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S&P: Grecia ºi-ar putea
restructura din nou datoria

Grecia va fi nevoitã, probabil,
sã-ºi restructureze din nou datoria,
conform agenþiei de evaluare Stan-
dard & Poor’s (S&P).

Moritz Kraemer, ºef al diviziei de
ratinguri suverane din cadrul Standard
& Poor’s, a declarat: “Ar mai putea
avea loc o restructurare a datoriei Gre-
ciei, însã nu pot anticipa când”. În opi-
nia sa, o nouã restructurare va implica
ºi creditorii oficiali ai þãrii.

Poul Thomsen, ºeful misiunii
Fondului Monetar Internaþional în
Grecia, a declarat cã Atena a realizat
o “ajustare fiscalã agresivã”, însã îi
va trebui cel puþin un deceniu ca sã
finalizeze reformele.

Grecia extinde termenul
de publicare a rezultatelor
de cãtre bãnci

Grecia a prelungit pânã la 20 aprilie
(de la 31 martie) termenul limitã pen-
tru raportarea, de cãtre bãnci, a rezul-
tatelor financiare pe 2011, dându-le
astfel mai mult timp pentru evaluarea
impactului restructurãrii datoriei þãrii.

Moody’s a retrogradat
cinci bãnci portugheze

Agenþia de evaluare Moody’s a re-
dus, miercuri, ratingurile de credit
pentru cinci bãnci portugheze, pe mo-
tiv cã activele ºi profitabilitatea aces-
tora se vor deteriora, în contextul pers-
pectivelor economice slabe ale þãrii.

Patru dintre bãnci au fost retrogra-
date la acelaºi nivel sau cu o treaptã
sub calificativul Portugaliei, “Ba3”:
“Banco Santander Tottas”, “Caixa
Geral de Depositos”, “Banco Espirito
Santo” ºi “Banco BPI”. Calificativul
“Banco Internacional do Funchal” a
fost redus la“B1”,de la“Ba3”. (V.R.)
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DUPÃ CE AU EªUAT NEGOCIERILE CU DOUÃ BÃNCI

OTP Bank nu a renunþat la planurile
de extindere în þara noastrã

Achiziþia unei bãnci româneºti
nu a ieºit din planurile OTP
Bank, dupã ce negocierile

cu douã instituþii locale (n.r. RBS ºi
Banca Carpatica) au eºuat.

„Am vrea sã creºtem pe piaþa
româneascã ºi putem face asta în
douã moduri: natural ºi prin achiziþia
unei alte bãnci, dacã va exista o
oportunitate bunã”, a declarat, ieri,
Laszlo Wolf, director general ad-
junct al grupului.

Domnia sa a precizat cã discuþiile
avute în trecut nu s-au finalizat, din
cauzã cã „vânzãtorii îºi apreciau
prea tare marfa”.

Pretenþiile OTPBank sunt însã foarte
greu de îndeplinit, recunoaºte chiar

Laszlo Wolf: „Ceea ce ne-am dori ar
fi sã achiziþionãm o instituþie fãrã ne-
voi prea mari de refinanþare, cu
clienþi buni, însã acest lucru este
greu de gãsit. Prospectãm mereu pia-
þa. Noi avem o politicã foarte pru-

dentã de provizionare. La nivel de
grup, rata de acoperire a creditelor
cu întârzieri mai mari de 90 de zile
este de 76,7%”.

Deºi spune cã în prezent OTP nu
poartã discuþii cu nimeni, domnul
Wolf nu exclude ca grupul sã reîn-
ceapã discuþiile chiar în a doua parte
a acestui an.

„Avem un surplus de capital, însã
nu suntem pregãtiþi sã îl cheltuim pe
tot, mai ales în aceastã perioadã când
capitalul suplimentar este foarte im-
portant”, a mai declarat adjunctul
OTP Bank.

