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Ultimul tango la Frankfurt

G

ata! Pe pieþe nu mai
existã incertitudini, ci
doar perspective luminoase. Mario Draghi,
preºedintele Bãncii Centrale Europene a anunþat lansarea unui program extins de achiziþie a titlurilor financiare, cu o
valoare lunarã de 60
de miliarde de euro.
CÃLIN
Banii tipãriþi de
RECHEA
BCE vor fi utilizaþi,
pânã în septembrie 2016, pentru
cumpãrarea de titluri ABS (Asset
Backed Securities), obligaþiuni garantate ºi obligaþiuni guvernamentale. Conform declaraþiilor lui Draghi,
20% din valoarea totalã a titlurilor
achiziþionate va fi supusã unui regim
de “asumare comunã a riscului”, adicã titlurile vor intra direct în bilanþul
BCE, iar restul vor fi achiziþii ale
bãncilor centrale din zona euro.
Scopul este, bineînþeles, impulsionarea inflaþiei din zona euro,
astfel încât rata anualã de creºtere a
preþurilor de consum sã se apropie de
þinta de 2%. Dar cum poate fi opritã
deflaþia, când toatã lumea, nu doar
Europa, pare sã se angajeze ºi mai
mult într-un proces de reducere a
gradului de leverage?
Achiziþia obligaþiunilor de pe piaþa secundarã se va face în cadrul unei
“implementãri descentralizate”,
astfel încât riscurile sã nu se acumuleze doar în bilanþul BCE, ci ºi în bilanþurile bãncilor naþionale, deºi
Draghi a subliniat, de mai multe ori,
cã “pierderile sunt ipotetice”. Din
pãcate, aproape toate elementele crizei europene din ultimii ani au fost
considerate, odatã, ipotetice. Va fi de
data aceasta altfel?

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a aprobat o facilitate de urgenþã de finanþare pentru bãncile elene, care va
fi furnizatã prin intermediul bãncii
centrale de la Atena, conform unor
surse anonime, citate de agenþia
Reuters.
Sãptãmâna trecutã, reducerea nivelului lichiditãþilor înaintea alegerilor generale, programate sã aibã loc
în Grecia duminica aceasta, a determinat banca centralã a þãrii sã solicite BCE aprobarea unei facilitãþi de
urgenþã (ELA) pentru principalii
creditori eleni.
“Banca Centralã Europeanã a
aprobat linia ELA pentru douã sãptãmâni, dupã care situaþia va fi analizatã din nou”, au declarat sursele.
În mod normal, bãncile greceºti îºi
asigurã necesarul de lichiditate de la
BCE, iar în luna noiembrie împrumuturile lor de la aceastã instituþie
au crescut cu 2,3%, la 44,9 miliarde
euro. Însã, creºterea volumului retragerilor de depozite, dupã ce Guvernul de la Atena a anunþat organizarea de alegeri anticipate, a afectat
lichiditatea bãncilor.
Retragerile nete din bãncile elene
au fost de aproximativ 3 miliarde de
euro în decembrie 2014, iar volumul
lor continuã sã creascã, potrivit unui
bancher grec, care afirmã cã suma ar
fi ajuns chiar la 7 miliarde de euro în
prezent.
V.R.

5 948491 340012

05350

DOLAR = 3,8721 RON
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AdePlast vrea sã mai
încerce o datã listarea
la Bursã
l Marcel Bãrbuþ: “Nu renunþ niciodatã la ideile
pe care le am”

P

Trebuie, pentru cã preºedintele
BCE a subliniat, de mai multe ori, în
cadrul conferinþei de presã care a urmat ºedinþei de politicã monetarã, cã
nu existã niciun Plan B.

Unui jurnalist care dorea sã ºtie
dacã programul QE este ultima mãsurã de relaxare monetarã a BCE, Mario
Draghi i-a rãspuns printr-un zâmbet.
În ceea ce priveºte raportul dintre

achiziþiile de titluri private ºi cele
guvernamentale, nu existã o cifrã
oficialã.
(continuare în pagina 14)

BCE lanseazã relaxarea cantitativã
l Banca va cumpãra obligaþiuni de 60 de miliarde euro pe lunã, timp de un an
ºi jumãtate l Euro, sub 1,15 dolari – cel mai redus curs din ultimii 11 ani

B

anca Centralã Europeanã (BCE) a decis sã lanseze, începând cu luna martie, un program extins de achiziþii de active în zona euro, în valoare de 60 de miliarde de euro pe lunã, potrivit anunþului fãcut ieri de preºedintele instituþiei, Mario Draghi.
Programul, care va dura pânã în septembrie 2016 ºi va

totaliza 1.080 miliarde de euro, include cumpãrarea de
obligaþiuni guvernamentale. Piaþa aºtepta ca valoarea
programului sã fie de aproape 1.100 miliarde de euro.

