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CÂT DE MARE ESTE PANICA LA BANCA CENTRALÃ AMERICANÃ?

FederalReserveapierdutcontrolul
dobânzii de politicã monetarã

C
ea mai importantã bancã
centralã din lume încearcã
sã afle ce s-a în-
tâmplat sãptãmâna
trecutã, când do-
bânzile de pe piaþa
repo au atins maxi-

me istorice intraday, de circa
10%, cu toate cã rezervele ex-
cedentare din sistemul bancar
sunt de 1,4 trilioane de dolari.

Pe fondul unui acut deficit de lichi-
ditate, nivelul mediu zilnic al ratei

repo overnight din Statele Unite a
depãºit pragul de 6% în 17 septembrie

2019, de asemenea un record
istoric, conform datelor de la
Depository Trust & Clearing
Corporation (DTCC) (vezi
graficul 1).

Mai mult, s-a înregistrat o
evoluþie deosebit de îngrijorã-
toare ºi pentru dobânda efecti-
vã de politicã monetarã, care a

crescut peste limita superioarã a inter-
valului anunþat de banca centralã (vezi

graficul 2).
În Statele Unite, Federal Reserve

anunþã un interval þintã pentru
dobânda de politicã monetarã (n. a.
“Fed funds rate”). Bãncile comerciale
înregistrate în SUA efectueazã opera-
þiuni de finanþare overnight fãrã garan-
þii la dobânzi apropiate, iar banca cen-
tralã calculeazã dobânda efectivã de
politicã monetarã ca medianã ponde-
ratã cu volumul tranzacþiilor (n.a. me-
diana reprezintã valoarea unei serii or-
donate crescãtor sau descrescãtor care

împarte seria în douã pãrþi egale; nu
trebuie confundatã cu media).

Federal Reserve poate interveni
prin intermediul operaþiunilor deschi-
se de piaþã, astfel încât dobânda efecti-
vã sã fie menþinutã în intervalul þintã.

Se pare cã sãptãmâna trecutã s-au
înregistrat blocaje majore în funcþio-
narea pieþei interbancare, în condiþiile
în care bãncile care dispuneau de li-
chiditate excedentarã la Fed nu au do-
rit sã ofere nici mãcar credite over-
night garantate cu obligaþiuni guver-

namentale.
În timp ce analistul Sven Henrich se

întreba, pe contul sãu de Twitter, dacã
nu cumva Federal Reserve a pierdut
controlul dobânzilor, alþi economiºti
de la instituþii financiare ºi fonduri de
investiþii nu s-au sfiit sã afirme acest
lucru.

Mark Cabana, de la Bank of Ameri-
ca, a scris într-o notã adresatã clienþi-
lor cã “s-a rupt digul finanþãrilor în
dolari”.

(continuare în pagina 8)

DACÃ DECIDEM SÃ LIMITÃM OPERAREA PE PIAÞA NOASTRÃ

Huawei nu exclude posibilitatea
sã ne acþioneze în instanþã
l Conducerea Huawei vrea sã discute cu Guvernul pe marginea scandalului în care a
fost atras l Teodor Meleºcanu: “Fãrã îndoialã, Huawei va putea participa la licitaþia
privind tehnologia 5G”

Gigantul Huawei ia în calcul posibi-
litatea sã acþioneze þara noastrã în ju-
decatã, dacã autoritãþile autohtone vor
limita operarea sa pe piaþa localã.

Radoslaw Kedzia, vicepreºedintele
Huawei pe regiunea Central and Ea-
stern European Network (CEEN), a
precizat, vineri, într-o întâlnire
restrânsã cu presa, cã o astfel de deci-
zie din partea Guvernului nostru ar
încãlca multiple tratate internaþionale.

“Am discutat ºi cu avocaþii compa-
niei, iar denigrarea ºi defãimarea unui
singur jucãtor într-o piaþã, izolarea lui,
este ilegalã. Ne dorim sã discutãm cu
oficiali ai Guvernului român. (…) Nu
credem însã cã se va ajunge la aºa
ceva. Sunt oameni inteligenþi în Gu-
vernul României”, a completat vice-
preºedintele Huawei din CEEN.

