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FP:
“Salrom,
un foarte
bun candidat
la listarea
pe BVB”
l Statul nu vrea sã
piardã controlul
companiei

Fondul Proprietatea (FP)
doreºte sã vândã, pe Bursa de
Valori Bucureºti (BVB), un

pachet de circa 10% din deþinerea
pe care o are la producãtorul naþio-
nal de sare “Salrom”, ne-au spus
surse din Ministerul Economiei.
Fondul deþine 49% din capitalul so-
cial al companiei, iar statul, prin Mi-
nisterul Economiei, are participaþia
majoritarã de 51%. Sursele noastre
ne-au spus cã reprezentanþii FP au
discutat cu ministrul Economiei,
Constantin Niþã, pe aceastã temã.

Solicitat de ziarul BURSA sã dea
mai multe detalii pe acest subiect,
Greg Konieczny, manager de porto-
foliu la Fondul Proprietatea (FP),
ne-a declarat: “Salrom este un foarte
bun candidat la listarea pe BVB, iar
Fondul Proprietatea a fost în discuþii
permanente cu Ministerul Econo-
miei cu privire la acest proiect. Vom
putea face publice mai multe detalii
atunci când acestea vor fi stabilite
împreunã cu ministerul”. (A.T.)

(continuare în pagina 13)

Surse: “Goldman”
ºi “Morgan Stanley”
se vor ocupa
de majorarea de
capital de la NBG

“National Bank of Greece”
(NBG), cea mai mare bancã elenã, a
ales bãncile americane de investiþii
“Goldman Sachs” ºi “Morgan Stan-
ley” drept coordonatori globali pen-
tru majorarea de capital pe care a
planificat-o, în sumã de 2,18 miliar-
de euro, potrivit unei surse citate de
agenþia Reuters.

Recent, NBG a informat cã nu va
recurge la o emisiune de acþiuni pen-
tru majorarea capitalului, ci se va
concentra pe vânzarea de active nee-
senþiale. Conform unor surse însã,
banca centralã a Greciei a refuzat
acest plan.

Guvernatorul bãncii centrale a
Greciei, George Provopoulos, decla-
ra sãptãmâna trecutã, într-un inter-
viu, cã NBG ar putea sã se adreseze
cu succes investitorilor privaþi, dacã
va prefera acest lucru.

NBG va lua o decizie cu privire la
majorarea de capital la reuniunea
Consiliului de Administraþie progra-
matã astãzi.

Alte douã mari bãnci greceºti,
“Piraeus Bank” ºi “Alpha Bank”, au
strâns luna trecutã aproape trei mi-
liarde de euro, în principal din partea
investitorilor strãini, pentru acoperi-
rea deficitului de capital identificat
de testele de stres. (V.R.)

CONFLICTUL DIN UCRAINA

Marius Lulea: “Rusia nu a câºtigat
Crimeea, ci a pierdut Ucraina”
l “Conflictul militar este posibil sã înceapã în urmãtoarele douã luni”
l “România, Polonia ºi Turcia reprezintã avanposturile NATO, vom asista
la o militarizare a zonei” l “NATO se va implica militar prin asigurarea de
tehnicã militarã ºi sprijin logistic”

Tensiunea din Ucraina a atins
cote nebãnuite, un conflict
militar fiind aproape iminent,

potrivit opiniei unor analiºti. Marius
Lulea, analist geopolitic, ne-a decla-
rat cã þara noastrã, alãturi de Polonia
ºi Turcia, reprezintã avanposturile
NATO cele mai apropiate situaþiei ºi
cã vom asista la o militarizare a zo-
nei: “Rusia nu câºtigat Crimeea, ci a

pierdut Ucraina. Dacã Ucraina se de-
mocratizeazã, iar România a dovedit
cã acest lucru este posibil în decursul
a 20 de ani, sistemul politic pe care
se bazeazã supremaþia rusã din ulti-
mii 400 de ani va cãdea din interior.
În momentul de faþã, s-a deschis un
nou conflict între Est ºi Vest, între
douã sisteme politice statale total di-
ferite, douã ideologii diferite. Spre

regretul nostru, Ucraina este acum
un stat agresat, aºa cum a fost ºi Po-
lonia în 1939. Este doar o problemã
de timp pânã când NATO îºi va con-
suma tot arsenalul diplomatic, iar
când acest lucru se va face, meca-
nismul de rãzboi va porni”.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 4)

UN AN DE LA BAIL-IN-UL DIN CIPRU

BNR vrea sã fie vândutã
Marfin Bank pânã
la sfârºitul lui septembrie
l Deponenþii Laiki vor restituirea banilor
“furaþi” prin bail-in

Banca Naþionalã a României
(BNR) a recomandat institu-
þiei omoloage din Cipru ca

Marfin Bank, al cãrei acþionar majori-
tar, Laiki Bank, se aflã în lichidare, sã
fie vândutã pânã la finele
lunii septembrie, ne-a de-
clarat directorul Direcþiei
Supraveghere din BNR, Nicolae Cin-
tezã.

“Nu putem sã menþinem o bancã
al cãrei acþionar majoritar este în li-
chidare”, a subliniat domnia sa, care
a continuat: “Marfin Bank are o li-
chiditate bunã, una dintre cele mai
ridicate din sistemul bancar rom-
ânesc, dar dacã, pe viitor, va fi nevo-
ie de o injecþie de capital, nu are cine
sã o realizeze”.

