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Isãrescu + Ponta = Iþic
G

uvernatorul Mugur Isã-
rescu nu îi rãspunsese
lui Traian Bãsescu, ieri,
pânã pe la orele 17.30,

deºi, alaltãieri, preºedintele i-o ce-
ruse explicit, public (la B1TV),
ferm, în cursul unor acuzaþii fãrã
precedent, cã Banca Naþionalã ar fi
fiind nu doar complice, ba chiar ini-
þiatoare a “ºpãgii electorale” prefi-
gurate de Guvernul Ponta - amâna-
rea plãþii a jumãtate din cuantumul

ratelor la credite,
pentru cei cu veni-
turi mici ºi aflaþi în
întârziere la platã;
Isãrescu a avut oca-
zia sã-i rãspundã, la
fel de public, în di-
scursul sãu la confe-

rinþa cu tema “Crearea unei pieþe de
capital internaþionale în România”
(þinutã în incinta BNR, unde a parti-
cipat ºi premierul Victor Ponta), dar
nu a fãcut-o.

În ocazie, Mugur Isãrescu a spus:
“Din punct de vedere macroecono-
mic, necesitatea dezvoltãrii Bursei
este un lucru evident, mai ales în
acest moment, în care bãncile co-
merciale au reticenþe în relansarea
creditãrii iar finanþarea unor noi pro-
iecte prin investiþii ar putea fi
preluatã de piaþa de capital”.

Pe mine, unul, mã bucurã opinia
Guvernatorului, mai ales cã mi-o
confirmã pe cea lansatã de mine, cu
o jumãtate de an în urmã, la Confe-
rinþa BURSA dedicatã strategiei de
relansare a pieþei de capital (13 sep-
tembrie 2013).

ªi îmi confirmã ºi avertismentul

cã luna martie a acestui an ar fi trebu-
it sã ne gãseascã cu pregãtirile fãcu-
te, pentru preluarea, de cãtre piaþa de
capital, a rolului bãncilor în finanþa-
re (Guvernatorul o spune cam târziu,
dupã pãrerea mea).

Dar, înainte de orice, aºteptãm
rãspunsul Bãncii Naþionale la acuza-
þiile lansate de Bãsescu ºi m-am te-
mut ca Isãrescu sã nu-ºi confunde in-
dependenþa cu sfidarea politicã.

Cãci nu avusesem nicio îndoialã
cã Banca Naþionalã este indepen-

dentã, pânã Preºedintele a acuzat-o
cã nu este independentã: “Vreau ca
BNR sã pãrãseascã imediat linia de a
fi controlatã de un guvern corupt”, a
cerut preºedintele.

Aha!
Preºedintele îl bãgase pe Guver-

nator într-o autocontradicþie logicã,
din care Isãrescu nu mai putea ieºi
tãcând ca melcul în cochilie, pe mo-
tiv cã e independent; pentru cã, dacã
nu rãspundea, atunci înseamnã cã e
adevãrat cã a participat la elaborarea

“ºpãgii electorale” avansate de Gu-
vernul Ponta (de altfel, ieri, Ponta i-a
mulþumit Guvernatorului pentru
colaborare).

Prin urmare, nerãspunzându-i
Preºedintelui, Guvernatorul nu îºi
afirma independenþa, ci îl sfida.

ªi îl sfida politic!
Ha! ha! – n-am mai vãzut nicioda-

tã, în politica româneascã, o tãcere
atât de violent grãitoare!

O tãcere grea.

