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Comitetul Basel:
Bãncile subestimeazã
riscurile de pe piaþa
valutarã

Bãncile subestimeazã riscul ca
partenerii lor de pe pia a valu-

tarã sã nu reuºeascã sã-ºi onoreze
angajamentele, potrivit autoritã
ilor de reglementare internaþiona-
le.

Comitetul de la Basel pentru su-
praveghere bancarã a emis un pro-
iect de îndrumare a instituþiilor cre-
ditoare în vederea consolidãrii ga-
ranþiilor împotriva posibilitiþii ca
tranzacþiile sã eºueze înainte sã fie
perfectate.

Potrivit datelor Bãncii Reglemen-
telor Internaþionale, publicate la fi-
nele lui 2010, pe piaþa valutarã glo-
balã au loc tranzacþii de 4.000 mi-
liarde dolari zilnic, iar în intervalul
2007 - 2010, acest segment a crescut
cu 20%.

Guvernul spaniol
va cere în curând
prima tranºã pentru
sprijinul bãncilor

Guvernul de la Madrid va cere
în scurt timp vãrsarea primei

tranºe din programul european de
sprijin în valoare de pânã la 100 mi-
liarde euro, destinat recapitalizãrii
bãncilor spaniole, a declarat, la fine-
le sãptãmânii trecute, un purtãtor de
cuvânt al Ministerului spaniol al
Economiei, fãrã sã precizeze suma
care va fi solicitatã. Acesta a preci-
zat: “Banca centralã a Spaniei anali-
zeazã în prezent care sunt nevoile
bãncilor naþionalizate ºi în funcþie
de aceastã analizã va stabili care
este cererea pe care va trebui sã o
facã”.

În condiþiile date, randamentul
obligaþiunilor spaniole cu maturita-
tea la zece ani (de referinþã) a scãzut
sãptãmâna trecutã. Randamentul
acestor titluri a coborât cu 46 de punc-
te de bazã în intervalul 13 -17 au-
gust, la 6,44%. Nivelul este cel mai
mic din 5 iulie pânã în prezent.

Datoria Greciei
continuã sã creascã

Datoria statului elen a crescut cu
23 de miliarde euro în trimes-

trul al doilea, faþã de primele trei
luni ale anului curent, ajungând la
303,5 miliarde euro, conform Minis-
terului de Finanþe de la Atena. Potri-
vit datelor oficiale, 76,7% din tota-
lul datoriei elene reprezintã credite
contractate de la Facilitatea Europe-
anã de Stabili tate Financiarã
(EFSF), 19,9% - obligaþiuni, iar
3,4% - împrumuturi de la Fondul
Monetar Internaþional. (V.R.)

Jumãtate dintre
germani, în favoarea
rãmânerii în zona euro

Cincizeci la sutã dintre germani
s-ar pronunþa în favoarea men-

þinerii þãrii lor în zona euro în cazul
unui referendum pe aceastã temã,
potrivit unui sondaj ce urmeazã a fi
publicat în Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (FAS), relateazã
AFP, potrivit Mediafax.

O treime dintre germani ar spune
în schimb “nu” menþinerii principa-
lei economii europene în zona euro,
potrivit acestei anchete a institutului
Allensbach.

(continuare în pagina 11)

CNVM a aprobat
un nou sistem alternativ
de tranzacþionare

Muntenia Global Invest a primit,
sãptãmâna trecutã, aprobarea din par-
tea Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM) pentru lansarea
ºi administrarea unui sistem alterna-
tiv de tranzacþionare, se aratã într-un
buletin al Comisiei. Sistemul, intitu-
lat “Best-X”, este primul de acest fel
care nu este operat de o bursã.

Pe piaþa de capital din þara noastrã
existã, în prezent, douã sisteme alter-
native de tranzacþionare (ATS), ope-
rate de cãtre Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), respectiv de cãtre Si-
bex, ambele lansate în anul 2010.

Scopul lansãrii sistemul de tran-
zacþionare este sã scurteze lanþul de
intermediere, simplificând, astfel,
operaþiunile, ne-a declarat Alexan-
dru Paverman, director general ºi
preºedinte al Consiliului de Adminis-
traþie (CA) al Muntenia Global
Invest (MGI). De asemenea, compa-
nia are în vedere ºi dezvoltarea pro-
priei afaceri, a adãugat domnia sa.
Sistemul este funcþional, MGI
urmând sã se concentreze, în perioa-

da urmãtoare, ºi pe activitatea de
promovare. Firma de brokeraj va
încerca sã atragã ºi companii locale
în sistem, ne-a precizat Alexandru
Paverman. În prezent, o singurã
companie româneascã este listatã pe
un ATS din þara noastrã, respectiv
“Prodplast Imobiliare”, la Sibex.