BÃTÃLIA ÎN STIL MIORITIC TREBUIE SÃ
ÞINÃ CONT DE REGULILE EUROPENE

Surse: BCE
a aprobat facilitatea
de urgenþã pentru
finanþarea bãncilor
elene

n Hrebenciuc, Adam
ºi Chiuariu au fost
trimiºi în judecatã
PAGINA 11

Conducerea Depozitarului
Central va trebui sã aibã trei
membri independenþi

D

epozitarii Centrali trebuie sã
aibã în conducere membri independenþi în proporþie de
cel puþin o treime ºi în numãr de minimum doi, stipuleazã directiva eu- BURSA
ropeanã pentru
depozitari (Regulamentul 909/2014),
adoptatã vara trecutã, pe care,
vrând-nevrând, va trebui sã o respecte
ºi instituþia de decontare autohtonã.
Pe plaiurile mioritice, s-a dovedit
greu de priceput o simplã ºi clarã dispunere a Autoritãþii de supraveghere, care interzicea cumulul de funcþii
în conducerea Depozitarului ºi a
operatorilor de piaþã.
Astfel, instituþia trebuie sã repete
alegerile pentru patru locuri din Consiliul de Administraþie, dupã ce membrii propuºi de Bursa de Valori Bucureºti ºi aleºi de Adunarea Generalã

(Ludwik Sobolewski, Stere Farmache, Adrian Lupºan ºi Robert Panã),
care erau neeligibili, au fost respinºi
de Autoritatea de Supraveghere Financiarã, la finalul anului trecut.
Definiþia membrului independent
variazã ºi este determinatã de reglementãrile locale, însã principalele
caracteristici sunt abilitatea respectivului sã exercite o judecatã obiectivã
ºi independentã, dupã luarea în considerare a informaþiilor ºi opiniilor
relevante, neinfluenþatã de executivi
ºi de interese externe, potrivit Principiilor pentru infrastructurile pieþelor
financiare, redactate de Banca Reglementelor Internaþionale ºi
IOSCO (Organizaþia Internaþionalã
a Comisiilor de Valori Mobiliare).
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 5)

roducãtorul de materiale de
const r ucþ i i AdeP l ast se
gândeºte sã mai încerce odatã
sã se listeze pe Bursa de Valori,
dupã ce, în 2013, oferta prin care a
dorit sã atragã bani de pe piaþa de
capital a eºuat.
Curajul pare sã fie o calitate care
nu îi lipseºte lui Marcel Bãrbuþ, proprietarul companiei.
Domnia sa ne-a
declarat: “Nu renunþ
niciodatã la ideile pe
care le am. Da, este
foarte posibil sã revenim la listarea pe
Bursã. Este un vis
de-al meu”.
Ideea revenirii
AdePlast în atenþia
investitorilor pe piaþa
de capital a fost sugeratã de Mircea
Ursache, vicepreºedintele Autoritãþii de Supravegehere Financiarã
(ASF), în cadrul conferinþei de
miercuri. Vorbind despre necesitatea
listãrilor companiilor private, domnul Ursache a spus: “Cred cã, cel puþin în cazul eºuat în 2013 (n.r. AdePlast), o sã vedem o revenire”.
Marcel Bãrbuþ a fost dezamãgit de
contactul cu piaþa de capital, în 2013,
ºi pãrea cã ºi-a luat adio definitiv.
Totuºi, domnia sa ne-a explicat:

“Am prins curaj, vãzând cã cei care
ne-au încurcat listarea au fost puºi
sub control judiciar de procurori”.
Domnul Bãrbuþ nu a dorit sã ofere
mai multe detalii despre persoanele
la care s-a referit.
Reprezentanþii AdePlast au comunicat, la finalul anului trecut, cã urmau sã încheie anul cu o cifrã de afaceri de 299 milioane
lei, în creºtere cu
19% faþã de 2013.
Proprietarul
AdePlast declara
atunci: “Am avut un
an incredibil de bun
pentru climatul economic general în
care ne-am desfãºurat activitatea,
bazându-ne pe o
creºtere de aproximativ 19 procente.
Dar asta nu înseamnã cã a fost un an
uºor. Este posibil sã fi fost cel mai tumultos ºi mai ciudat an din istoria
noastrã. Piaþa a înregistrat suiºuri ºi
coborâºuri neregulate pe tot parcursul anului, nu am avut deloc predictibilitate, iar investiþiile au fost mãrunte. Ne aºteaptã un an la fel de complicat”.
A.A.
(continuare în pagina 5)