(continuare în pagina 2)

Ursache:
“ASF pregãteºte

reduceri de taxe”
l Eliminarea promoþiilor tarifare practicate anul
trecut au încurcat piaþa, la început de an
l Revenirea la comisionul pentru tranzacþiile
turnaround a redus drastic aceste operaþiuni
l Programul pilot al BVB pentru
market-making, în pericol

Taxele practicate de Autorita-
tea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) pentru piaþa de

capital ar putea fi reduse, în perioa-
da urmãtoare, potrivit lui Mircea
Ursache, vicepreºedinte al ASF.
Domnia sa a spus,
ieri, cã a fãcut o
analizã comparati-
vã a comisioanelor
practicate de auto-
ritãþile de suprave-
ghere ºi cã are niºte
propuneri, care se
referã la reduceri
de taxe. “Nu toate
sunt spectaculoa-
s e ” , a p r e c i z a t
domnia sa. Mircea
Ursache ne-a spus
cã piaþa nu ar trebui sã se aºtepte la
comisioane zero, dupã ce Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare a
practicat în trecut astfel de perioade
promoþionale pentru anumite
segmente.

“În scurt timp, voi prezenta pro-
punerea mea boardului ºi o voi face
publicã”, a spus Mircea Ursache.

Brokerii s-au trezit, în 2014, cã au
de scos din buzunare mai mulþi bani,
pentru anumite activitãþi, dupã ce
promoþiile practicate în 2013 de
CNVM ºi ASF au luat sfârºit.

Spre exemplu, tariful actual al
ASF pentru mar-
ket-making este
dublu faþã de anul
trecut (0,08%, faþã
de tariful redus de
0,04%, în 2013),
în condiþi i le în
care BVB a iniþiat
un program pilot
pentru aceastã ac-
tivitate, la începu-
tul acestui an.

În plus, s-a
încheiat ºi promoþia

cu taxe zero pentru tranzacþiile tur-
naround. Unii brokeri pun tranzac-
þiile reduse la Bursã din acest început
de an ºi pe seama revenirii la comi-
sionul de 0,15% pentru transferurile
turnaround, începând cu 2014.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Euro, tras în jos de
speculaþiile privind
taxarea depozitelor la
BCE

Moneda unicã europeanã s-a depre-
ciat ieri, pe pieþele externe, pentru a
doua zi la rând, raportat la dolar, pe
fondul speculaþiilor potrivit cãrora
Banca Centralã Europeanã (BCE) ar
putea taxa instituþiile de credit pentru
depozitarea rezervelor de lichiditãþi.

Benoit Coeure, membru în consi-
liul guvernatorilor BCE, a declarat,
citat de Reuters, cã instituþia pe care
o reprezintã ia în calcul “foarte se-
rios” impunerea unei dobânzi nega-
tive la depozite. Acesta a menþionat
cã eventuala dobândã nu va fi prea
mare.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)

CONFERINÞA “CREAREA UNEI PIEÞE DE CAPITAL INTERNAÞIONALE ÎN ROMÂNIA”

Mugur Isãrescu: “Bursa sã iasã de sub
imperiul traderilor”

Bursa trebuie sã se maturize-
ze, dupã 20 de ani de exis-
tenþã, ºi sã iasã de sub impe-

riul traderilor, a celor care vãd doar
posibilitãþi de câºtig pe termen
scurt, devenind astfel o alternativã
de finanþare la bãncile comerciale, a
declarat, ieri, guvernatorul BNR
Mugur Isãrescu.

Domnia sa susþine astfel necesitatea
dezvoltãrii Bursei în momentul actual,
în condiþiile în care bãncile comerciale
au reticenþe în relansarea creditãrii.

“Finanþarea unor noi proiecte ar putea
fi preluatã de piaþa de capital. Este un
proces relativ îndelungat, dar posibil”,
a adãugat guvernatorul.

Domnia sa susþine cã, prin succe-
siunea de legi ºi reglementãri, piaþa de
capital din România a suferit o supra-
reglementare. “Trebuie sã nu cãdemîn
capcana unui exces de dereglementa-
re”, a mai spus Mugur Isãrescu.

Guvernatorul BNR crede cã tre-
buie relansat parteneriatul între bur-
se ºi autoritãþi, guvern, pieþe finan-

ciare ºi a anunþat ieri cã preferã o
evoluþie rapidã a Bursei la acest mo-
ment decât o revoluþie a acesteia, o
schimbare a lucrurilor “peste noap-
te”, mai ales cã 2014 este an electoral
ºi totul se poate politiza.

