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IOBE: Economia Greciei
va scãdea cu 5%, în 2012

Economia Greciei va înregistra un
declin de 5%, în acest an, iar rata
ºomajului va urca la 20%, a averti-
zat, ieri, think-tank-ul elen IOBE
(Fundaþia pentru Cercetare Econo-
micã ºi Industrialã). Estimarea
IOBE este mai pesimistã decât cea a
Comisiei Europene ºi Fondului Mo-
netar Internaþional, care prognozea-
zã un declin al PIB-ului elen de
4,7-4,8%, anul acesta.

Conform IOBE, inflaþia din Gre-
cia va scãdea de la 3,1% în 2011 la
mai puþin de 1% anul acesta, pe fon-
dul reducerii cererii, iar ºomajul va
creºte la 20%, de la nivelul record de
17,3% înregistrat anul trecut.

Schäuble vrea sã plaseze
sub supraveghere
bugetele UE

Ministrul german al Finanþelor,
Wolfgang Schäuble, vrea sã propunã
formarea unui grup de experþi care sã
supravegheze finanþele publice ale
statelor membre UE, potrivit revistei
Der Spiegel.

Spania nu se abate de la
planul de reducere a
deficitului bugetar

Spania nu-ºi va abandona þinta de
reducere a deficitului bugetar pe
2012 la 5,3% din PIB, a declarat,
ieri, premierul Mariano Rajoy, con-
siderând cã aceastã sarcinã este “ab-
solut indispensabilã”.

În 2011, deficitul bugetar al Spa-
niei a fost de 8,5% din PIB. (V.R.)
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Statul a ales intermediarii
pentru listarea “Hidroelectrica”
l IPO-ul, posibil în noiembriel Surse: oferta
“Hidroelectrica”, estimatã la 150 de milioane euro

Co n s o r þ i u l f o r m a t d i n
“BRD”, “Citigroup”, “So-
ciete Generale” ºi “Interca-

pital Invest” vor intermedia oferta
publicã de vânzare a pachetului de
10% din acþiunile “Hidrolectrica”,
prin intermediul Bursei de Valori
Bucureºti.

Consorþiul a câºtigat licitaþia dupã
ce a solicitat un
comision de
succes de 0,88%
din valoarea acþiunilor vândute, faþã
de 1,39%, procentul cerut de concu-
renþii de la “UniCredit CAIB Securi-
ties”, “Goldman Sachs”, “Unicredit
Bank”, Erste Group-BCR ºi “BT Se-
curities”.

Potrivit unor surse, statul ar putea
obþine în urma vânzãrii pachetului
de acþiuni de la “Hidroelectrica”
aproximativ 150 de milioane de

euro, o valoare relativ micã, având în
vedere rezultatele bune înregistrate
de companie în 2010, dar explicabilã
luând în considerare profitul mic
înregistrat anul trecut, pe fondul se-
cetei.

Rãzvan Paºol, preºedinte ºi direc-
tor general al “Intercapital Invest”,
ne-a spus cã este încântat sã facã par-

te, alãturi de
alte nume im-
portante din

piaþã, din sindicatul care va interme-
dia oferta de vânzare a “Hidroelec-
trica”, derulatã de stat.

“Sperãm sã ne bucurãm de acelaºi
succes pe care l-am avut cu oferta
Transelectrica”, ne-a declarat dom-
nia sa.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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CNVM: Nu substituim
instituþia inspectorului
C

a urmare a apari-
þiei articolului
,,C.N.V.M. se de-
robeazã de atribu-

þii” apãrut în data de
30.03.2012 în ziarul BURSA,
CNVM considerã necesare
urmãtoarele precizãri:

Elaborarea Dispunerii de
mãsuri nr. 11/28.03.2012 s-a
realizat cu respectarea com-
petenþelor ºi atribuþiilor
CNVM conferite de lege prin
Statutul sãu ºi a avut în vede-
re o optimizare a modului de
organizare ºi funcþionare a
operatorului de piaþã.

