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BCE ºi-a depãºit
þinta de achiziþii
de active în
martie

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a achiziþionat, luna trecutã, obliga-
þiuni guvernamentale ºi alte active în
valoare de aproape 61 de miliarde de
euro (66 miliarde de dolari), dupã ce,
în data de 9 martie, a lansat progra-
mul de relaxare cantitativã, în valoa-
re totalã de 1.100 de miliarde de
euro.

Cifra depãºeºte þinta lunarã de 60
de miliarde de euro, avutã în vedere
pentru achiziþiile preconizate sã fie
realizate în intervalul martie 2015 -
septembrie 2016.

“Programul de relaxare cantitati-
vã (…) a avut un început extrem de
încurajator, în ciuda scepticismului
privind îndeplinirea obiectivelor”,
afirmã, conform Reuters, Carsten
Brzeski, economist la banca olande-
zã ING. În opinia sa, datele privind
achiziþiile de obligaþiuni guverna-
mentale coincid cu cele mai recente
cifre încurajatoare privind evoluþia
economiei zonei euro, ceea ce de-
monstreazã cã programul BCE de
relaxare cantitativã ºi declinul
preþului þiþeiului au stimulat
economia regiunii, anul acesta.

În schimb, Timo del Carpio, eco-
nomist la RBC, afirmã cã, în mo-
mentul actual, nu pot fi lansate con-
cluzii ferme cu privire la sustenabili-
tatea programului BCE sau la bene-
ficiile acestuia, întrucât este posibil
ca, în timp, banca sã decidã sã-ºi re-
ducã achiziþiile de active, din cauza
condiþiilor de lichiditate de pe pieþe.

V.R.

Exporturile ne-au scumpit
energia pe piaþa spot

Electricitatea tranzacþionatã
pe piaþa spot PZU a înregis-
trat o majorare de circa 12%

a preþului mediu, de la 144,62
lei/MWh în trimestrul I din 2014 la
161,7 lei/MWh în primul trimestru
al acestui an, conform statisticilor
OPCOM.

Mai mulþi furnizori ne-au spus cã
aceastã creºtere a preþului a fost cau-
zatã de creºterea importantã a expor-
turilor de electricitate din primele
trei luni ale acestui an: „Suprapro-
ducþia de energie din þara noastrã ºi-a
gãsit debuºeu peste graniþã. Cererea
pentru energia autohtonã fiind în
creºtere consistentã, este normal sã
aparã ºi aceastã majorare de preþ de
pe bursã, chiar dacã s-a menþinut

aproape constant consumul intern”.
Potrivit datelor care au intrat în

posesia ziarului BURSA, þara
noastrã a exportat, în primul trime-
stru, circa 1,7 milioane MWh, o
cantitate cu aproape 40% mai mare
faþã de perioada similarã a anului
trecut.

Þara noastrã a raportat ºi în 2014
un record de exporturi de electrici-
tate, care au survenit în special în
partea a doua a anului. Numai cã
acest fenomen nu a determinat ºi o
creºtere a tarifelor energiei tran-
zacþionate pe piaþa liberã autohto-
nã.

ALINA TOMA VEREHA
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ÎNTR-UN CAZ SEMNALAT DE ZIARUL BURSA ÎNCÃ DIN 2013

Loteria Românã ºi Lotrom -
urmãrite penal
l Sorin Constantinescu: “Dacã dosarul se va finaliza, Loteria va intra în
faliment”

Loteria Românã ºi compania gre-
acã Lotrom, care a avut o lungã cola-
borare cu societatea noastrã de stat,
sunt urmãrite penal de procurorii
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Bucureºti (PACB) pentru utili-
zarea fãrã licenþã a “pãcãnelelor” în
perioada 2006-2014.

Procurorul Ionuþ Oprea, purtãto-
rul de cuvânt al PACB, ne-a precizat
cã Parchetul a dispus, pe 26 martie,
“efectuarea în continuare a urmãririi

penale” faþã de Loteria Românã,
pentru organizarea, fãrã licenþã, a
unor jocuri de noroc de tip slot ma-
chine, dar ºi faþã de compania Lo-
trom, care a furnizat aparatele.

Ziarul BURSAa scris încã din pri-
mãvara anului 2013 despre acest
caz, sesizând faptul cã Loteria se aflã
în afara legii.

La data respectivã, Sorin Constan-
tinescu, consilierul directorului gene-
ral al Companiei Naþionale Loteria

Românã în perioada 2012-2013, ne-a
declarat: “Contractul despre care vor-
bim vizeazã aparatele de tipul vi-
deo-lottery-terminal (VLT), a fost
încheiat în 2003 ºi este valabil pânã în
decembrie 2013. Problema mare a
acestui contract este faptul cã grecii nu
au furnizat VLT-uri, ci slot machine,
fapt pentru care Loteria nu opereazã
VLT-uri, ci slot machine, ca orice alt
agent economic. Potrivit OUG 77 din
2009, dacã Loteria desfãºoarã jocuri
pentru care nu are monopol, trebuie
sã plãteascã taxe la fel ca orice agent
economic. În 2011, a avut loc un con-
trol al Gãrzii Financiare în urma cãruia
s-a constatat cã aparatele din Loterie
nu sunt VLT, ci slot machine.