ADINA ARDELEANU
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BNR A REDUS RATA DOBÂNZII DE POLITICÃ MONETARÃ LA UN
NOU MINIM ISTORIC

Analiºtii: Statul se va
împrumuta mai ieftin

C
onsiliul de Administraþie
al Bãncii Naþionale a
României (BNR) a decis,
ieri, sã reducã rata

dobânzii de politicã monetarã la
5,25%/an, de la 5,5%/an, se aratã
într-un comunicat al Bãncii Centra-
le. Nivelul reprezintã un nou minim
istoric. Rezervele minime obligato-
rii la depozitele în lei, precum ºi la
cele în valutã, urmeazã sã fie menþi-
nute la acelaºi nivel, se mai menþio-
neazã în comunicat. De asemenea,
BNR urmeazã sã gestioneze atent li-
chiditatea din sistemul bancar, potri-

vit documentului.
Mugur Isãrescu, Guvernatorul

BNR, a declarat cã mãsurile de poli-
ticã monetarã ale bãncii centrale se
transmit mai rapid în piaþa titlurilor
de stat ºi mai încet cãtre bãncile co-
merciale. Mãsurile de reducere a ra-
tei dobânzii de politicã monetarã
s-au suprapus, din nefericire, peste o
tensiune la nivelul Europei ºi, în spe-
cial, a bãncilor comerciale din zona
euro, a precizat domnia sa.

Întrebat despre impactul pe care
l-ar avea o posibilã reducere a nive-
lului rezervelor minime obligatorii,

conducãtorul Bãncii Centrale a ex-
plicat cã în þara noastrã existã o si-
tuaþie dualã, pe de o parte existând,
la nivelul pieþei, un deficit de lichi-
ditate, ceea ce se reflectã în refinan-
þãrile sãptãmânale pe care unele
bãnci le fac la BNR, iar pe de alta,
unele bãnci au un surplus de lichidi-
tate, care se observã în utilizarea, de
cãtre acestea, a facilitãþii de depozit
pusã la dispoziþie de cãtre Banca
Centralã.

ALEXANDRU SÂRBU
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Eliberarea de þiþei din rezervele
SUA ºi Europa – tot mai probabilã
l Preþul petrolului scade

Cotaþiile petroliere au scãzut
ieri, la bursele de profil din
New York ºi Londra, dupã

ce premierul Franþei a declarat cã
guvernele din SUA ºi Europa sunt
pe punctul sã ajungã la o înþelegere
în privinþa elibe-
rãrii de þiþei de la
rezervele strate-
gice. O astfel de
mãsurã urmãreºte
sã reducã preþul
petrolului.

Preþul þiþeiului
brut cu livrare în
mai a coborât cu
2,15 dolari (2%)
în jurul orei
11.00, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 103,26 dolari/
baril.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu li-
vrare în mai a scãzut, ieri, cu 1,31
dolari (1,1%), la 122,85 dolari ba-
rilul.

Premierul francez Francois Fil-
lon a declarat, ieri, cã perspectivele
realizãrii unui acord între SUA ºi
Europa în privinþa eliberãrii de re-
zerve strategice de þiþei sunt “bune”,
chiar dacã stocurile de profil ale

Statelor Unite
sunt la cel mai ri-
dicat nivel din
august 2011
pânã în prezent.

“Consumato-
rii se pot aºtepta
«în mod rezona-
bil» la elibera-
rea de rezerve
de pe t ro l” , a
afirmat Fillon,

citat de postul de radio France
Inter. Premierul de la Paris a men-
þionat cã “niciun miracol nu va
duce la reducerea preþului petrolu-
lui”.

ALINA VASIESCU
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CNVM se derobeazã de atribuþii
CNVM încearcã sã scape de o

serie de responsabilitãþi care îi
revin potrivit legii, obligând

Bursa de Valori Bucureºti sã înfiinþe-
ze un departament de control intern
care sã supravegheze respectarea legis-
laþiei în vigoare, conform unor surse
specializate din piaþã.

Potrivit unei dispuneri de mãsuri
datã de Comisia Naþionalã a Valori-
lor Mobiliare, BVB are obligaþia ca,
în ºase luni, sã constituie un departa-
ment de control intern “pentru su-
pravegherea respectãrii de cãtre so-
cietate ºi personalul acesteia a legis-
laþiei în vigoare incidente operatoru-
lui de piaþã ºi a normelor interne,
precum ºi pentru minimizarea riscu-
rilor de neîndeplinire a obligaþiilor
societãþii în calitate de operator de
piaþã”.

