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ªomajul din Spania,
peste 26%

Rata ºomajului din Spania a
crescut uºor în ultimul trimestru din
2013, depãºind pragul de 26%.

Agenþia Naþionalã de Statisticã de
la Madrid a informat cã, în perioada
octombrie-decembrie 2013, rata
ºomajului din Spania a urcat la
26,03%, de la 25,98% în trimestrul
anterior. Numãrul persoanelor fãrã
un loc de muncã a atins aproape 5,9
milioane în intervalul menþionat.

Conform datelor oficiale, în ulti-
mele trei luni ale anului trecut, Spa-
nia a pierdut locuri de muncã în sec-
torul serviciilor, cel al construcþiilor
ºi în industrie, însã au fost fãcute an-
gajãri în agriculturã.

Euro, în cel mai
important avans din
ultimele trei luni

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele externe,
consemnând cea mai importantã
creºtere din ultimele trei luni faþã
de dolar, dupã apariþia informaþiei
privind avansul sectorului in-
dustrial din regiune pânã la cel mai
ridicat nivel din ultimii doi ani ºi
jumãtate.

Euro a urcat cu 0,9% la ora 09.06,
pe piaþa din New York, având un
curs de 1,3663 dolari. Creºterea a
fost cea mai importantã din 22 oc-
tombrie 2013.

În ultimul an, euro a câºtigat
6,8%, potrivit Bloomberg Correla-
tion-Weighted Indexes, care mãsoa-
rã evoluþia a zece valute majore.

V.R.

DUPÃ CE AMBASADA SUA A PUS LA
COLÞ PIAÞA DE CAPITAL,

Asociaþia Brokerilor
cere ASF sã prelungeascã
promoþiile tarifare
l Tariful ASF pentru market-making este dublu
faþã de 2013, în condiþiile în care BVB deruleazã
un program pilot pentru aceastã activitate
l Chiº, SSIF Broker: “Suntem în punctul în
care luãm în considerare retragerea din
programul de market-making iniþiat de BVB”

Superofertele la tari-
fe practicate de Co-
misia Naþionalã a

Valorilor Mobiliare, în
2013, s-au încheiat, iar
brokerii s-au trezit, în
2014, cã au de scos din
buzunare mai mulþi bani,
pentru anumite activitãþi.

Astfel, Asociaþia Bro-
kerilor a solicitat Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã sã
prelungeascã ºi pentru 2014 o serie
de reduceri de tarife, justificând cã
aceste promoþii au avut rolul de sti-
mulare a revenirii pieþei de capital
autohtone.

Cererea vine în contextul în care,
miercuri, Duane Butcher, însãrcina-
tul cu afaceri al SUA în România, a
pus la colþ instituþiile pieþei, spunând
cã este una dintre cele mai scumpe
din Europa Centralã ºi de Est, din ca-
uza comisioanelor percepute atât de
BVB, cât ºi de ASF.

Potrivit lui Radu Soviani, purtãto-
rul de cuvânt al ASF, Autoritatea
“împãrtãºeºte ideea unei reaºezãri a

nivelului comisioanelor, doar cã
reaºezarea trebuie fãcutã într-o ma-
nierã ordonatã, predictibilã, fãrã sã
producã distorsiuni ºi, esenþial, sã
þinã cont de evoluþia economiei, dar
ºi de dimensiunea pieþei”.

Bursa de Valori se gãseºte într-o si-
tuaþie delicatã, întrucât tariful actual
al ASF pentru market-making este
dublu faþã de anul trecut (0,08%, faþã
de tariful redus de 0,04%, în 2013),
în condiþiile în care BVB a iniþiat un
program pilot pentru aceastã activita-
te, la începutul acestui an.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

DIN APRILIE,

Bancomatele devin mai
vulnerabile pentru hackeri
l 95% dintre ATM-urile de pe glob funcþioneazã cu Windows XP, pentru care expirã suportul
tehnic dupã 8 aprilie

D
ecizia Microsoft sã nu
mai ofere suport tehnic
ºi actualizãri de securita-
te utilizatorilor de Win-

dows XP, începând cu data de 9 apri-
lie a acestui an, ar putea sã afecteze
95% dintre bancomatele aflate în uz
la nivel mondial, care utilizeazã
acest sistem de operare, potrivit pu-
blicaþiei The Verge.

Compania IT a anunþat cã va ex-
tinde, pânã în iulie 2015, suportul
pentru produsele de securitate afe-
rente sistemului de operare, însã
avertizeazã cã eficienþa soluþiilor
anti-malware este limitatã în cazul
sistemelor de operare fãrã suport
tehnic. Acest lucru înseamnã cã ma-
joritatea bancomatelor existente la
nivel global vor trebui sã fie trecute
pe sisteme mai recente, aratã The
Verge, Microsoft recomandând in-
stalarea Windows 8.