EMILIA OLESCU
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IMPAS ÎN EUROPA

Daniel Dãianu: “Existã pericolul
unei «stagnãri seculare», ce poate
accentua tensiuni sociale ºi politice”

Reporter: Aþi lansat volumul
“Marele impas în Europa. Ce poate
face România?” Care este rãspunsul
pe care îl gãsesc cititorii în cartea
dumneavoastrã?

Daniel Dãianu: Sunt unele teze
cheie în volum. Uniunea Europeanã
trece prin cea mai dificilã perioadã
din existenþa sa, din cauza dificultã-
þilor economice acute ºi a crizei geo-
politice; Uniunea este însã un bun
public european, care trebuie prote-
jat. Criza financiarã ºi economicã
(Marea Recesiune) continuã pe fon-
dul unei supraîndatorãri private ºi
publice în þãrile industrializate; înda-
torarea publicã a fost accentuatã de
salvarea sistemelor bancare. Refor-
ma sistemului financiar întâmpinã
rezistenþa grupurilor interesate. Eu-
ropa este prinsã ºi în menghina unei
crize a zonei euro, derivatã din aran-
jamente instituþionale ºi de politici
defectuoase, cu o fracturã între Nord
ºi Sud. Zona euro are nevoie de poli-
tici care sã þinã cont cã au dispãrut
instrumente de ajustare macroeco-

nomicã ºi este nevoie de amortizoare
pentru ºocuri asimetrice. Uniunea
Bancarã este o abordare parþialã a
problemelor structurale ale zonei
euro ºi este incompletã, având un
mecanism de rezoluþiune cu resurse
mici ºi lipsitã fiind de o schemã co-
lectivã de garantare a depozitelor.
Existã pericolul unei “stagnãri secu-
lare”, ce poate accentua tensiuni so-
ciale si politice. Avem o crizã geopo-
liticã (rãzboiul din Ucraina), care ara-
tã cã nu existã aranjamente de securi-
tate credibile în Europa, care sã prote-
jeze graniþele naþionale. Rezilienþa si-
stemelor este sub asediu, fiind testatã
de ºocuri convenþionale ºi neconven-
tionale, inclusiv atacuri informatice.
Se manifestã o ascensiune a miºcãri-
lor politice extremiste înEuropa, axe-
nofobiei ºi ºovinismului, a tentaþiilor
autoritariste, care pun în discuþie via-
bilitatea proiectului european.

A consemnat
ADINA ARDELEANU
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ASF dã drumul la listãri
prin “titluri de interes”
l BVB se teme de riscul potenþial al migrãrii
tranzacþiilor pentru societãþile din portofoliul
Fondului Proprietatea pe Bursa de la Londra

Emitenþii de la Bursa de Valori
Bucureºti se pot lista pe pie-
þele strãine prin titluri de in-

teres, dupã ce Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF) a aprobat,
ieri, regulamentul în acest sens, pe
care Fondul Proprietatea îl aºtepta
cu ardoare, pentru a se cota la Bursa
din Londra.

Greg Konieczny, managerul FP, a
spus, într-o declaraþie, recentã pen-
tru ziarul “BURSA” cã pentru a pu-
tea folosi titlurile de interes ar fi ne-
voie ca ASF sã aprobe regulamentul
pânã la 25 martie, termen care a ex-
pirat.

Însã, într-o declaraþie pentru Wall
Street Journal, de marþi, Konieczny
a spus cã Fondul Proprietatea inten-
þioneazã sã se listeze secundar pe
bursa de la Londra pânã la începutu-
lui lunii mai, iar asta ar putea sã
însemne cã nu a exclus total varianta
titlurilor de interes.

ASF a precizat cã adoptarea Re-
gulamentului titlurilor de interes
vine ca o continuare fireascã a unor
mãsuri, adoptate în perioada octom-
brie 2014-martie 2015, care au vizat
creºterea lichiditãþii pe piaþa de capi-
tal din România, precum ºi atragerea
investitorilor strãini.

“În urma consultãrilor publice au
fost primite comentarii tehnice de la
Depozitarul Central, precum ºi ob-
servaþii de principiu de la Bursa de
Valori Bucureºti”, a a transmis ASF,

adãugând: “Consiliul ASF a luat
notã de comentariile BVB legate de
riscul potenþial al migrãrii tranzac-
þiilor pentru societãþile strategice
româneºti din portofoliul Fondului
Proprietatea pe Bursa de la Londra,
deºi de regulã migrarea are loc în
sens invers. Pentru a contracara
acest efect, Consiliul a elaborat ante-
rior o propunere de listare a mai mul-
tor societãþi strategice pe BVB în
care statul deþine poziþii minoritare”.

