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Mario Draghi:
“BCE nu a oferit
informaþii
privilegiate
directorilor de
fonduri speculative”

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, a apã-
rat instituþia împotriva acuzaþiilor
conform cãrora un membru al bo-
ard-ului instituþiei a divulgat luna
trecutã informaþii privilegiate unei
audienþe care a inclus ºi directori de
fonduri speculative, transmite Wall
Street Journal (WSJ), conform
Agerpres.

În 18 mai, Benoit Coeure, mem-
bru în comitetul director al BCE, a
þinut un discurs la un eveniment pe
bazã de invitaþie organizat la Lon-
dra, la care au participat mai mulþi
manageri de fonduri, bancheri ºi
academicieni, în cursul cãruia a
anunþat cã BCE îºi va accelera
achiziþiile de obligaþiuni în lunile
urmãtoare.

Dupã ce discursul a fost fãcut
public în presã, comentariile lui
Benoit Coeure au influenþat semni-
ficativ cursul de schimb al euro,
precum ºi pieþele de acþiuni ºi obli-
gaþiuni. BCE a fost criticatã pentru
cã a dat un avantaj la tranzacþiona-
re celor care au fost prezenþi la acea
cinã, precum fondul Brevan Ho-
ward sau bãncile Goldman Sachs ºi
Citi.

V.R.

(continuare în pagina 3)

Ioan Rus a demisionat din postul
de ministru al Transporturilor

Ioan Rus a demisionat din postul
de ministru al Transporturilor,
în urma scandalului public pro-

vocat de declaraþiile sale în cadrul
unei emisiuni tv. În contextul în care
vorbea despre românii din strãinãta-
te ºi despre cât câºtigã aceºtia mun-
cind în construcþii, de exemplu, cu un
salariu de 1.500 de euro, Ioan Rus a
spus cã ”de banii ãºtia copiii se fac
golani acasã, iar nevasta curvã”.

Dupã ce demisia lui Ioan Rus din
Guvern fusese cerutã de membri
marcanþi ai mai multor partide, in-
clusiv PSD, Premierul Victor Ponta
a scris pe Facebook: “Regret situaþia
generatã de declaraþiile domnului
Ioan Rus! Acesta ºi-a asumat rãspun-
derea ºi mi-a prezentat demisia din
funcþia de ministru! Am acceptat de-
misia ºi sãptãmâna viitoare vom di-
scuta despre înlocuitorul la acest
portofoliu!”.

Anterior, Ioan Rus a spus cã va de-
misiona doar dacã situaþia o impune,

deoarece trebuie sã mai finalizeze
procedurile legate de Master Planul
pentru transport. Acesta ºi-a cerut
scuze ”dacã prin formularea aleasã” a
jignit pe cineva, susþinând cã intenþia
sa era sã semnaleze o situaþie gravã:

“Îmi cer scuze dacã prin formula-
rea aleasã am jignit pe cineva, dar in-
tenþiile mele au fost de a semnala o
situaþie gravã, cu care se confruntã
multe familii de români, fãrã sã-i
jignesc, ci chiar compãtimindu-i.
Am fãcut referire la destrãmarea fa-
miliilor ºi la copiii lãsaþi în grija bu-
nicilor ori a altor rude, ca urmare a
faptului cã pãrinþii lor au plecat sã
munceascã în alte þãri, în speranþa de
a-ºi construi un trai mai bun. Nu am
dorit sã aduc în niciun fel atingere
demnitãþii vreunei persoane prin
acele declaraþii, ci doar sã atrag aten-
þia asupra preþului mare pe care-l
plãtesc mii de români care au ales sã
plece sã munceascã în strãinãtate”.

El a spus cã a dorit sã le transmitã

celor plecaþi departe de casã cã, în
viitorul apropiat, mulþi dintre aceºtia
ºi-ar putea gãsi un loc de muncã în
þarã, pentru cã România va avea ne-
voie de forþã de muncã, de specialiºti
în domeniul construcþiilor, odatã ce
vor fi demarate proiectele de infra-
structurã prevãzute de Master Planul
General de Transport. (A.S.)

(continuare în pagina 6)

Debarcarea lui Dumitraºcu
de la Hidroelectrica, amânatã

Î
nlocuirea lui Gabriel Dumi-
traºcu din funcþia de administra-
tor special al Hidroelectrica a
fost amânatã întrucât nu a existat

un consens al acþionarilor convocaþi,
ieri, în AGA, ne-au spus surse apro-
piate situaþiei. Astfel AGA Hidroe-
lectrica a fost amânatã ºi urmeazã sã
fie reconvocatã luni, conform surse-

lor noastre.
Ziarul BURSA a relatat în ex-

clusivitate, în ediþia de ieri, cã Ga-
briel Dumitraºcu urmeazã sã fie
înlocuit cu Bogdan Stãnescu,
ºeful direcþiei de privatizare din
minister. (A.T.)

(continuare în pagina 6)
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Sistemul bancar internaþional nu este pregãtit pentru
creºterea dobânzilor

Evoluþia dobânzilor din ulti-
mele luni a readus în atenþie
îngrijorãrile privind gradul

de capitalizare al sistemului
bancar internaþional.

Faþã de perioada premergã-
toare declanºãrii crizei finan-
ciare globale, efectele negati-
ve ale creºterii dobânzilor se
vor manifesta într-un mediu fi-
nanciar mult mai extins ºi pe
fondul creºterii gradului de
îndatorare.