Astfel, potrivit prevederi-
lor legale, reglementãrile
emise de C.N.V.M. privind
funcþionararea operatorilor
de piaþã se vor referi ºi la
structura organizatoricã a
operatorului de piaþã.

Prin aceastã mãsurã,
C.N.V.M. a urmãrit eficienti-
zarea activitãþii operatorului
de piaþã. Mãsura nu repre-
zintã un transfer al com-
petenþelorlegalealeC.N.V.M.,
delegarea acestora sau sub-
stituirea instituþiei inspec-
torului - ale cãrui atribuþii
sunt cele prevãzute la art.
135 alin. (3) din Legea pieþei
de capital. Astfel, titlul ar-
ticolului ,,C.N.V.M. se dero-
beazã de atribuþii” este inco-
rect ºi tendenþios, ca, de altfel

ºi precizarea potrivit cãreia
inspectorul general al bursei,
domnul Ionel Oprea, a demi-
sionat pe 7 aprilie 2004.

În acest context, subliniem
cã existã o serie de deosebiri
de substanþã în ceea ce pri-
veºte competenþele reprezen-
tantului compartimentului de
control intern ºi cele
ale inspectorului.
Astfel, primul este
angajat al operatoru-
lui de piaþã, având ca
principale atribuþii
urmãrirea respectãrii
de cãtre societate ºi
angajaþii acesteia a
prevederilor legale
aplicabile, în timp ce
atribuþiile inspectoru-
lui numit de CNVM
vizau în principal su-
pravegherea tranzac-
þiilor efectuate pe pia-
þa reglementatã admi-
nistratã de operatorul
de piaþã, supraveghe-
re care în prezent se realizea-
zã în timp real de cãtre
CNVM prin serviciul de su-
praveghere a pieþei, existenþa
unui inspector nemaifiind
justificatã.

Subliniem cã punerea în
aplicare a prevederilor Dis-
puneri i de mãsuri nr.
11/2012 are menirea de a in-
stitui reguli interne de preve-

nire a riscurilor ºi de informa-
re a conducãtorilor în legãturã
cu posibila apariþie a acestora.
Practic, controlul intern ce
este impus acum operatorilor
de piaþã nu reprezintã decât o
aliniere la reglementãrile în
mater ie existente la
S.S.I.F.-uri ºi SAI-uri. Referi-

tor la depozitarii centrali ºi
casele de compensare, preci-
zãm cã aceleaºi obligaþii vor
fi impuse prin modificãrile ce
se aduc Regulamentului nr.
13/2005.

SERVICIUL
PURTÃTORULUI

DE CUVÂNT
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Lotul “Vama Constanþa” a fost
trimis în judecatã
Dosarul „Vama Constanþa” a

fost finalizat de cãtre pro-
curorii din cadrul Direcþiei

Naþionale Anticorupþie. Aceºtia au
dispus trimiterea în judecatã a 39 de
persoane, membre ale
unui grup infracþional
care controla activitãþile
de import-export din ca-
drul Direcþiei regionale
vamale Constanþa, prin
perceperea unor sume de
bani pentru procesarea
vamalã a mãrfurilor, in-
diferent dacã erau intro-
duse licit sau ilicit.

În acest dosar se regã-
sesc numeroase nume so-
nore, persoane cu funcþii
deosebit de importante.
Cap de listã este senatorul Mircea
Banias, care susþine cã acuzaþiile
care i se aduc nu au legãturã cu reali-
tatea: “Este o premierã în România
ca un senator sã fie acuzat pentru

simplul fapt cã a organizat o acþiune
caritabilã. Corupþia din România nu
reprezintã 200 de perechi de teniºi.
Nu ºtiu care e pasul urmãtor. O sã dis-
cut cu avocatul meu. Toate acuzaþiile

pe care le-a adus DNA-ul le-am de-
montat în primele zile. (...) Sunt din
2 februarie membru al PC. Nu iau în
calcul sã mã retrag. Oamenii trebuie
sã afle ce abuzuri se fac în numele ju-

stiþiei. Am de gând sã apelez la instanþe
pentru a-mi recupera prejudiciul de
imagine. Nu mi se pare normal faptul
cã în pofida documentelor pe care
le-ampusladispoziþiaDNAsãîºimen-

