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n În urmãtorii trei ani, BERD vrea

sã investeascã pânã la
500 milioane euro în þara noastrã

n Baciu (LAPAR): Agricultura ar putea pune
în miºcare industria þãrii
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Spania a vândut titluri
de stat la cele mai
mici dobânzi din 2010

FRANC ELVEÞIAN = 3,6300 RON
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l Gheorghe Piperea: Important este cã banca va
trebui sã restituie banii clienþilor l Volksbank
România va ataca decizia Tribunalului Bucureºti

Fitch a confirmat
ratingurile a patru
bãnci elene
Fitch Ratings a confirmat ratingurile pe termen lung ale principalelor
patru bãnci din Grecia la “B-”,
scoþându-le totodatã de sub supraveghere. Bãncile în cauzã sunt: “National Bank of Greece”, “EFG Eurobank Ergasias”, “Alpha Bank” ºi
“Piraeus Bank”. Perspectiva atribuitã calificativelor acestor bãnci este
“stabilã”.
Ratingul “B-” atribuit “Agricultural Bank of Greece” a fost menþinut
sub supraveghere, cu implicaþii negative.

Portugalia nu va cere
ºtergerea datoriilor
Ministrul portughez al Finanþelor,
Vitor Gaspar, a dat asigurãri, la Washington, cã ºtergerea datoriei acceptatã de creditorii privaþi ai Greciei este un caz unic, sugerând cã þara
sa nu va solicita reducerea debitelor.
“Din punctul de vedere al þãrii
mele, operaþiunea de restructurare a
datoriei greceºti a fost întotdeauna
consideratã un caz unic, deci nu este
ceva ce s-ar putea repeta”, a afirmat
ministrul portughez la Institutul Peterson din Washington.

Cehia nu-ºi relaxeazã
politica monetarã
Banca centralã a Cehiei ar trebui
sã menþinã relaxatã politica monetarã în condiþiile în care criza datoriilor
din zona euro determinã guvernul,
companiile ºi gospodãriile sã-ºi þinã
în frâu cheltuielile, spune viceguvernatorul instituþiei, Mojmir Hampl.
Banca centralã de la Praga nu ºi-a
mai schimbat politica monetarã din
mai 2010, pãstrând dobânda de referinþã la recordul minim de 0,75%.
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Proporþia creditelor neperformante în totalul împrumuturilor acordate
de bãncile spaniole a ajuns, în ianuarie, la cel mai ridicat nivel înregistrat
dupã august 1994, potrivit Bãncii
Centrale a Spaniei. În ianuarie, bãncile spaniole aveau credite neperformante în valoare de 140,03 miliarde
euro, reprezentând 7,91% din totalul
împrumuturilor, faþã de 7,61% în decembrie.
Creditele neperformante vor continua sã creascã în 2012, în Spania,
pe fondul declinului economic.
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DOLAR = 3,3159 RON

au câºtigat
Funcþionarea a doi operatori Clienþii
primul proces împotriva
de energie - imposibilã
Volksbank România

Spania a vândut, ieri, titluri de stat
de 5 miliarde euro (sub þina maximã
a guvernului), la cel mai mic randament din ultimii doi ani. Au fost plasate titluri de 3,6 miliarde euro cu
maturitatea la 12 luni, la un randament de 1,418%, de la 1,899% la licitaþia din februarie. Dobânda de ieri
a fost cea mai redusã acceptatã de
Spania dupã luna aprilie 2010.
Spania a mai vândut titluri de 1,4
miliarde euro cu scadenþa la 18 luni,
la un randament de 1,711%, faþã de
2,308% la licitaþia anterioarã.

Creºte volumul
creditelor
neperformante
în Spania

2 lei
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uncþionarea, în paralel, a
doi operatori ai pieþei de
energie nu este posibilã,
susþin specialiºtii din piaþa
de profil, dupã ce Bursa Românã de
Mãrfuri (BRM) a propus Autoritãþii
Naþionale pentru Reglementare în
Energie (ANRE) unele norme pentru organizarea ºi funcþionarea ringului contractelor bilaterale pentru
energie electricã în cadrul pieþei pe
care o administreazã.
Sursele citate susþin cã existã mai
multe motive pentru care energia nu
ar putea fi tranzacþionatã ºi prin
OPCOM ºi prin BRM: “Majoritatea

costurilor OPCOM sunt fixe. Dacã
vom avea doi operatori de genul
OPCOM vom avea de douã ori aceste costuri fixe. În acelaºi timp, poate
cã preþurile vor scãdea în micã mãsurã, dar participarea la piaþã va fi
împãrþitã între cei doi operatori,
întrucât concurenþa va fi între operatori, nu între pieþe. Costurile de tranzacþionare nu au cum sã scadã; din
contrã, ele vor creºte. Preþul PZU
(n.r. Piaþa pentru Ziua Urmãtoare)
este preþ de referinþã. Dacã vom avea
doi operatori, care va mai fi preþul
relevant pentru negocierea de contracte?”
Proiectul de lege a energiei aprobat la finalul sãptãmânii trecute pre-