ASF confirmã astfel îngrijorãrile
BVB, care nu au fost niciodatã ex-
primate public.

Anterior, Greg Konieczny a indi-
cat ºi el un “lobby” al BVB faþã de
ASF.

A.A.
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Uniunea Europeanã trece prin cea mai dificilã perioadã din existenþa sa, din cauza difi-

cultãþilor economice acute ºi a crizei geopolitice, apreciazã Daniel Dãianu, în cadrul vo-

lumului sãu recent lansat “Marele impas în Europa. Ce poate face România?”. Domnia

sa a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu, referitor la temele abordate în carte.

Profesorul universitar doctor Daniel Dãianu este membru în Consiliul de Administraþie

al Bãncii Naþionale a României.

Domnia sa ne-a vorbit ºi despre experinþa avutã în funcþia de prim-vicepreºedinte al

Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF).

IGNORAREA AIIB, O GREªEALÃ STRATEGICÃ
URIAªÃ A GUVERNULUI ROMÂNIEI

China îºi construieºte
singurã norocul în noua ordine
economicã globalã

Decizia Marii Britanii,
de a deveni membru
fondator al bãncii de

dezvoltare AIIB (Asian
Infrastructure Investment
Bank) , a condus la de-
clanºarea unei curse frenetice
pentru trimiterea cererilor de
aderare la Beijing.

În ultima zi a lunii martie 2015,
ºi-au exprimat opþiunea Azerbaijan,
Ungaria, Islanda, Israel,
Kyrgyzstan, Norvegia, Polonia, Por-
tugalia, Suedia ºi Taiwan, conform
listei de pe site-ul Wikipedia. Rom-
ânia nu apare nicãieri.

Dupã cum se observã, chiar unul
dintre partenerii fundamentali ai
Statelor Unite, Israelul, ºi-a întors
faþa cãtre China, ignorând puternica
activitate de lobby a administraþiei
de la Washington din ultimele luni.

Surprizele au continuat sã aparã ºi

dupã depãºirea termenului li-
mitã pentru depunerea cereri-
lor. Iranul a devenit recent ul-
timul membru fondator al
AIIB, conform unei ºtiri a
agenþiei de presã Xinhua pre-
luatã de Reuters. “Decizia a
fost luatã de membrii existenþi,

inclusiv China, Marea Britanie,
Franþa, India ºi Italia”, se mai aratã în
articolul Reuters, unde sunt sublinia-
te ºi legãturile strânse dintre China ºi
Iran.

Probabil cã semnificaþia acceptã-
rii Iranului ca membru fondator,
dupã expirarea termenului limitã, la
31 martie 2015, nu va fi trecutã uºor
cu vederea, mai ales dacã luãm în
considerare votul favorabil al þãrilor
europene. În acelaºi timp cu cererea
Iranului a fost acceptatã ºi cererea de
aderare a Emiratelor Arabe Unite.

(continuare în pagina 15)
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Tsipras, Grecia: “Suntem un stat suveran,
nu o colonie îndatoratã”
l Surse: Reprezentantul elen la FMI demisioneazã l Atena nu i-a cerut
ajutor financiar Rusiei

Grecia nu va fi aruncatã “din
barca zonei euro”, întrucât
toþi pasagerii acesteia sunt

egali, spune premierul grec Alexis
Tsipras, subliniind cã “nu existã
punþi mai mari sau mai mici” pentru
statele membre.

Citat de cotidianul britanic The
Telegraph, premierul elen a subli-
niat: “Nu suntem o colonie îndatora-
tã, ci un stat suveran. Avem aceleaºi
drepturi cu alte state: dreptul la coo-
perare ºi cel la acþiune în interesul
nostru”.

Pe de altã parte, cotidianul elen

Kathimerini scria, ieri, cã reprezen-
tantul Greciei la Fondul Monetar
Internaþional (FMI), Thanos Cat-
sambas, va demisiona vara aceasta.

Catsambas, ex-oficial FMI în pe-
rioada 1979-2010, a fost numit repre-
zentantul Greciei la Fond în 2012, în
perioada mandatului premierului teh-
nocrat Lucas Papademos.

Conform publicaþiei menþionate,
demisia va produce efecte de la 1 iulie,
iarmotiveleacestuigestnusuntclare.

Anunþul privind demisia vine în
contextul în care Grecia are de plãtit
astãzi, cãtre FMI, o tranºã de 450 de

milioane de euro. Oficialii eleni au
dat asigurãri cã plata va fi fãcutã, la
fel ºi reprezentanþii Fondului.

Rusia, interesatã sã ia parte
la privatizãrile din Grecia

Grecia nu i-a cerut Rusiei ajutor
financiar, potrivit declaraþiilor fãcu-
te ieri de preºedintele rus Vladimir
Putin, cu ocazia întrevederii pe care
a avut-o, la Moscova, cu premierul
elen Alexis Tsipras. (A.V.)
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