þinã poziþia”.
Astfel, au fost trimiºi

în judecatã, printre alþii,
urmãtorii inculpaþi care,
la data producerii fapte-
lor, aveau urmãtoarele
funcþii: Mircea Banias
(senator), acesta fiind
învinuit pentru iniþierea
sau constituirea unui
grup infracþional organi-
zat ori aderarea sau spri-
jinirea sub orice formã a
unui astfel de grup, trafic
de influenþã, instigare la

infracþiunea de abuz în serviciu con-
tra intereselor persoanelor;

OCTAVIAN DAN
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Patru bãnci
majore se
pregãtesc sã
ramburseze
creditele BCE

Unele bãnci majore din Euro-
pa se pregãtesc sã rambur-
seze cât mai devreme, în

2012, o parte din creditele ieftine pe
trei ani contractate recent de la Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE), in-
formeazã Financial Times.

Potrivit unor bancheri citaþi de
publicaþia britanicã, “UniCredit”
Italia, “BNP Paribas” ºi “Société
Générale” din Franþa ºi “La Caixa”
din Spania se pregãtesc sã achite,
în urmãtoarele 12 luni, pânã la o
treime din banii împrumutaþi de la
BCE prin programul de urgenþã,
estimaþi la 80 - 100 de miliarde
euro.

Amintim cã, în cadrul operaþiunii
de refinanþare pe termen mai lung
(Longer Term Refinancing Opera-
tion - LTRO), BCE a lansat douã li-
citaþii de lichiditãþi, în decembrie
2011 ºi februarie 2012, mai multe
sute de bãnci împrumutând în aceste
ocazii un total de circa 1.000 de mi-
liarde euro la o dobândã anualã de
numai 1%.

Fondurile contractate trebuie plã-
tite cel mai târziu în decembrie 2014
ºi februarie 2015. Potrivit reglemen-
tãrilor care privesc operaþiunea
BCE, bãncile pot sã ramburseze cre-
ditele cel mai devreme dupã 12 luni
de la data contractãrii lor, adicã în
decembrie 2012, respectiv februarie
2013.

ALINA VASIESCU
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Ziarul BURSA: Nu,
derobarea este realã

Î
ntr-adevãr, Ionel Oprea a
demisionat din funcþia de
Inspector general al Bur-
sei, cu începere de la 1

septembrie 2006.
Data de 7 aprilie 2004,

care apare în mod greºit în ar-
ticolul nostru, reprezintã ziua
listãrii Rompetrol la BVB,

începutul speculaþiilor care
au condus la acuzarea a trei
comisari CNVM ºi la aresta-
rea unor brokeri, evenimente
pe care le-am suspectat a avea
o anume legãturã cu demisia
lui Oprea, nemulþumit de mo-
dul cum i-a fost conceput ro-
lul de supraveghetor (“Lip-
seºte un acord între instituþii -
CNVM ºi Bursa de Valori

Bucureºti - pe subiectul su-
pravegherii”, a declarat zia-
rului BURSA domnul Oprea,
la momentul demisiei sale, în
condiþiile în care, cu doi ani în
urmã, semnalase, în timp util,
caracterul suspect al tranzac-
þiilor cu acþiunile “Rompe-
trol”).

Consider cã aceas-
ta este singura eroa-
re a articolului.

Sunt de acord cu
autoarea articolului
cã CNVM se dero-
beazã de obligaþii în
dispunerea de mãsuri
pentru constituirea
departamentului de
control intern bursei,
ceea ce reprezintã
substanþa articolului.