Iniþiativa CNVM este pe de o par-
te corectã, bursa necesitând un anu-
mit tip de supraveghere, dar pe de
altã parte este schiloadã în concepþie,
Comisia încercând practic sã se des-
carce de responsabilitate.

Reamintim cã, încã de la înfiinþa-
rea bursei, un control identic cu cel

dispus acum de Comisie era exerci-
tat de cãtre un comisar special al
CNVM.

Ultimul comisar a fost Ionel
Oprea care a demisionat, pe 7 aprilie
2004, în urma unor speculaþii pri-

vind acþiunile “Rompetrol”, iar, din
acel moment, nefiind numitã altã
persoanã funcþia practic a dispãrut.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 13)

LUCIAN BODE:

Firma care a cumpãrat “Cupru Min” a fost categoric eligibilã
“Roman Copper”, compania cana-

dianã care a cumpãrat “Cupru Min”,
a fost categoric eligibilã, ne-a decla-
rat ministrul economiei Lucian Bode,
în cadrul unui interviu, adãugând:
“Eligibilitatea a fost verificatã de co-
misia de licitaþie. Obligaþia comisiei a
fost aceea de a verifica eligibilitatea
companiilor, înainte de începerea
procesului de licitaþie cu strigare. Trei
s-au verificat, una nu. Cea declaratã
câºtigãtoare a fost categoric eligibilã,
în acest proces. Nu se joacã nimeni la
un asemenea nivel”.

Întrebat de ziarul BURSA dacã so-
cietatea de stat “Cupru Min” nu ar fi
putut fi vândutã prin bursã, ministrul
de resort a precizat: “Sunt anumite
modalitãþi de a privatiza o companie.

Am spus, la un moment dat, cã aº fi un
susþinãtor al parteneriatului pu-
blic-privat. Însã, dacã vorbim de un
calendar demarat, este greu sã blocãm
anumite procese. Unii ar gãsi justificãri
pentru un astfel de blocaj, dar Româ-
nia nu-ºi permite sã nu fie coerentã în
acþiunile pe care le face; în primul rând
ca semnal, atât pentru mediul intern,
cât ºi pentru cel internaþional”.

OPSPI, în acest moment, pe proce-
sul de privatizare, “îºi face treaba”,
ne-a mai spus domnul Bode, ca rãs-
puns la zvonurile potrivit cãrora ºeful
Oficiului Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie ar urma sã fie
destituit: “Mai este de lucrat pe zona
de comunicare, însã eu vãd activita-
tea OPSPI în ansamblu, nu prin ceea

ce face un om, la un moment dat, iar,
în acest moment, pe procesul de pri-
vatizare, OPSPI îºi face treaba”.

Firma canadianã “Roman Cop-
per”, deþinutã 100% de banca de in-
vestiþii “Bayfront Capital Partners”
din Toronto (Canada), specializatã
în finanþarea de proiecte miniere pe
cele cinci continente, a fost înfiinþatã

special pentru pre-
luarea “Cupru Min”,
la finalul anului tre-
cut.

Soc ie ta tea a
câºtigat, luni, lici-
taþia pentru prelua-
rea “Cupru Min“
Abrud, la preþul de
200,77 milioane

euro, de 3,5 ori peste preþul de porni-
re a licitaþiei, de 57,3 milioane euro.

Potrivit preºedintelui OPSPI Flo-
rin Vlãdan, firma a avut o cifrã de
afaceri de patru milioane de dolari
canadieni ºi un profit de un milion de
dolari canadieni. De asemenea, “Ro-
man Copper” are o scrisoare de ga-
ranþie bancarã acceptatã de Exim-

Bank, potrivit domnului Vlãdan.
Cumpãrãtorului îi revine îndeplini-
rea obligaþiilor de mediu, care se ri-
dicã la 17 milioane de euro, dupã
cum ne-a precizat Lucian Bode. Po-
trivit domniei sale, în aceste zile, au-
toritãþile vor negocia cu investitorul
clauzele contractuale, fiind urmãrite
menþinerea locurilor de muncã ºi
dezvoltarea companiei care exploa-
teazã cuprul de la Roºia Poieni.