Radoslaw Kedzia se aflã în Rom-
ânia pentru a se întâlni cu reprezentan-
þi ai þãrii noastre, cerând în mod oficial

întâlniri cu premierul Viorica Dãncilã,
cu Ministerul Telecomunicaþiilor ºi
ºefii ANCOM.

Solicitãrile de întrevedere vin în
urma informaþiilor pe care Huawei le-a
aflat din presã potrivit cãrora executi-
vele SUA ºi României au semnat, luna
trecutã, la Washington, un memoran-
dum de înþelegere cu privire la dezvol-
tarea tehnologiei 5G. Declaraþia comu-
nã abordeazã tema implicãrii industriei
din China în dezvoltarea de tehnologii
5G ºi posibilele riscuri de securitate
pentru þãrile care o utilizeazã.

Memorandumul nu a fost încã pu-
blicat, iar Huawei nu ºtie cu ce se con-
fruntã. Potrivit informaþiilor din presã,
documentul cuprinde mai multe ele-
mente de care trebuie sã se þinã cont la
evaluarea furnizorilor 5G. Un astfel de
criteriu e reprezentat de faptul cã fur-
nizorul nu trebuie sã fie sub controlul
guvernului unui alt stat, structura ac-

þionariatului sã fie transparentã, dar ºi
faptul cã furnizorul trebuie sã aibã un
comportament etic, adicã sã nu spio-
neze.

Klaus Iohannis a declarat atunci cã
acest memorandum nu se referã la o
anumitã companie, ci este un docu-
ment care clarificã câteva criterii de
transparenþã, de compatibilitate cu sta-
tul de drept.

Radoslaw Kedzia a þinut sã subli-
nieze cã Huawei nu are nimic de
ascuns ºi cã îºi doreºte sã clarifice lu-
crurile cu statul roman.

Domnia sa a explicat: “Ne vom
întâlni cu oficiali din România, nu
ascundem nimic ºi ne-am dori sã ne
întâlnim cu ei pentru a clarifica anumi-
te situaþii, dar ºi pentru a primi sfaturi
ºi a fi ghidaþi, daca este cazul.

ADELINA TOADER
(continuare în pagina 3)

CURTEA DE APEL BUCUREªTI A STABILIT:

Traian Bãsescu, “turnãtor”
la Securitate

Am avut un preºedinte turnãtor la
fosta Securitate. Cel puþin asta au
decis, în primã instanþã, magistraþii
Curþii de Apel Bucureºti, care au stabi-
lit, vineri, cã Traian Bãsescu a fost co-
laborator al temutei instituþii de repre-
siune din vremea regimului conumist.

În dispozitivul sentinþei se aratã:
“Admite acþiunea. Constatã calitatea
de colaborator al Securitãþii în privinþa
pârâtului Bãsescu Traian. Cu recurs în
15 zile de la comunicare”.

Verdict a fost pronunþat dupã ce
Consiliul Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii (CNSAS) a sta-
bilit, pe baza unor noi probe, cã fostul
preºedinte al þãrii ºi-a turnat colegii de
facultate, semnând note cu numele
conspirativ “Petrov”. Potrivit CNSAS,
Bãsescu dãdea informaþii la Securitate
despre comportamentul, atitudinea ºi
poziþia colegilor sãi faþã de regimul
comunist.

Imediat dupã sentinþa pronunþatã de
judecãtorii CAB, Traian Bãsescu a de-
clarat: “La 21 de ani, habar nu aveam cã
sunt un departament al Securitãþii, con-
trainformaþiile militare. (…) Nu am ce

sã-mi reproºez. Astea au fost vremurile
în care eu am trãit. Nu am ce sã comen-
tez. E uºor sã dai ceasul înapoi cu 45 de
a ani. Viaþa merge înainte. Nu am a co-
menta. Poate va trebui sã fiu mai clar în
declaraþiile de la Înalta Curte”.

Actualul deputat european a afirmat
cã va contesta sentinþa Curþii de Apel

Bucureºti la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, în termenul legal, de 15 zile de
la comunicare.