Bancomatele, a cãror denumire
oficialã este Automated Teller Ma-
chines – ATM, riscã, astfel, sã devi-
nã vulnerabile în faþa unor atacuri
din partea hackerilor, avertizeazã ex-
perþii citaþi de presa internaþionalã.

În lipsa actualizãrilor de securitate
ale Windows XP, calculatorul poate
sã devinã vulnerabil la viruºi,
spyware ºi alte programe care afec-
teazã securitatea ºi confidenþialitatea

datelor companiilor, susþine ºi Mi-
crosoft. “Programele anti-virus nu
vor mai putea oferi protecþie com-
pletã odatã cu expirarea suportului
pentru Windows XP”, atrãgea aten-
þia furnizorul de software, într-un
comunicat transmis în toamna anului
trecut.

În aceste condiþii, persoanele care
utilizeazã bancomatele pot ajunge sã
se confrunte cu un noul pericol, alã-
turi de cele “clasice”, precum clona-
rea cardurilor, folosirea camerelor
de filmat ale ATM-urilor pentru ob-
servarea codurilor PIN sau detecta-
rea acestor coduri pe bazã de recu-
noaºtere sonorã.

Aparatele mai noi ar putea sã pri-
meascã o actualizare de sistem prin
intermediul reþelelor de care dispun,
în timp ce pentru echipamentele de
generaþie mai veche ar fi nevoie ca
tehnicienii sã se deplaseze la fiecare
dintre ele, semnaleazã Bloomberg
Businessweek. Existã posibilitatea
ca unele bancomate sã nu poatã sã
susþinã sisteme de operare moderne,
precum Windows 7 sau Windows 8,
ceea ce înseamnã cã vor trebui sã fie
înlocuite, au declarat publicaþiei
analiºti din domeniu.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

PREªEDINTELE ÞÃRII NU-ªI ASUMÃ RÃSPUNDEREA PE
NEGOCIERILE CU FMI

Analiºti: “Acordul cu FMI poate
merge mai departe ºi fãrã Bãsescu”

Refuzul preºedintelui Traian
Bãsescu de a-ºi asuma
rãspunderea pe Memoran-

dumul de evaluare a acordului
încheiat cu delegaþia FMI este parte
a campaniei electorale ºi va fi tratat
ca atare, considerã Ionel Blãncu-
lescu, consilierul onorific al premie-
rului Victor Ponta.

Afirmaþia vine în contextul în care,
ieri, Traian Bãsescu a precizat, în ca-
drul întâlnirii cu membrii delegaþiei
din care fac parte reprezentanþi ai
Fondului Monetar Internaþional, Co-
misiei Europene ºi Bãncii Mondiale,
cã nu va susþine introducerea accizei
pe combustibil, subliniind cã, de data
aceasta, nu va bloca decizia adoptatã
de cele douã pãrþi, dar cã nu va accep-
ta sã semneze pe aceste negocieri.

“Bineînþeles, responsabilitatea
este a Guvernului ºi a dumneavoastrã
(n.r. a delegaþiei FMI, CE ºi BM),
dar o asemenea taxã nu va fi susþinu-

tã, public, de cãtre mine, pentru cã nu
cred cã aceasta este o soluþie rezona-
bilã. Nu blochez decizia dintre
dumneavoastrã ºi Guvern, de data
aceasta, dar nu îmi cereþi sã semnez
aceste negocieri!”, a spus ºeful statu-
lui.

Analiºtii din piaþã susþin cã nego-
cierile cu delegaþia FMI, CE ºi BM
pot merge mai departe ºi fãrã acordul
lui Traian Bãsescu.

Ionel Blãnculescu ne-a declarat:
“Tind sã cred cã, tehnic, nu mai
înseamnã nimic acest refuz al
preºedintelui de a semna pe negocie-
rile cu Fondul. Fiind a doua evaluare
a aceleiaºi situaþii, în care cele douã
pãrþi agreeazã taxa pe combustibil,
în mod sigur reprezentanþii FMI vor
considera evenimentul ca fiind unul
cu tentã politicã, electoralã. Faptul
cã decizia lui Traian Bãsescu este
definitivã ºi irevocabilã nu va con-
duce la ruperea acordului cu delega-
þia FMI, ci la adoptarea unei decizii
în boardul Fondului cã acesta va
merge mai departe, cu impedimentul
cã preºedintele nu semneazã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Roubini: “Încã existã riscuri la adresa
economiei globale”
l Economistul american susþine cã în zona euro se menþine criza creditelor, moneda unicã este prea
puternicã, datoria publicã creºte, iar competitivitatea lipseºte

Economistul american Nou-
riel Roubini, cel care a anti-
cipat criza financiarã mon-

dialã, considerã cã economia globa-
lã se redreseazã, iar presiunile infla-
þioniste sunt “dezactivate”, însã în
continuare existã riscuri.