Deutsche Börse dã în judecatã
Comisia Europeanã

D

eutsche Börse, operatorul 90% din piaþa derivatelor din Europa
Bursei de Valori din Frank- ºi 30% din tranzacþiile cu acþiuni.
“Deutsche Börse este de pãrere cã
furt, va acþiona în instanþã
Comisia Europeanã dupã ce aceasta anumite aspecte ale deciziei Comidin urmã a decis, luna trecutã, sã siei Europene nu sunt corecte”, a
blocheze fuziunea pieþei germane cu precizat operatorul Bursei din Frankfurt, adãugând cã procesul va fi iniNYSE Euronext.
Acþiunea Deutsche Börse urmã- þiat la Curtea Europeanã din Luxemreºte recuperarea, prin intermediul burg.
Luna trecutã, directorul executiv
instanþei, a costurilor generate de
al
Deutsche
planul de fuziune
Börse, Reto Francu NYSE Euro- Planul de fuziune
next.
Deutsche Börse – NYSE cioni, declara cã
un apel la decizia
La data de 1 fe- Euronext valora peste
Comisiei Europebruarie, Comisia 9 miliarde dolari ºi ar fi
ne ar putea obliga
Europeanã a decis
creat cea mai mare bursã autoritatea de resã blocheze fuziuglementare sã-ºi
nea Deutsche Bör- de valori din lume.
schimbe propria
se – NYSE Euronext, aducând ca argument proble- definiþie privind pieþele derivatelor,
mele de concurenþã. Mai precis, au- întrucât aceasta nu include tranzactoritãþile de la Bruxelles au conside- þiile OTC (over-the-counter). La
rat cã o astfel de tranzacþie ar fi creat momentul la care a blocat fuziunea,
un “cvasi-monopol” pe piaþa produ- Comisia Europeanã nu a luat în calselor financiare derivate. Potrivit cul piaþa derivatelor OTC.
Comisiei, achiziþia NYSE Euronext
ALINA VASIESCU
de cãtre Deutsche Börse ar fi adus
“în mâinile” unei singure companii
(continuare în pagina 6)

vede cã pieþele centralizate care þin
de sectorul energiei trebuie sã funcþioneze într-un singur operator, au
mai spus specialiºtii din piaþã, adãugând cã Uniunea Europeanã a dat
ca termen anul 2014 pentru unificarea pieþei la nivel european: “Noi
mergem pe direcþia bunã, dar în sens
invers. OPCOM este integral reglementat, BRM merge pe autoreglementare. În aceste condiþii, nu putem
avea o concurenþã loialã”.
Singura þarã cu douã burse de
energie este Anglia, potrivit surselor
citate, care au subliniat cã reglementatorul celor doi operatori considerã
cã acest lucru este “în neregulã”.
(continuare în pagina 6)

lienþii Volksbank România
care au intentat un proces
împotriva
bãncii, din cauza comisioanelor abuzive ºi a
modului de stabilire a
dobânzii, au obþinut,
ieri, câºtig de cauzã,
potrivit avocatului
Gheorghe Piperea,
care-i reprezintã.
Domnia sa ne-a declarat: “Independenþa
judecãtorilor este cea
mai bunã garanþie
împotriva puterii nelimitate a corporaþiilor. Nu a contat
PR-ul agresiv al Volksbank, pentru
cã dreptatea a fost de partea oamenilor”.
Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
precizat cã instanþa a hotãrât eliminarea comisionului de risc ºi a altor comisioane cu denumiri “ciudate”, precum ºi eliminarea clauzei de ajustare
a dobânzii. Domnia sa a adãugat cã
dobânda anualã efectivã (DAE) a fost
redusã de la 12% la 4-5%.
Important este cã Volksbank
România va trebui sã restituie banii
clienþilor, potrivit avocatului Gheorghe Piperea.
În privinþa despãgubirilor pe
care urmeazã sã le primeascã clienþii Volksbank România, domnia sa

ne-a spus cã este greu de precizat o
cifrã exactã, dar estimeazã cã fiecare client va primi
aproximativ 4.000 –
5.000 euro.
Din punctul de vedere al domniei sale, cea
mai bunã atitudine a
bãncii este sã propunã,
începând de mâine (n.r.
astãzi), o variantã a evitãrii proceselor viitoare.
Totuºi avocatul Gheorghe Piperea se aºteaptã
ca banca sã continue
lupta, apelând la diverse cãi de atac ca sã suspende decizia.

