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Comisia Europeanã are în vedere
financializareaeconomieieuropene
dupã modelul american
l Comisia simplificã prospectul de ofertã pentru companiile de pe continent l Comisia gãseºte cerinþele MiFID/MiFIR ca fiind “excesiv
de împovorâtoare”, împiedicând dezvoltarea pieþelor europene l Iancu Guda este de pãrere cã modificãrile propuse de Comisie sunt
“subþiri” ºi cã nu vor duce la un declic pentru finanþarea prin pieþele de capital l Adrian Codirlaºu: “Cred cã Uniunea Europeanã va fi
surpriza plãcutã a acestei crize”

R
eglementãrile stricte în do-
meniul financiar reprezintã
o normã în Uniunea Euro-
peanã. Pandemia Covid-19
duce totuºi la modificarea
ortodoxiei europene cu pri-

vire la pieþele de capital. Comisia Eu-
ropeanã, executivul Uniunii Europe-
ne, a decis vineri sã modifice regle-
mentãrile ce se aplicã pieþelor finan-
ciare astfel încât sã înlesneascã acce-
sul companiilor la finanþare pe pieþele
de capital ºi sã faciliteze practica secu-

ritizãrii în scopul sprijinirii bãncilor
europene.

Per total, Comisia a adoptat, în ca-
drul strategiei sale de redresare a
economiei, un pachet de modificãri a
Regulamentului privind prospectul,
ale MiFID II (Directiva privind pie-
þele instrumentelor financiare) ºi ale
normelor privind securitizarea. Po-
trivit Executivului european, toate
amendamentele se aflã în centrul
proiectului uniunii pieþelor de capi-
tal, “care vizeazã o mai bunã integra-

re a pieþelor de capital naþionale ºi
asigurarea unui acces egal la investi-
þii ºi oportunitãþi de finanþare în
întreaga UE”.

În primul rând, Comisia a propus
modificãri specifice ale regimului pros-
pectelor.

“Prospectul de redresare al UE:
uºor de realizat - uºor de citit - uºor de
controlat. Prospectul este un docu-
ment pe care întreprinderile trebuie sã
îl divulge investitorilor lor atunci
când emit acþiuni ºi obligaþiuni. Exe-

cutivul comunitar propune crearea
unui «prospect de redresare al UE» -
un tip de prospect sub formã prescur-
tatã - pentru întreprinderile care au un
istoric pe piaþa publicã. Acest pro-
spect temporar ar fi uºor de realizat
pentru întreprinderi, uºor de citit pen-
tru investitori ºi uºor de controlat pen-
tru autoritãþile naþionale competente.
Astfel, lungimea prospectelor s-ar re-
duce de la sute de pagini la doar 30.
Acest lucru va ajuta întreprinderile sã
atragã capital, de exemplu prin emite-

rea de acþiuni, în loc sã se îndatoreze
ºi mai mult.

Un al doilea set de modificãri speci-
fice ale Regulamentului privind pro-
spectul vizeazã facilitarea colectãrii de
fonduri de cãtre bãnci care joacã un rol
esenþial în finanþarea redresãrii econo-
miei reale”, aratã Comisia într-un co-
municat.

MIHAI GONGOROI,
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 11)

Start pentru sezonul raportãrilor la
jumãtatea anului, la BVB
lAurelian Dochia: “Bãncile nu au suferit prea mult pânã acum, astfel încât este posibil sã
ofere o surprizã plãcutã”lAdrian Codirlaºu, CFA România: “Din energie, sectorul
petrolier este cel mai afectat, pentru cã a fost supus la douã ºocuri majore”

S
ezonul raportãrilor financiare
pentru primul semestru al anu-
lui începe astãzi la Bursa de Va-
lori Bucureºti (BVB), compa-

niile urmând sã-ºi prezinte situaþia
aferentã perioadei ce include ºi cele
douã luni de “blocaj” economic cau-
zat de starea de stare de urgenþã insti-
tuitã pe teritoriul þãrii noastre, în vede-
rea limitãrii rãspândirii pandemiei de
Covid-19, urmatã de starea de alertã
aflatã în vigoare ºi în prezent.

Din indicele BET, startul este dat de
TeraPlast (TRP), care astãzi îºi va face
cunoscute rezultatele aferente prime-
lor ºase luni din 2020, producãtorul de
materiale de construcþii fiind urmat de
OMV Petrom (SNP), ce se va prezenta
în faþa investitorilor cu situaþia primu-
lui semestru în data de 29 iulie.

Restul emitenþilor din BET îºi vor
publica rezultatele luna viitoare, sesiu-
nea fiind închisã de Fondul Proprieta-

tea (FP), ce va ieºi la rampã în data de
31 august.

Analistul economic Aurelian Do-
chia ne-a spus cã, luate în ansamblu,
rezultatele emitenþilor vor fi cu sigu-
ranþã în scãdere, atât din punctul de ve-
dere al cifrei de afaceri cât ºi al
profitului.

