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Surse: BCE a aprobat
majorarea liniei de
finanþare pentru
bãncile elene

Consiliul guvernatorilor Bãncii
Centrale Europene (BCE) a aprobat,
ieri, majorarea cu 600 de milioane de
euro (637 de milioane de dolari) a
plafonului maxim al liniei de finan-
þare de urgenþã (ELA) destinatã cre-
ditorilor eleni, ca urmare a accelerã-
rii ieºirilor de bani din depozite, spun
surse anonime, citate de Bloomberg.

Conform acestora, bãncile din
Grecia pot accesa acum fonduri totale
de 69,4 miliarde de euro, prin inter-
mediul bãncii centrale de la Atena, iar
majorarea a fost solicitatã de aceastã
instituþie. Noua majorare vine dupã
ce, sãptãmâna trecutã, BCE a decis sã
aprobe extinderea programului ELA
cu 550 de milioane de euro.

Consiliul guvernatorilor BCE
analizeazã sãptãmânal furnizarea de
lichiditãþi în regim de urgenþã pentru
bãncile greceºti, ceea ce reflectã te-
merile cã acestea pot folosi banii
pentru finanþarea guvernului de la
Atena, încãlcând legislaþia UE.

“În condiþiile în care Executivul
elen nu are capacitatea sã acceseze
pieþele ºi nici bãncile nu pot obþine
finanþare de pe pieþe, existã temeri
privind finanþarea monetarã, dacã
ELA este folositã pentru achiziþia de
obligaþiuni guvernamentale pe ter-
men scurt sau pentru rostogolirea tit-
lurilor de stat”, a afirmat, ieri,
preºedintele Bundesbank (banca
centralã germanã), Jens Weidmann.

Amintim cã, luna trecutã, BCE a
încetat sã mai accepte obligaþiuni
greceºti drept garanþii pentru credi-
tele acordate bãncilor comerciale,
astfel cã sarcina finanþãrii acestora
din urmã a ajuns la banca centralã a
Greciei. (V.R.)

ASF: “Acþionarii nemulþumiþi
pot cere retragerea din societate,
la delistarea de pe AeRO“

Una dintre dilemele arzãtoare
ale acþionarilor apãrute în
contextul desfiinþãrii pieþei

Rasdaq ºi al relansãrii sistemului al-
ternativ AeRO se referã la drepturile
acþionarilor, în cazul delistãrii.

În condiþiile în care peste 200 de
societãþi de pe Rasdaq aleseserã sã se
mute pe AeRO, pânã la fi-
nalul lunii februarie, iar
Bursa de Valori Bucureºti
nu mai conteneºte cu promovarea
noului ATS, investitorii se temeau de
captivitate pe AeRO.

Chiar BVB a fost cea care a pus
paie pe foc.

“Da, o companie se poate delista
de pe sistemul alternativ AeRO, fãrã
sã facã ofertã de retragere pentru ac-
þionarii care nu sunt de acord”, a
spus, recent, Bogdan Mugescu, bu-
siness development specialist al
BVB, în cadrul unui forum pentru

investitori.
Autoritatea de Supraveghere Fi-

nanciarã a transmis, însã, un mesaj
contrar, pe parcursul dezbaterilor pri-
vind implicaþiile legii de desfiinþare a
Rasdaq, care prevede cã societãþile de
pe acest segment trebuie sã decidã fie
delistarea, fie mutarea o piaþã regle-

mentatã sau pe un ATS.
La solicitarea ziarului

“BURSA”, ASF lãmureºte,
încã o datã situaþia: “Aºa cum deja s-a
comunicat în luna februarie, retrage-
rea de la tranzacþionare a valorilor mo-
biliare tranzacþionate cu acordul emi-
tentului în cadrul sistemului alternativ
administrat de BVB se realizeazã ºi cu
respectarea prevederilor art.87 alin.(4)
ºi al art.88 alin.(4) din Regulamentul
1/2006 ºi al Dispunerii de mãsuri
8/2006. (ADINA ARDELEANU)
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Programul de tipãrire
al BCE a demarat

cu frâna trasã
A

u fost suficiente câteva
zile pentru ca succesul
programului de relaxare
cantitativã al BCE sã fie

pus sub semnul întrebãrii.
Conform datelor prezentate de

Mario Draghi sãp-
tãmâna trecutã, BCE ºi
celelalte bãnci naþiona-
le din zona euro trebuie
sã cumpere obligaþiuni
guvernamentale cu
maturitatea cuprinsã
între 2 ºi 30 de ani ºi

randamente pozitive. Achiziþia obli-
gaþiunilor cu randamente negative
este permisã, totuºi, dar numai în con-
diþiile în care randamentele sunt mai
mari decât pragul de -0,2%, valoarea
actualã a ratei depozitelor plasate la
BCE de cãtre bãncile comerciale.