Distincþia între su-
pravegherea internã
a bursei ºi suprave-
gherea pieþei este ar-
tificialã, pentru cã vi-
ciile interne ale ope-

ratorului pot distorsiona piaþa.
Conceptul de supraveghe-

re nu poate fi întregit, împãr-
þindu-l într-o supraveghere
on-line ºi alta “inside”, însãºi
legea prevãzând, pentru in-
spectorul general, “acces li-
ber în toate incintele, la toate
documentele, informaþiile ºi
evidenþele operatorului de
piaþã” (Legea 297/2004,

art.135, alin. (3)/c).
Astfel cã “deosebiri de sub-

stanþã în ceea ce priveºte com-
petenþele reprezentantului
compartimentului de control
intern ºi cele ale inspectoru-
lui”, dupã cum se exprimã
CNVM în acest “Drept la re-
plicã”, nu prea existã, ci se re-
duc la subordonãri diferite (ºi
surse de salarizare diferite),
focalizare întrucâtva diferitã,
dar intersecþii ºi complemen-
taritate de activitate evidente.

Instituind departamentul de
control intern, CNVM creeazã
iluzia cã ar fi acoperit dome-
niul supravegherii (care este
obligaþia sa, în primul rând),
astfel cã afirmaþia cã “se dero-
beazã” este justificatã.

De altfel, instituirea depar-
tamentului de control intern,
în absenþa inspectorului gene-
ral (al cãrui loc de muncã nu
este în sediul CNVM, ci al
operatorului de piaþã ºi astfel
ar putea gira activitatea depar-
tamentului de control intern,
cu care s-ar coordona) este
îndeajuns de caraghioasã: ce
vreþi sã spuneþi, cã departa-
mentul de control intern, sub-
ordonat staffului BVB, salari-
zat de BVB, va raporta abate-
rile la CNVM?!
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DREPTUL LA REPLICI

Agenþiile de rating din UE vor plãti taxe
de supraveghere

Autoritatea Europeanã de Su-
praveghere (ESMA – Euro-
pean Securities and Mar-

kets Authority) poate, de la 1 aprilie,
sã perceapã taxe de la agenþiile de
rating, anunþã Comisia Europeanã
(CE). Aceste
taxe urmeazã
sã acopere inte-
gral cheltuielile
pe care ESMA
le are cu înregi-
strarea ºi supra-
vegherea agen-
þiilor, potrivit comunicatului CE.
Termenele de platã, modul de calcul
ºi cel de platã sunt stabilite printr-o
serie de reglementãri aplicabile

începând cu data de 1 aprilie, se ara-
tã în comunicat.

Acest regim de taxare va asigura
pãstrarea intactã a independenþei
ESMA, potrivit Comisiei Europene.
Este pentru prima datã când o Auto-

ritate de Supra-
veghere Euro-
peanã urmeazã
sã îºi finanþeze
parþial activitatea
din surse private,
în loc sã utilizeze
bugetul Uniunii

Europene (UE) sau resurse de la au-
toritãþile competente din Statele
Membre, se subliniazã în comunicat.

Reglementarea nr. 513/2011, apli-

cabilã începând cu data de 1 iunie a
anului trecut, prevede cã ESMA sã
exercite puteri exclusive de suprave-
ghere a agenþiilor de rating înregis-
trate în UE începând cu 1 iulie 2011.
Scopul acestei decizii este sã centra-
lizeze ºi sã simplifice procedurile de
înregistrare ºi supraveghere la nivel
european, precizeazã Comisia Euro-
peanã.

Pe teritoriul Uniunii Europene
sunt înregistrate sau certificate douã-
zeci ºi nouã de agenþii de rating,
printre care ºapte subsidiare ale
Fitch Ratings, ºase ale Moody’s ºi
trei ale Standard & Poor’s.

ALEXANDRU SÂRBU

Este pentru prima datã când
o Autoritate de Supraveghere
Europeanã urmeazã sã îºi
finanþeze parþial activitatea
din surse private.

Mircea Banias:

“Este o

premierã în

România ca un

senator sã fie

acuzat pentru

simplul fapt cã

a organizat

o acþiune

caritabilã”.