Fostul preºedinte al þãrii a þinut, cu
acest prilej, sã reaminteascã modul în
care a contribuit la condamnarea co-
munismului în þara noastrã.

Traian Bãsescu a precizat: “Îmi pare
rãu cã au apãrut acum aceste informa-
þii, dupã ce am condamnat comunis-
mul, dupã ce am deschis arhivele Se-
curitãþii, dupã ce am deschis arhivele
Comitetului Central”.

În legãturã cu sentinþa Curþii de
Apel Bucureºti, am dorit sã aflãm pã-
rerea lui Theodor Paleologu, candidat
la preºedinþie din partea PMP, forma-
þiune politicã înfiinþatã de Traian Bã-
sescu. Din pãcate, Paleologu nu a dat
curs solicitãrii noastre.

Nici amiralul Vergil Chiþac, actual se-
nator independent, nu a dorit sã comen-
teze decizia instanþei de fond în legãturã
cu statutul de colaborator al Securitãþii
constatat pentru Traian Bãsescu.

GHEORGHE IORGOVEANU
(continuare în pagina 8)

CÃLIN
RECHEA

CREªTE CONCURENÞA

Cel puþin trei
burse noi
în SUA,
din 2020

Cel puþin trei burse noi sunt aºteptate
sã fie lansate în SUA, anul viitor, ceea
ce ar putea determina reducerea costu-
rilor de tranzacþionare, pe fondul unei
concurenþe sporite, conform Reuters.

În prezent existã 13 pieþe de acþiuni
în Statele Unite, din care 12 sunt ope-
rate de Intercontinental Exchange
Inc., Nasdaq Inc. ºi Cboe Global Mar-
kets. IEX Group administreazã singu-
ra bursã independentã.

Bryan Harkins, co-director al de-
partamentului de pieþe din cadrul
Cboe, a declarat recent, în cadrul unei
conferinþe de specialitate, cã existã po-
tenþial de lansare a unor pieþe noi, pre-
conizând cã, anul viitor, numãrul total
al burselor din SUAar putea depãºi 20.

Pentru anul viitor sunt planificate sã
fie lansate Members Exchange - o bur-
sã nouã susþinutã de un grup de firme fi-
nanciare majore; o piaþã de acþiuni ope-
ratã de Miami International Holdings,
unde ar putea fi listate companii din
America Latinã; ºi Long Term Stock
Exchange (LTSE), un startup pe care
vor fi promovate cu prioritate compa-
niile care au creºteri pe termen lung.

Sporirea competiþiei în domeniu
vine în condiþiile în care în SUAexistã
o dezbatere intensã între marii opera-
tori bursieri ºi clienþii lor cu privire la
comisioanele aferente furnizãrii infor-
maþiilor de piaþã ºi conectivitãþii.

“Vom începe operaþiunile cu taxe mai
mici cu 40% faþã de cele percepute de
operatorul cu cele mai mici costuri din
Statele Unite”, a declarat Thomas Galla-
gher, directorul executiv al Miami Inter-
national Holdings, adãugând cã piaþa pe
care o conduce va fi lansatã în trimestrul
al doilea sau al treilea din 2020.

Members Exchange, care are în
plan sã devinã operaþionalã la mijlocul
anului viitor, este susþinutã de compa-
nii precum Virtu Financial Inc.,
Morgan Stanley ºi TD Ameritrade. ªi
aceasta va avea comisioane mai mici,
potrivit CEO-ului Jonathan Kellner.

Directorul executiv al LTSE, Zo-
ran Perkov, a informat cã piaþa în
fruntea cãreia se aflã va fi lansatã “în
curând”.

În aºteptarea lansãrii burselor, Tal
Cohen, ºeful departamentului de ser-
vicii de piaþã nord-americane din ca-
drul Nasdaq, afirmã cã noile burse pot
adãuga valoare sectorului, dar aduc ºi
complexitate ºi pot face ca acþiunile
nelichide sã fie mai greu de tranzacþio-
nat. (A.V. )