Un segment spre care MGI se va
orienta pentru atragerea pe “Best-X”
este cel al întreprinderilor mici ºi
mijlocii (IMM), ne-a mai declarat
domnia sa.

Sistemul va permite listarea de ac-
þiuni, obligaþiuni ºi unitãþi de fond
atât ale unor emitenþi din þarã, cât ºi a
unor emitenþi din strãinãtate.

Sistemul va fi alcãtuit din trei ca-
tegorii. Prima categorie cuprinde
acþiuni – instrumente financiare in-
terne care îndeplinesc condiþiile de
performanþã ºi de transparenþã care
le-ar face eligibile inclusiv pe o piaþã
reglementatã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

ADMINISTRATORUL JUDICIAR

Rezultate financiare
denaturate laHidroelectrica
l Compania a avut pierderi în loc de profit în 2011

Rezultatele financiare din 2011 ale
Hidroelectrica au fost denaturate, a
anunþat, vineri, Euro Insol, adminis-
tratorul judiciar al companiei. Prin
neînregistrarea unor cheltuieli în bi-
lanþul contabil, compania a raportat un
profit brut de circa
39 milioane lei în
loc de o pierdere
de 109 milioane
lei, a declarat Re-
mus Borza, direc-
torul Euro Insol.

Domnia sa a
precizat: “În con-
diþiile în care ar fi
fost recunoscute toate cheltuielile
aferente acestui exerciþiu financiar,
societatea ar fi raportat o pierdere
contabilã brutã în valoare de
109.867.590 lei, iar pierderea totalã,
luând în considerare ºi cheltuiala cu
impozitul pe profit, ar fi fost de cel
puþin 143 milioane lei. În bilanþul pe
2011, nu au fost incluse provizioane
de peste 10 milioane lei pentru cre-

anþele companiei la CET Braºov –
aflatã în insolvenþã - ºi nici cheltuieli
cu amortizarea de 138 milioane lei,
pentru perioada în care compania s-a
aflat în forþa majorã”.

Întrebaþi cum de KPMG, auditorul
Hidroelectrica în
2011, nu a sem-
nalat aceastã si-
tuaþie, specialiºtii
din echipa Euro
Insol au spus
doar cã societatea
de audit a elabo-
rat un raport cu
rezerve asupra

rezultatelor financiare neconsolidate.
Contactat telefonic, Constantin Tri-

henea, care a ocupat funcþia de direc-
tor general al Hidroelectrica în 2011,
nu a dorit sã comenteze situaþia, iar re-
prezentanþiiKPMGnuauputut fi con-
tactaþi pânã la închiderea ediþiei.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)
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Auditul KPMG
Raportul de audit al KPMG aratã:
„Conducerea Societãþii este res-
ponsabilã pentru întocmirea ºi
prezentarea fidelã a acestor situa-
þii financiare neconsolidate în con-
forritate cu Ordinul Ministrului Fi-
nanþelor Publice nr. 3055/2009
(‘’OMFP 3055/2009"), cu modifi-
cãrile ulterioare ºi cu politicile con-
tabile descrise în notele la situaþii-
le financiare ºi pentru acel control
intern pe care conducerea îl consi-
derã necesar pentru a permite
întocmirea de situaþii financiare
neconsolidate care sã nu conþinã
denaturãri semnificative, datorate
fraudei sau erorii.
Responsabilitatea noastrã este ca,
pe baza auditului efectuat, sã ex-
primãm o opinie asupra acestor si-
tuaþii financiare neconsolidate.
Noi am efectuat auditul conform
standardelor de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din
România. Aceste standarde cer ca
noi sã respectãm cerinþele etice,
sã planificãm ºi sã efectuãm audi-
tul în vederea obþinerii unei asigu-
rãri rezonabile cã situaþiile finan-
ciare neconsolidate nu cuprind de-
naturãri semnificative.

(continuare în pagina 11)

Persona
S

ocoteala variantelor care de-
curg din posibila decizie de
mâine a Curþii Constituþio-
nale este, dupã pãrerea mea,

zadarnicã, pentru cã ne aflãm în plin
hazard moral, când ne redefinim, neîn-
cetat, nu doar noþiunile, ci ºi regulile,
astfel cã probabilitatea validãrii ori
invalidãrii Referendumului nu poate

fi calculatã, iar
dacã el va fi in-
validat, nu este
clar cã Bãses-
cu s-ar întoarce
la Cotroceni,
pentru cã vom
fi siliþi sã înþe-
legem noua
noþiune de “Co-
troceni” ºi sã

definim noua noþiune de “Bãsescu”,
ca sã nu mai vorbim ºi de noua defini-
þie pentru “a se întoarce”, care va fi
stabilitã cu celeritate de Academia
Românã ºi publicatã rapid în Monito-
rul Oficial, presupunând cã înþelegem
ce înseamnã “Academie” ºi “Moni-
tor”, ceea ce bineînþeles cã nu este de-
loc sigur.