Mugur Isãrescu spune cã econo-
misirea pare sã fie descurajatã de
faptul cã unii deponenþi considerã cã
nivelul dobânzilor este neatractiv.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

AUTORITÃÞILE AU SOLICITAT
LA BRUXELLES:

Marea industrie,
exceptatã de 85% din
certificatele verzi

Guvernul pregãteºte o surpri-
zã de proporþii tuturor con-
sumatorilor de energie în

acest an. Potrivit unor surse din pia-
þã, autoritãþile noastre ar fi trimis la
Bruxelles o solicitare ca marii con-
sumatori de energie din þara noastrã
sã fie scutiþi de 85% din certificatele
verzi pe care trebuie sã le plãteascã.
Surpriza este atât de mare încât,
conform unor voci, nici mãcar marii
consumatori n-ar cunoaºte acest

proiect guvernamental.
Sursele noastre afirmã cã autoritã-

þile ar vrea sã aplice „modelul Ger-
maniei” de exceptare a industriei de
la susþinerea energiei regenerabile.
Numai cã modelul are ºi un dezavan-
taj, întrucât certificatele verzi de care
va fi scutitã industria, dacã cei de la
Comisia Europeanã îºi dau acceptul,
vor fi plãtite de restul consumatori-
lor (populaþia ºi micii agenþi
economici), conform surselor citate.

În industria eolianã existã opinii
conform cãrora este puþin probabil
ca autoritãþile sã „treacã” un astfel de
proiect din moment ce Comisia Eu-
ropeanã abia la finalul anului trecut a
pus în dezbatere publicã un regula-
ment de acordare a ajutoarelor de
stat pentru marii consumatori de
energie.

A.T.

(continuare în pagina 4)

Trei oameni care sunt în deplin acord, unul cu altul.

MAKE

ªeful ESMA
recunoaºte rolul
supraveghetorilor în
declanºarea crizei

Autoritãþile de supraveghere fi-
nanciarã au avut o parte din vinã la
declanºarea crizei, pentru cã au con-
tribuit la creºterea importanþei agen-
þiilor de rating, fãrã sã le suprave-
gheze ºi pe acestea, recunoaºte Ste-
ven Maijoor, preºedintele Autoritãþii
europene pentru valori mobiliare ºi
pieþe (ESMA), instituþiecreatãîn2011.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Circa 200 de persoane au participat, ieri, la conferinþa “Cre-
area unei pieþe de capital internaþionale în România”, organi-
zatã de Banca Naþionalã a României, Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã ºi Bursa de Valori Bucureºti.
Deºi la eveniment era prezentã multã presã, inclusiv circa 10 ca-
mere de filmat, totuºi, pe ecranele televizoarelor nu a apãrut
aproape niciun cuvânt despre dezvoltarea pieþei de capital,
semn cã mai este un drum lung de parcurs pânã când subiectele
bursiere sã devinã interesante pentru publicul larg.
Ei între ei, actorii pieþei au arãtat entuziasm faþã de iniþiativa

unor specialiºti din piaþã de eliminare a opt bariere în calea acce-
sului la piaþã. În realitate, însã, ceea ce va conta va fi o reuºitã în
implementarea mãsurilor, având în vedere cã, la noi, tãrãgãna-
rea este cuvântul care caracterizeazã schimbãrile, mai degrabã
decât rapiditatea.
Propuneri ºi grupuri de lucru au mai existat, cu o ratã de succes
mai micã sau mai mare. Noul grup, care îºi spune “task-force”,
pare sã dispunã de o forþã mai mare de auto-promovare ºi de tre-
cere la primul ministru Victor Ponta, care îi susþine, cel puþin la
nivel declarativ, pentru cã nici nu îl costã nimic sã facã asta.

Opt bariere “pentru” sau opt bariere “contra”?
Domnilor, fãrã culturã generalã nu se poate…

Lipsa ei se vede de la o poºtã în valoarea de 4 milioane de euro
a tranzacþiilor zilnice de la Bursã.

Titlu aberant pentru studiul difuzat la conferinþã