“Chiar dacã la noi companiile lista-
te la bursã nu oferã neapãrat o imagine
reprezentativã pentru economie, cu si-
guranþã datele macro care au fost pu-
blicate, de pildã producþia industrialã
ºi altele, se vor vedea în rezultatele
emitenþilor listaþi”, a spus Aurelian
Dochia.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Cât de mare este minciuna din jurul
fondului european de redresare?

L
a început a fost minciuna cã fon-
dul de redresare al Uniunii Eu-
ropene este “un mecanism de
urgenþã ºi temporar”, care a fost

utilizatã pentru obþinerea acordului
politic din partea Berlinului
ºi a altor þãri din nordul Euro-
pei, dar ºi pentru acoperirea
unei încãlcãri grave a tratate-
lor europene (n.a. vezi artico-
lul “Cum va arãta Europa re-
construitã pe minciunã?”,
BURSA, 24.07.2020).

Informaþiile care au înce-
put sã aparã atât despre alocarea finan-
þãrilor, cât ºi despre condiþiile impuse,
oferã o speranþã, deºi redusã, cã acea-
stã aberaþie ar putea fi opritã prin votu-
rile parlamentare din mai multe þãri
europene, pe fondul nemulþumirilor
cetãþenilor.

Dupã ce a criticat deosebit de dur
acordul þãrilor din UE privind înfiinþa-

rea fondului de redresare, profesorul
Tuomas Malinen, de la Universitatea
din Helsinki, a revenit cu informaþii
suplimentare despre evoluþia crizei
constituþionale din Finlanda.

“Revolta împotriva fondului
de redresare se amplificã, în ciu-
da eforturilor disperate ale mini-
strului de finanþe ºi a celui mai
mare ziar din þarã de a þine min-
ciunile pe linia de plutire”, scrie
Malinen pe contul sãu de Twitter.

Este de la sine înþeles cã votul
negativ nu va veni ºi din partea

“legiuitorilor” din þara noastrã. Care ar
fi probabilitatea ca parlamentarii
“noºtri” sã fie “impresionaþi” de cãlca-
rea în picioare a tratatele europene,
când în joc sunt zeci de miliarde de
euro care pot fi “acaparaþi” de clientela
de partid ºi de stat?

Chiar ºi dacã toate aceste “resurse”
financiare vor avea un efect neglijabil

asupra creºterii economice? Chiar ºi
atunci, doar nu se vor împiedica
“aleºii” de niºte “detalii” nesemnifica-
tive.

“Povestea despre creºterea econo-
micã este bunã doar pentru a fi prezen-
tatã publicului, nimic mai mult”, a
avertizat reputatul profesor
Hans-Werner Sinn, fost preºedinte al
Institutului Ifo, într-un interviu acor-
dat cotidianului Handelsblatt.

Profesorul Sinn a mai declarat cã
“în special þãrile grav afectate de pan-
demie, cum este Italia, meritã solidari-
tatea celorlalte state membre”, însã a
subliniat cã “nu era nevoie de cadrul
pentru datoriile comune ºi finanþarea
acestora cu ajutorul tiparniþei BCE”.
În opinia sa, “accelerarea creºterii eco-
nomice ca urmare a finanþãrii investi-
þiilor din aceste datorii este doar o
dorinþã pioasã”.

(continuare în pagina 12)
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Bloomberg:
Listãrile din
China
creeazã câte
un miliardar
în fiecare
sãptãmânã
l 118 companii s-au listat la
Shanghai ºi Shenzhen anul
acesta, atrãgând un total de
circa 20 de miliarde de
dolari în primul semestru
l Cifra este de peste douã
ori mai mare comparativ cu
cea din semestrul întâi al
anului 2019, conform
datelor Bloomberg

C
el puþin 24 de investitori au de-
venit miliardari în primul seme-
stru al anului curent, în China,
ca urmare a listãrilor numeroase

ce au loc pe pieþele þãrii asiatice, potri-
vit indicelui Bloomberg Billionaires,
care aratã cã printre aceste persoane
se numãrã foºti profesori, contabili ºi
dezvoltatori de software.

Vânzarea de acþiuni cãtre public
este de mult timp un canal prin care
proprietarii companiilor din China îºi
cresã averea, dar 2020 ar fi trebuit sã
fie un an diferit, dupã ce pandemia de
coronavirus a închis pãrþi mari ale eco-
nomiei ºi a încetinit creºterea. În
schimb, alimentatã de foarte mulþi in-
vestitori de retail aflaþi în cãutarea
unor profituri rapide, euforia bursierã
a fost mai evidentã în þara asiaticã
decât oriunde altundeva în lume, iar
indicele de referinþã Shanghai Stock
Exchange Composite s-a redresat
dupã prãbuºirea generatã de izbucni-
rea Covid-19.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)
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