Volksbank România:
“Nu negãm faptul cã banca
nu a acþionat perfect în
trecut, în relaþia cu clienþii”
“Vom ataca aceastã decizie deoarece considerãm cã încalcã un important principiu de drept: cel al contractului ca lege între pãrþi”, susþin
reprezentanþii Volksbank România.
“În momentul în care o persoanã
semneazã un contract, trebuie sã fie
þinutã responsabilã faþã de obligaþiile
asumate în acel contract”.
ELENA VOINEA
(continuare în pagina 6)

Florin Dãnescu: 79% din cazurile
de spãlare de bani constau
în evaziune fiscalã

P

rincipala cale de spãlare a banilor este, în
continuare, evaziunea
fiscalã, aceasta fiind identificatã în 79% din cazuri, a declarat, ieri, Florin Dãnescu,
preºedintele executiv al Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB).
Domeniile în care aceastã
activitate a fost cel mai des
întâlnitã sunt comerþul exterior, comerþul interior, sectorul imobiliar, serviciile, investiþiile, sectorul financiar
ºi sectorul bancar, a explicat
domnia sa, în cadrul conferinþei “România încotro? Criminalitatea financiarã&informaticã în
secolul 21. Cerinþe legale provocãri
reale”.
Oficialul ARB a declarat cã activitãþile de prevenire a spãlãrii de
bani ºi riscului de fraudã ºi de prote-

Florin Dãnescu, ARB:
“Informaþia este o resursã
vitalã ºi trebuie asiguratã
confidenþialitatea sa”.
jare a securitãþii informaþiei reprezintã subiecte care se aflã în permanenþã în atenþia organizaþiei pe care o

conduce. “Informaþia este o
resursã vitalã ºi trebuie asiguratã confidenþialitatea sa”, a
subliniat Florin Dãnescu.
Cerinþelor individuale de
protejare a informaþiei care
existã la nivelul fiecãrei
bãnci li se adaugã nevoia de
asigurare a securitãþii sistemului bancar per ansamblul
sãu, a explicat domnia sa.
Pentru a face faþã acestor cerinþe, comunitatea bancarã
s-a implicat inclusiv prin
propuneri de modificãri legislative, în condiþiile în
care bãncile reprezintã principalele instituþii de raportare cãtre
Oficiul Naþional de Prevenire ºi
Combatere a Spãlãrii Banilor
(ONPCSB), a declarat preºedintele
executiv al ARB.
ALEXANDRU SÂRBU

BVB a primit avizul sã deþinã 5% din Bursa
de Valori Chiºinãu

B

ursa de Valori Bucureºti va
putea sã deþinã 5% din nou
înfiinþata Bursã de Valori
Chiºinãu, dupã ce a primit aprobarea Comisiei Naþionale a Pieþei Financiare (CNPF) din Republica
Moldova, potrivit unui raport transmis, ieri, de BVB.
Ziarul “BURSA” a semnalat,
de-a lungul timpului, intenþiile
BVB sã se imixteze în piaþa de capital moldoveneascã, atât în ocazia
când fostul director general Valentin Ionescu a anunþat cã bursa are 5
milioane de euro disponibili pentru
achiziþia unor participaþii la alte
burse, dar ºi la momentul la care

am semnalat cumpãrarea, în luna
iulie, a unui pachet reprezentând
4,99% din Bursa de Valori din
Chiºinãu.
Valentin Ionescu ne-a declarat,
ieri, cã atunci când era în funcþie,
discuþiile erau ca BVB sã ofere softul de tranzacþionare în schimbul
deþinerii.
În raportul transmis ieri, BVB aratã cã a fost informatã de cãtre Comisia Naþionalã a Pieþei Financiare
(CNPF) din Republica Moldova cã
aceasta din urmã “a autorizat Bursa
de Valori Bucureºti pentru deþinerea
cotei substanþiale de 5% din acþiunile emise de Bursa de Valori Chiºinau

(BVC).
Bursa de Valori Chiºinãu este al
doilea operator de piaþã din Republica Moldova ºi are ca obiect activitatea profesionistã pe piaþa valorilor
mobiliare bursiere - ca activitate de
bazã, precum ºi pe cele de clearing ºi
decontare ºi de consulting – ca activitãþi conexe, prevãzute de reglementãrile CNPF.
Domeniul principal de activitate
al BVC constã în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare ºi supraveghere necesar desfãºurãrii continue,
a operaþiunilor pe pieþele reglementate pentru instrumente financiare,
pe principiile legalitãþii, transparen-

þei ºi integritãþii pieþei.
Bursa de Valori Chiºinãu a obþinut
licenþa în calitate de participant profesionist la piaþa valorilor mobiliare
de la Autoritatea de Licenþiere din
Republica Moldova la 24 februarie
2012”.
În luna mai, o delegaþie formatã
din oficiali ai Comisiei Naþionale a
Pieþei Financiare din Republica
Moldova (CNPF) ºi din membri ai
Comisiei de economie, buget ºi finanþe a Parlamentului basarabean
s-a întâlnit cu reprezentanþii Bursei
de Valori Bucureºti.
ADINA ARDELEANU

