urmãtor:

De la începutul anului 2023, doar

acþiunile unui singur emitent s-au listat
la BVB. Totuºi, pentru anul curent,
companii mari ºi-au anunþat intenþia
de listare pe bursa localã, printre care
Hidroelectrica, Salrom, Maib sau
Agricover Holdings.
Cum pot fi ajutaþi potenþialii
emitenþi?

Schema prevede acordarea de aju-
toare financiare nerambursabile com-
paniilor care vor sã îºi listeze acþiunile
la BVB. Atât Piaþa Reglementatã, cât
ºi Piaþa AeRO sunt luate în calcul în
cadrul schemei. Bugetul este defalcat
dupã cum urmeazã: 2023 - 10 milioa-
ne lei, 2024 - 15 milioane lei, 2025 -
10 milioane lei.

Analizând profilul potenþialilor
emitenþi, aceºtia ar trebui, printre alte-
le, sã aibã sediul social în România,
capital majoritar privat ºi sã des-
fãºoare activitãþi compatibile cu sco-
purile politicilor de mediu.

Beneficiarii (potenþialii emitenþi)
vor avea acoperite, prin programul
PNRR, pânã la 70% din cheltuielile
eligibile aferente listãrii, în limita a cel
mult:

- 200.000 de euro/întreprindere,
pentru admiterea la tranzacþionare
prin Piaþa Reglementatã; (F.A.)

(continuare în pagina 4)

Sectorul bancar,
prãbuºit pe

bursele din Europa
l Titlurile Credit Suisse au coborât cu peste 30% pe parcursul sesiunii de ieri, dupã ce acþionarul
majoritar al bãncii elveþiene a informat cã nu îi mai poate furniza sprijin financiar acesteia l Euro -
în cel mai puternic declin de dupã martie 2020, faþã de dolar

A
cþiunile instituþiilor de
credit listate la bursele
din Europa au scãzut
puternic ieri, influen-
þate de declinul masiv
al titlurilor Credit Su-
isse Group AG - pânã
la un minim istoric -,

dupã ce principalul acþionar al bãncii
elveþiene, Saudi National Bank, a
anunþat cã nu îi mai poate furniza asi-
stenþã financiarã acesteia.

Preþul titlurilor Credit Suisse a scã-
zut pentruprimadatã sub2 franci elve-
þieni (2,18 dolari) dupã ce Ammar Al
Khudairy, preºedintele SaudiNational
Bank, a declarat cã instituþia nu mai
asigurã susþinere financiarã întrucât nu
poate depãºi 10% din acþiunile bãncii
elveþiene din cauza unor probleme de
reglementare.

A.V.
(continuare în pagina 16)

Gravitaþia bãncilor / Desen de MAKE

Datoria publicã
este pe o traiectorie
nesustenabilã ºi
autoritãþile statului
nu fac nimic

C
u câteva zile înainte de schim-
barea atenþiei pieþelor cãtre
colapsul Silicon Valley Bank
ºi a schimbãrii semnificative

a aºteptãrilor privind traiectoria
dobânzilor din Statele Unite,
preºedintele Federal Reserve,
Jerome Powell, a fost întrebat,
în cadrul audierilor din faþa co-
misiilor de specialitate ale Con-
gresului, dacã datoria publicã
este sustenabilã.

Powell a precizat cã datoria
este sustenabilã acum, însã
�problema este cã ne aflãmpe o traiec-
torie în care datoria creºte substanþial
mai repede decât economia, iar acea-
sta este, prindefiniþie, nesustenabilã�.

Pe o astfel de traiectorie se aflã ºi
datoria publicã a þãrii noastre, iar auto-
ritãþile fiscale ºi monetare ale statului
nu dau niciun semn cã ar fi preocupate
de fenomen.

De ce ar fi? În fond, anul trecut s-a

încheiat cu o pondere a datoriei publi-
ce în PIB puþin peste 47%, în scãdere
de la aproape 49% în anul precedent,
în timp ce acelaºi indicator al Statelor
Unite a depãºit pragul de 100%. Nici

din punct de vedere al �stan-
dardelor europene�, care cer o
datorie publicã sub 60% din
PIB,nu stãm foarte rãu.

�Miracolul� scãderii dato-
riei publice raportate la PIB a
fost posibil ca urmare a unei
creºteri economice nominale
de 19%, în condiþiile în care

datoria publicã determinatã cu meto-
dologia UE a crescut cu 15,5%, iar da-
toria determinatã prinmetodologia na-
þionalã, care include garanþiile acorda-
te de autoritãþile centrale ºi locale, a
crescut cu 17%.

Creºterea datoriei publice din 2021
a fost tot de 15,5%, însã PIB-ul nomi-
nal a crescut cu doar 11,3%.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

Unda de ºoc de pe pieþele europene a lovit
ºi BVB, dar s-a resimþit mai puþin
lDragoº Mesaroº, Goldring: ”Pânã la urmãtoarea ºedinþã a Fed,
cred cã volatilitatea titlurilor bãncilor va fi în continuare mare”

Undade ºoc ce a lovit titlurile bancaredinEuropa s-a resimþit ºi laBursade
ValoriBucureºti (BVB), dar scãderile au fostmaimici.AcþiunileBancaTran-
silvania (TLV), celemai lichide ale pieþei noastre, au coborât ieri cu0,51%, în
timp ce titlurile BRD-Groupe Societe Generale (BRD) s-au depreciat cu
3,23%. Acþiunile Patria Bank au scãzut cu 3,08%. (A.I.)

(continuare în pagina 16)