În aceastã zonã, sunt concentrate
60% din rezervele de cupru ale þãrii
noastre, iar licenþa Cupru Min este
valabilã pânã în anul 2019. În urma
exploatãrilor pe care noul proprietar
le va face, statul român va încasa o
redevenþã de 4% din încasãrile fac-
turate. (EMILIA OLESCU)

SUMMIT BRICS

Liderii cer reformarea FMI

Reformele care privesc acor-
darea unor drepturi de vot
mai mari statelor emergente

importante trebuie sã fie implemen-
tate pentru asigurarea majorãrii cre-
ditãrii, se aratã în declaraþia comunã
a liderilor BRICS (Brazilia, Rusia,
India, China ºi Africa de Sud) publi-
catã ieri, la summitul de la New
Delhi. Declaraþia BRICS precizea-
zã: “Acest proces dinamic de refor-
mã este necesar pentru asigurarea
legimitãþii ºi eficacitãþii FMI. Noi
accentuãm cã eforturile în derulare
de majorare a capacitãþii de credita-
re a FMI vor avea succes numai

dacã existã încrederea cã întreaga
comunitate a instituþiei este decisã
cu adevãrat sã implementeze cu
exactitate Reforma 2010”.

Schimbãrile promise în privinþa
drepturilor de vot din FMI mai tre-
buie ratificate de SUA. În funcþie de
drepturile de vot la FMI, reforma
pune China pe locul al treilea, cu o
cotã-parte care va creºte de la 3,65%
în prezent la 6,07%, topul primelor
zece state membre fiind format din
SUA, Japonia, China, Brazilia, India
ºi Rusia, alãturi de Franþa, Germa-
nia, Italia ºi Marea Britanie.

China, India, Brazilia, Italia ºi Ru-

sia urmeazã sã devinã membre în
Consiliul de conducere al FMI, care
va fi extins de la cinci la zece membri.

Statele BRICS vor sã îºi
mãreascã schimburile
comerciale

Miniºtrii Comerþului din grupul
BRICS au insistat la New Delhi asu-
pra necesitãþii majorãrii schimburi-
lor comerciale dintre cele cinci þãri
emergente ale blocului, considerând
acest lucru un antidot pentru proble-
mele economice din Europa. (I.P.)
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Ministrul saudit al petrolului

Ali al-Naimi a dat, din nou, asi-

gurãri cã þara sa va acþiona

pentru scãderea preþurilor pe-

trolului. Ali al-Naimi a decla-

rat: “Arabia Sauditã doreºte

sã vadã un preþ al petrolului

mai mic, un preþ rezonabil,

care sã nu afecteze redresarea

economiei mondiale”.

Mãsurile de

reducere a ratei

dobânzii de

politicã monetarã s-au

suprapus, din nefericire,

peste o tensiune la nivelul

Europei ºi, în special, a

bãncilor comerciale din

zona euro", a declarat

Mugur Isãrescu.

Cine face parte din departamentul de control?
“Persoana numitã în funcþia de reprezentant al compartimentului de control in-

tern poartã responsabilitatea pentru respectarea atribuþiilor aferente funcþiei de

control intern ºi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementãrilor

în vigoare”, se aratã în dispunerea Comisiei Naþionale a Valorilor Mobliliare.

De asemenea, CNVM preci-

zeazã cã persona care va fi

numitã în funcþia de repre-

zentant al compartimentului

de control intern nu poate fi

implicatã în desfãºurarea ac-

tivitãþilor pe care le monitori-

zeazã.

Comisia subliniazã cã, în înde-

plinirea atribuþiilor sale, repre-

zentantul compartimentului

de control intern va raporta direct consiliului de administraþie, informând imediat

conducãtorii ºi auditorii interni ai operatorului de piaþã.

CNVM impune o serie de condiþii persoanei care va deþine o funcþie în cadrul de-

paramentului de control intern printre care impune ca aceasta “sã nu fie admini-

strator sau conducãtor al operatorului de piaþã respectiv, sã nu fie administrator

sau conducãtor sau sã nu fie angajat la un alt operator de piaþã”.

(continuare în pagina 13)

Laszlo Wolf