GREG KONIECZNY:

„FP susþine transparenþa
completã a pieþei gazelor”
l Analiºtii Franklin Templeton estimeazã cã
preþul þiþeiului se va stabiliza, pe termen lung, în
jurul cotaþiei de 85 dolari pe baril

F

ondul Proprietatea (FP) susþine tranzacþionarea transparentã, în mediul bursier, a
întregii cantitãþi de gaze disponibile
pentru industrie, ne-a declarat, ieri,
Greg Konieczny, managerul Fondului. „Am susþinut transparenþa completã a pieþei de electricitate, care nu
este cu mult diferitã de cea de gaze”,
a subliniat domnia sa.
În prezent, ANRE (reglementatorul pieþei) obligã producãtorii ºi furnizorii de gaze sã tranzacþioneze
35% din totalul cantitãþilor în mediu
bursier (pe platformele OPCOM ºi
BRM sau prin licitaþii publice).
Acest procent urmeazã sã scadã
începând de anul viitor, iar obligativitatea tranzacþionãrii sã disparã

începând din 2018. Pe piaþa de energie, este obligatorie tranzacþionarea
pe OPCOM a tuturor cantitãþilor
disponibile.
Gradul de transparenþã de pe piaþa
autohtonã de gaze a fost aprig dezbãtut la finele anului trecut, când Guvernul a ales sã nu dispunã obligativitatea tranzacþionãrii tuturor cantitãþilor, pe modelul aplicat pieþei de
energie. Autoritãþile ºi ANRE au
ales transparenþa parþialã pe motiv cã
populaþia riscã sã rãmânã fãrã gaz
din producþia internã pe vârfurile neprevãzute de consum.
Întrebat cum comenteazã situaþia
din piaþa gazelor, Greg Konieczny
ne-a rãspuns: „Cred cã o parte importantã a producþiei de gaze trebuie

vândutã transparent ca sã ai un semnal de preþ corect. Mai târziu, dupã
ce operatorii se vor obiºnui cu sistemul, se poate renunþa la aceastã soluþie. Important este sã ai un semnal de
preþ corect”.
În opinia oficialului FP, transparenþa ºi semnalul de preþ corect sunt
importante pentru procesul de liberalizare. Domnul Konieczny ne-a
precizat: „În opinia mea, acum este
momentul perfect ca România sã liberalizeze complet piaþa.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 13)

BAROMETRUL EDELMAN PENTRU 27 DE ÞÃRI:

Încrederea populaþiei în guvern, mediul de afaceri,
media ºi ONG-uri s-a prãbuºit
l Canada, Germania, Australia ºi Singapore - cele mai abrupte scãderi ale încrederii în mediul de business l Pentru prima
datã, 60% dintre þãri nu au încredere în media ca instituþie
ncrederea populaþiei în instituþii
s-a prãbuºit, comparabil cu pragurile cele mai joase atinse la
începutul crizei financiare, în
2009, potrivit Barometrului Încrederii realizat de Edelman pentru
anul 2015 pentru 27 de þãri.
Astfel, încrederea populaþiei în
guvern, mediul de afaceri, media
ºi ONG-uri este sub 50% în douã
treimi dintre þãri, incluzând State-

Î

le Unite, Germania ºi Japonia,
conform Raportului, care precizeazã cã publicul informat este la
fel de neîncrezãtor, înregistrând
niveluri ale încrederii sub 50% în
jumãtate dintre þãrile incluse în
cercetare.
Guvernul rãmâne, potrivit Barometrului, cea mai puþin de încredere instituþie pentru al patrulea an
consecutiv, cu niveluri de încrede-

re sub 50% în 19 din 27 de þãri, incluzând US (41%), UK (43%) ºi
Japonia (40%). De asemenea, pentru prima datã, 60% dintre þãri nu
au încredere în media ca instituþie,
iar încrederea în ONG-uri este în
declin pentru a doua oarã, conform
Barometrului.
IOANA POPA
(continuare în pagina 2)