Domnul Cintezã ne-a precizat cã

a avut, la începutul lunii, discuþii
cu oficiali ai Bãncii Centrale a Ci-
prului (Cyprus Central Bank -
CBC), în vederea transferãrii cãtre
Bank of Cyprus a unei pãrþi din li-

nia de credit pe care Mar-
fin Bank a accesat-o de la
Laiki ºi a conversiei sale

în acþiuni.
“Solicitarea noastrã este crearea

unei bãnci cât mai solide, în vederea
vânzãrii. Dacã actualul acþionar ar fi
fost puternic, nu am fi cerut sã aibã
loc aceastã conversie. Însã, având în
vedere situaþia de faþã, conversia este
necesarã”, susþine ºeful Supraveghe-
rii din BNR.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 5)

P
iaþa “pãcãnelelor” se aflã
sub semnul întrebãrii de
când un numãr important
de parlamentari au iniþiat

un proiect legislativ care prevede ca
jocurile de noroc de tip slot machine
sã poatã funcþiona doar în cazinouri
ºi în cadrul agenþiilor LOTO.

Iniþiativa a stârnit un conflict între
reprezentanþii industriei de gam-
bling ºi politicienii care o promovea-

zã. Cele douã pãrþi au fost puse faþã
în faþã, ieri, în cadrul dezbaterii “Pia-
þa jocurilor de noroc, în pericol”, or-
ganizatã de Ziarul BURSA.

Discuþiile au fost pro ºi contra
proiectului de lege.

Dacã iniþiatorii au susþinut cã tine-
rii din þara noastrã sunt ameninþaþi de
ludomanie (dependenþa de jocurile
de noroc), reprezentanþii domeniului
au menþionat cã o astfel de lege nu ar

combate dependenþa, ci ar duce atât
la creºterea pieþei negre, cât ºi la
pierderea unor sume importante, de
sute de milioane de euro, de la buge-
tul de stat ºi a unor zeci de mii de lo-
curi de muncã.

Toþi cei prezenþi la dezbaterea de
ieri s-au declarat mulþumiþi cã pro-
iectul a stârnit discuþii constructive,
iar cele douã pãrþi sunt dispuse sã
punã pe masã în continuare toate

problemele existente, dar ºi soluþii
pentru remedierea acestora.

La evenimentul organizat de Zia-
rul BURSA au fost prezente ºi auto-
ritãþile, care susþin reglementarea

acestui segment în condiþii avantajo-
ase pentru toþi cei implicaþi. (E.O.)

BANCI

BCE intrã în rãzboiul valutar
cu artileria grea a relaxãrii cantitative

A mai trecut un anotimp al
optimismului, iar “primã-
vara” europeanã nu dã sem-

ne cã poate sã menþinã mugurii re-
dresãrii economice. Reducerea

dobânzilor pare sã nu
mai fie sufi-
cientã pentru
z o n a e u r o ,
fiind necesarã
trecerea la ti-
pãrirea direc-
t ã p e n t r u
achiziþiona-

rea titlurilor financiare din
sectorul privat, dupã cum
încearcã sã ne convingã
BCE.

Acesta este contextul în
care Banca Centralã Euro-
peanã ºi Banca Angliei au
publicat un studiu referitor
la condiþiile de reluare a securitizãrii
creditelor din portofoliile bancare,
scopul fiind, desigur, îmbunãtãþirea
accesului la credite a firmelor, în spe-
cial a celor mici ºi mijlocii (n.a. vezi

“The Impaired EU Securitisation
Market: Causes, Roadblocks And
How To Deal With Them”,
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ot-
her/ecb-boe_impaired_eu_securiti-
sation_marketen.pdf).

În studiu se aratã cã piaþa instru-
mentelor securitizate îºi continuã
tendinþa de contracþie din ultimii ani,
acesta reprezentând un motiv de îngri-
jorare, deoarece “securitizarea poate

completa sursele de finanþare pe ter-
men lung ale economiei reale”, prin
“diversificarea surselor de finanþare
ale bãncilor ºi transferul riscului cãtre
instituþiile financiare nebancare”.

Terenul a fost pregãtit încã de la
sfârºitul lunii trecute, când
Mario Draghi a declarat cã
“BCE este gata sã cumpere
instrumente ABS”, dacã li-
chiditatea de pe piaþã va per-
mite aceastã mãsurã, cu sco-
pul reducerii riscului defla-
þionist, dupã cum scria Fi-
nancial Times.

Cu câteva zile înainte de
publicarea studiului de la
BCE ºi Banca Angliei, Fi-
nancial Times arãta cã “pri-
mele douã bãnci centrale din
Europa doresc sã reînvie ac-
tivele ‘toxice’”, propunerile

lor fiind prezentate ºi la ultima
întâlnire a Fondului Monetar Interna-
þional de la Washington.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

BVB propune dezvoltarea
“in-house” a soft-ului pentru
“Target2-Securities”
l BVB: Investiþia într-un nou soft la Depozitarul
Central nu se justificã

Bursa de Valori Bucureºti
p r o p u n e d e z v o l t a r e a
“in-house” a unei soluþii

tehnice pentru aderarea la “Tar-
get2-Securities” (n.r. T2S - serviciul
unic paneuropean de decontare
transfrontalierã), considerând cã investi-
þia într-un nou sistem IT la Depozitarul
Central nu se justificã, potrivit unor
documente pregãtite pentru Adunarea
Generalã a Acþionarilor BVB.

“Atâta timp cât platforma T2S
este destinatã exclusiv decontãrii

tranzacþiilor în euro, din punct de ve-
dere al veniturilor generate de imple-
mentarea acestui proiect, pe termen
cel puþin mediu, DC se va situa mult
sub limita de eficienþã economicã de
operare”.

Potrivit BVB, au loc circa 2-3
tranzacþii transfrontaliere pe zi ºi nu
existã premise solide care sã arate
creºterea numãrului.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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Dezbaterea "Piaþa jocurilor de noroc, în pericol" i-a adunat laolaltã pe Sorin Iacoban, Da-
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