Deºi iniþial BCE a recomandat
evitarea obligaþiunilor cu randamen-
te negative, la scut timp dupã lansa-
rea programului au apãrut primele

informaþii privind achiziþionarea de
cãtre Bundesbank a unor astfel de
obligaþiuni, emise de guvernul de la
Berlin.

O mare parte din curba randamen-
telor pentru Germania a fost împinsã
deja sub zero, primele dobânzi pozi-
tive apãrând abia la maturitatea de 8

ani, conform ultimelor date de la
Investing.com (vezi graficul 1).

De asemenea, obligaþiunile Ger-
maniei cu maturitãþi de 2 ºi 3 ani nu
mai pot fi cumpãrate de BCE ºi Bun-
desbank, deoarece randamentele au
scãzut sub pragul de -0,2%.

(continuare în pagina 6)

ADRIAN VASILESCU:

“Evoluþia dolarului - un
factor extern ce poate produce

ºocuri pe piaþa noastrã”

D
upã o sãptãmânã înche-
iatã de creºtere constan-
tã a dolarului faþã de leu
- evoluþie care a urmat

trendul cursului euro/dolar -, mone-
da americanã s-a depreciat, ieri, atât
faþã de leu (ajungând la 4,1797 lei,
de la 4,2059 lei), cât ºi faþã de mone-
da europeanã.

Cu toate acestea, economiºtii
apreciazã cã trendul de creºtere a do-
larului american va continua pe tot
parcursul acestui an.

Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR), ne-a spus cã existã
previziuni care aratã cã, pânã la
sfârºitul anului în curs - începutul
anului viitor, cursul euro/dolar sã
ajungã la paritatea de 1 la 1, iar noi sã
avem un nou raport leu/dolar.

Evoluþia dolarului american a
început sã scadã, atât pe pieþele in-
ternaþionale, cât ºi la noi, încã de
sãptãmâna trecutã, pe fondul
anunþãrii programului de relaxa-
re cantitativã, lansat sãptãmâna
aceasta de Banca Centralã Euro-
peanã (BCE).

Ziua de 4 martie a fost prima în
care moneda americanã a trecut pra-
gul psihologic de 4 lei, dupã ce a
început anul la o valoare de 3,77 lei.

Referitor la evoluþia dolarului
american în raport cu moneda naþio-

nalã, Adrian Vasilescu ne-a expli-
cat: “Trebuie sã despãrþim lucrurile
în douã etape, când vorbim despre
evoluþia dolarului, ºi sã avem în ve-
dere perioada de dinainte de februa-
rie 1991, când s-a deschis piaþa va-
lutarã, ºi cea anterioarã momentului
martie 2003, pânã când am avut ca
referinþã dolarul. De la acea datã,
am schimbat referinþa, în funcþie de
ponderea monedelor în care fãceam
comerþ exterior. Þinând cont cã în
martie 2003 fãceam comerþ extern
în euro într-o proporþie de circa
70%, de atunci am început sã facem
media directã leu/euro ºi în funcþie
de acest curs sã calculãm, într-un
mod încruciºat, reperele pentru sta-

bilirea cursului celorlalte monede.
În acest context, trebuie sã înþele-

gem cã raportul leu/dolar nu este in-
fluenþat de piaþa noastrã, ci de rapor-
tul euro/dolar, care a suferit schim-
bãri fundamentale. Dupã ce euro a
fost dominant, dolarul începe sã îºi ia
revanºa”.

Potrivit reprezentantului BNR,
avem un nou factor extern ce poate
produce ºocuri pe piaþa internã. Cel
mai important ºoc va fi resimþit pe
piaþa þiþeiului, întrucât bursele din
domeniu încã funcþioneazã în dolari,
ne-a mai spus domnia sa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

SÃPTÃMÂNA ACEASTA

BCE a cumpãrat obligaþiuni de 10 miliarde de euro
Banca Centralã Europeanã (BCE) a cumpãrat obli-

gaþiuni în valoare de 9,8 miliarde de euro (10,3 miliarde
de dolari) în primele trei zile de la lansarea programului
de relaxare cantitativã (achiziþii de obligaþiuni din zona

euro), dupã cum a anunþat ieri Benoit Coeure, membru
al consiliului guvernatorilor instituþiei. Titlurile cum-
pãrate au o maturitate medie de nouã ani. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

MIRCEA TUDOR, MB TELECOM:

“Suntem pregãtiþi sã rãspundem nevoilor de securitate
naþionalã, în eventuale situaþii de crizã”
l “Suntem în dialoguri cu autoritãþile din câteva zone fierbinþi din Orientul Mijlociu ºi Africa, dar ºi de pe continentele
americane, pentru securizarea frontierelor terestre, a porturilor ºi a aeroporturilor”

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia
þãrii noastre din punctul de vedere al
securitãþii aviaþiei civile ºi militare?