Unul dintre cele mai vulnerabile
puncte îl reprezintã legãtura comple-
xã dintre sistemul bancar ºi sistemul

bancar din umbrã (n.a. alcãtuit din
fonduri de hedging, fonduri de in-
vestiþii ºi alte activitãþi de interme-

diere financiarã, care nu sunt
supuse supravegherii autori-
tãþilor), în condiþiile existen-
þei unui grad ridicat de leve-
rage.

În opinia lui Brady Dou-
gan, directorul executiv al
grupului bancar Credit Suis-

se, “creºterea dobânzilor reprezintã
unul dintre cele mai mari riscuri de
piaþã”, conform unei declaraþii pen-
tru Bloomberg, deoarece “toþi ne-am
ajustat noii normalitãþi, a dobânzilor

foarte scãzute sau negative”.
Dougan apreciazã cã Federal Re-

serve ar putea sã creascã dobânda de
politicã monetarã în acest an, dar
este mult mai probabilã amânarea
creºterii pânã anul viitor.

Noile aºteptãri privind calendarul
de normalizare a politicii monetare
din SUAsunt susþinute ºi de o decla-
raþie surprinzãtoare ºi fãrã precedent
a Fondului Monetar Internaþional.

În urma finalizãrii misiunii de
evaluare a economiei americane,
FMI a cerut Federal Reserve sã-ºi re-
considere poziþia privind dobânda
de politicã monetarã ºi sã amâne ma-

jorarea acesteia pânã anul viitor. Pe
lângã motivul consolidãrii creºterii
economice din Statele Unite, organi-
zaþia financiarã internaþionalã este
îngrijoratã mai ales de efectele unei
dobânzi mai mari ºi a unui dolar mai
puternic asupra condiþiilor financia-
re din economiile emergente.

Într-o conversaþie recentã cu un
oficial important al unei mari bãnci
internaþionale, James Rickards, au-
torul cãrþilor “Rãzboaiele valutare”
ºi “Moartea banilor”, a aflat cã “lu-
crurile sunt cu mult mai grave decât
credea” pe piaþa obligaþiunilor.

(continuare în pagina 8)

MIRCEA URSACHE,
VICEPREªEDINTE ASF:

“Noua Lege pentru
SIF-uri ºi FP ajunge în
Parlament, în toamnã”

Autoritatea de Supraveghere
F i n a n c i a r ã ( A S F ) î º i
doreºte o lege care sã regle-

menteze fondurile de investiþii ºi în
care un întreg capitol va fi dedicat
eliminãrii pragului de deþinere la
SIF-uri, a declarat pentru ziarul
BURSA, vicepreºedintele institu-
þiei, Mircea Ursache.

„Nu am început sã lucrãm la pro-
iect, dar estimez cã actul normativ va
ajunge în Parlament în urmãtoarea
sesiune legislativã”, ne-a precizat
domnia sa.

Prima consultare a ASF cu actorii
pieþei noastre de capital în cadrul
unei dezbateri publice a avut loc
ieri, la conferinþa BURSA „Viitorul
bursier al SIF-urilor ºi FP”, la care
au fost prezenþi peste 100 de partici-
panþi.

În deschiderea dezbaterii, Mircea
Ursache a spus cã acþionarii, ºi nu
politicul, trebuie sã decidã pragul de
deþinere în SIF-uri sau fonduri de in-
vestiþii.

„Trebuia demult sã discutãm vii-
torul SIF-urilor ºi al Fondului Pro-
prietatea în piaþa noastrã de capi-
tal”, a continuat domnia sa, amin-
tind cã existã multe opinii în piaþã

potrivit cãrora nu sunt constituþio-
nale prevederile legislative privind
limitarea pragului de deþinere la
SIF-uri sau la Bursa de Valori Bucu-
reºti.

Mircea Ursache a subliniat:
„Trebuie sã discutãm problema
spinoasã a deþinerilor cu legiuito-
rul. Piaþa trebuie sã-ºi spunã
cuvântul în viitoarea lege care va
reglementa SIF-urile ºi Fondul
Proprietatea”.

Vicepreºedintele ASF a spus cã
are ca þintã pentru urmãtoarea pe-
rioadã eliminarea tuturor barierelor
care stau în calea dezvoltãrii pieþei
noastre de capital, care trebuie sã le
aducã profit investitorilor, altfel,
aceºtia vor alege sã-ºi plaseze banii
în alte þãri.

Reprezentanþii SIF-urilor pre-
zenþi la conferinþa BURSA au con-
chis, la unison, cã este necesarã eli-
minarea pragului de deþinere în vii-
toarea lege care le va reglementa
sectorul.

ALINA TOMA VEREHA

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

CÃLIN
RECHEA

Populaþia a subscris abia 7%
din titlurile emisiunii de stat

Persoanele fizice au subscris
puþin peste 7200 de obligaþiu-
ni din cele 100.000 oferite de

Ministerul Finanþelor, în primele
patru zile de la lansarea emisiunii,
ne-a spus Simion Tihon, broker la
Prime Transaction.

Potrivit domniei sale, în oferta
de vânzare s-au subscris pânã în
momentul de faþã peste 4700 de

titluri pe tranºa micã (unde pot fi
subscrise pânã la 50 de titluri/
persoanã) ºi puþin peste 2500 de
titluri pe tranºa mare. Ministerul
Finanþelor Publice vrea sã atragã,
prin aceastã ofertã, 100 milioane
lei.

ELENA DEACU
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