Într-un interviu acordat publica-
þiei Index Universe, Nouriel Roubini
afirmã cã economiile avansate vor
creºte într-un ritm mai rapid în acest
an, faþã de anul trecut, ritm apropiat
de 2%. Dar, în grupul þãrilor avansa-
te, SUAºi Marea Britanie vor avea o
expansiune economicã mai mare de
2%, iar Japonia ºi þãrile din zona
euro, mai micã de 2%.

În opinia lui Roubini, creºterea
pieþelor emergente se va îmbunãtãþi
în 2014, ajungând aproape de 5%,

dupã un avans de 4,8% anul trecut.
Conform afirmaþiilor sale, însã, nu
toate þãrile din aceastã categorie vor
putea atinge un asemenea prag,
existând o listã a þãrilor “fragile”:
India, Indonezia, Turcia, Africa de
Sud, Ungaria, Ucraina, Argentina ºi
Venezuela.

Zona euro este undeva la mijloc ºi
va mai avea probleme din nou, con-
siderã Roubini, arãtând cã þãrile din
regiune merg dinspre recesiune spre
o creºtere uºoarã. Economistul ame-
rican afirmã: “Aº spune cã riscurile
la adresa zonei euro s-au redus pe
termen mediu. Existã o redresare ex-

trem de anemicã a zonei, întrucât se
menþine criza creditelor, iar euro este
prea puternic. Datoria publicã creºte,
încã. (…) Existã o lipsã de competi-
tivitate în unele þãri de la periferia
zonei euro. Mai existã «oboseala»
austeritãþii ºi fragilitatea politicã.
Deºi riscurile sunt reduse pe termen
mediu, unele probleme fundamenta-
le de la periferia regiunii se menþin”.

ALINA VASIESCU
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Redresarea economicã
a Franþei este împiedicatã
de Bruxelles sau de Paris?

ª
tiam cã Arnaud Montebourg,
ministrul francez al redresãrii
productive, este un revoluþio-
nar. Nici nu se putea altfel, în

condiþiile în care este un membru
marcant al Partidului Socialist.

Din pãcate pentru Franþa, pe zi ce
trece, ideile sale sunt tot mai
nãstruºnice. Financial Times
tocmai ne-a informat cã mi-
nistrul francez a lansat un atac
fãrã precedent la adresa regle-
mentãrilor europene care re-
stricþioneazã sever acordarea
ajutoarelor de stat pentru sec-
toarele economice.

“În timp ce competitorii noºtri
globali primesc subvenþii de miliar-
de, birocraþia noastrã este condusã
de lideri politici care nu au înþeles cã
lumea s-a schimbat”, a declarat
Montebourg în cadrul unei conferin-
þe de presã.

Cerinþa de informare a Comisiei
Europene pentru orice subvenþie mai

mare de 200 de mii de euro a fost ca-
lificatã drept “arhaism, autism, încã-
tuºare ºi fundamentalism”, în con-
diþiile în care situaþia prezentã a in-
dustriei din Franþa a fost comparatã
cu “Roma înconjuratã de barbari”.
Montebourg ºi-a exprimat nemulþu-

mirea într-o scrisoare adresatã
lui Joaquín Almunia, comisa-
rul european pentru competi-
þie.

Oare cum de au descoperit
doar acum autoritãþile fran-
ceze adevãrata faþã a noii Eu-
rope, dar, totuºi, nu înþeleg
adevãrata cauzã a probleme-

lor? Nu, nu este vorba de interzice-
rea subvenþiilor, ci de anomalia ºi
anacronismul existenþei, în primul
rând, a unui comisar pentru concu-
renþã, pe fondul tendinþei de hiper-
centralizare a oricãrui proces deci-
zional.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN

RECHEA

Roubini anticipeazã o creºtere economicã globalã moderatã, o inflaþie redu-

sã ºi continuarea politicii monetare acomodative, respectiv eliminarea lentã

a mãsurilor convenþionale ºi neconvenþionale de relaxare monetarã.

Existã posibilitatea ca unele bancomate sã nu poatã sã

susþinã sisteme de operare moderne, precum Windows 7 sau

Windows 8, potrivit unor analiºti din domeniu.