Mircea Tudor: Din pãcate,
România nu este foarte activã insti-
tuþional în domeniul securitãþii avia-
þiei civile ºi cu atât mai puþin a celei
militare, deºi un român a deþinut
preºedinþia ECAC pânã de curând,
iar noi am dezvoltat în o tehnologie
unicã la nivel mondial pentru scana-
rea avioanelor civile ºi militare.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 11)

Ameninþãrile la adresa securitãþii aviaþiei internaþionale
sunt încã în stadiu incipient, dar þara noastrã nu este foar-
te activã din punct de vedere instituþional, mai ales în ceea
ce priveºte siguranþa aviaþiei militare, ne-a declarat Mircea
Tudor, preºedintele MB Telecom, companie care oferã
sisteme de securitate în domeniul aviaþiei civile ºi militare la
nivel global, precum ºi soluþii de securizare a frontierelor.
MB Telecom este singura companie din lume care a câºti-
gat de douã ori Marele Premiu al Salonului de Invenþii de la
Geneva, în 2009 ºi 2013, pentru lansarea scanerului de
avioane comerciale. Mircea Tudor este unul dintre cei mai
cunoscuþi inventatori români, iar domnia sa ºi-a propus sã
revoluþioneze industria de securitate la nivel mondial.
Preºedintele MB Telecom ne-a precizat, într-un interviu:
“Sigur cã nu ne bucurã tensiunile geopolitice din vecinã-
tatea noastrã, dar suntem pregãtiþi sã rãspundem nevoi-
lor reale de tehnologii de securitate cu soluþii la eventuale

situaþii de crizã, care sã asigurare securitatea naþionalã”.
Mircea Tudor ne-a spus cã MB Telecom a contribuit în mod
decisiv la securizarea frontierei estice a Uniunii Europene ad-
ministratã de România, printr-un proiect paralel ºi indepen-
dent faþã de mult discutatul proiect EADS. Domnul Tudor
apreciazã cã valoarea proiectului a fost de circa 50 de milioa-
nedeeuro, “adicãdepeste15orimai puþindecât cel EADS”.
Preºedintele MB Telecom ne-a declarat cã a început o
campanie de promovare pentru scanerele de avioane co-
merciale ºi cã primele vânzãri sunt aºteptate pentru
sfârºitul anului 2015.
În opinia domniei sale, scanerele de avioane produse de
MB Telecom au costuri de vânzare între 3 ºi 6 milioane de
euro, în funcþie de varianta civilã sau militarã, de mãrimea
avioanelor pe care urmeazã sã le scaneze, de opþiunile
funcþionale ºi de integrare solicitate de clienþi ºi în funcþie
de pachetul de mentenanþã ºi suport tehnic solicitate.

CÃLIN
RECHEA

DARIUS VÂLCOV:

“Noul produs pentru soluþionarea crizei
francilor - într-o formã avansatã”

Noul produs la care Ministe-
rul Finanþelor Publice lu-
creazã împreunã cu ban-

cherii, pentru rezolvarea crizei cre-
ditelor în franci elveþieni (CHF),
este într-o formã avansatã, a decla-
rat, ieri, ministrul de resort Darius
Vâlcov, fãrã sã ofere detalii.

Oficialul a precizat: “Lucrãm
împreunã cu experþii din sistemul
bancar ºi cu cei din Banca Naþionalã a
României la un nou produs pentru so-
luþionarea problemei împrumuturilor
în franci. Acest nou produs este într-o
formã mult mai avansatã, în cadrul
Ministerului Finanþelor. Este dat spre
avizare în direcþie. În momentul în
care va avea viza pânã la nivelul mi-
nistrului, îl voi face public”.

Surse apropiate situaþiei ne-au
spus, recent, cã acest produs ar viza
conversia împrumuturilor din CHF

în lei, la cursul zilei, cu aplicarea
unui discount ºi cu garanþii din par-
tea statului.

Sursele noastre ne-au declarat:
“Ar urma sã fie efectuatã o conversie
la cursul zilei, cu un discount de 15%
aplicat de bancã. Restul rãmas de
platã de cãtre consumatori va fi ga-

rantat de stat în proporþie de 50%.
Întrebarea care se pune este dacã
acþionarii bãncilor vor aproba acel
discount, pentru cã acesta va trebui
sã fie aprobat în Adunãrile Generale
ale Acþionarilor din cadrul instituþii-
lor financiare”.

Se pare cã noua soluþie, în cazul în
care va fi adoptatã, este dedicatã
doar unora dintre creditele în CHF,
în funcþie de valoarea acestora.

În timp ce Marius Dunca, preºedin-
tele Autoritãþii Naþionale pentru Pro-
tecþia Consumatorilor (ANPC), consi-
derã cã un astfel de proiect ar repre-
zenta “un ajutor uriaº pentru consu-
matori”, fiind o idee foarte bunã, avo-
catul Gheorghe Piperea este de pãrere
cã iniþiativa este discriminatorie.

EMILIA OLESCU
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