Am sã întocmesc, totuºi, un sinop-
tic al acestor variante, ca sã înlesnesc
evaluarea evenimentului de mâine,
dar îl elimin din corpul articolului,
într-o casetã alãturatã, pentru cã,
aici, vreau sã mã ocup de lucruri
ceva mai importante decât proble-
mele lui Antonescu, Ponta ºi Bãses-
cu, care nu sunt problemele mele ºi
nu cred cã ar trebui sã fie nici ale

dumneavoastrã ºi cred cã aºa ar
trebui sã le tratãm.

Ceea ce mi se pare mai important
este sintetizat într-o intervenþie pe

site-ul BURSA:
“14.5. fãrã titlu (rãspuns la opi-

nia nr. 14.4 / mesaj trimis de anonim,
în data de 15.08.2012, ora 18:12)

Oare poate exista ºi acea lipsã
de scrupule bine intenþionatã care
sã genereze rezultate benefice, în
aºa fel ca sã contracareze eforturi-

le evident malefice ale oponentului
rãu intenþionat?”

Cititorul nostru a exprimat concis
o problemã care (mai mult sau mai
puþin explicit) circulã larg în aceste
momente; majoritatea doreºte elimi-
narea lui Bãsescu, dar unii pãstreazã
dubii cu privire la metodele folosite.

O parte dintre cetãþenii
“anti-bãsiºti” recunosc fãrã ezitare
cã operaþiunea de eliminare este
însoþitã de o propagandã agresivã, de
forþarea regulilor democraþiei ºi de
minciuni rudimentare, dar spun:
“Aºa este, Antonescu ºi Ponta sunt
doi buºteni, dar lasã asta acum!, întâi
sã-l dãm jos pe Bãsescu ºi dupã ace-
ea, îi dãm jos ºi pe ei ºi aducem pe
cine trebuie – totul, la rândul sãu.”

Înþeleg cã strategia asta inteligentã
i-a bãgat pe cei doi buºteni la înaintare,
ca sã fie sacrificaþi în acest proces de
eliminare a preºedintelui nedorit, în
care sã se compromitã prin minciuni ºi
popagandã ordinarã, dupã care vor fi
ºi ei eliminaþi, ºi totul revine la normal,
ba chiar mai mult decât atât.

Mare viclenie!
Totuºi, am trei nedumeriri:
1) Dacã ºtiþi voi “pe cine trebuie”,

atunci noi, ceilalþi proºti, de ce nu-i
ºtim? Nu întreb de ce nu aþi adus de la
început “pe cine trebuie”, pentru cã
aºa e strategia, îi compromiþi pe
buºteni, nu “pe cine trebuie”, ci întreb
de ce nu-i ºtim – nu noi trebuie sã-i
alegem?!;

(continuare în pagina 11)

MAKE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ ÎN PLIN HAZARD MORAL

Toate variantele, sau cine ºtie?

1. Câte 20% ºanse pentru fiecare
din variante, deºi, cum am spus, in-
validarea ar fi trebuit cotatã cu
100%. Dar, chiar ºi aºa, invalidarea

nu înseamnã cã Bãsescu se întoarce
la Cotroceni. Cãci Parlamentul va
întârzia sã se reuneascã “pentru a
stabili paºii de urmat” (nu ºtiu sã

existe vreun termen limitã impus de
lege) ºi astfel se va prelungi ºederea
interimatului la Cotroceni.

(continuare în pagina 11)

Într-un stat normal, Curtea Constituþionalã ar fi invali-
dat Referendumul, în ziua în care i-au fost predate re-
zultatele, indiferent cine ar fi contestat baza cifricã a
cetãþenilor luaþi în calcul pentru socoteala cvorumului;
Curtea Constituþionalã este limitatã la a judeca datele
care îi sunt furnizate de autoritatea legalã, nu are com-
petenþa sã cearã Guvernului actualizãri sau cercetãri
suplimentare, cu atât mai mult cu cât ºtie cã Guvernul
se aflã, în aceastã privinþã, în conflict de interese,
(astfel cã nu a protestat nicidecum la faptul cã a primit
“ordine” de la Curte, ceea ce nu poate fi imaginat drept
comportament al Guvernului în nici o altã situaþie); dar,

oricum, “justiþia e oarbã”, decide pe baza “probatoriu-
lui”, iar “probatoriul” se încheiase odatã cu predarea
rezultatelor.
Tergiversarea deciziei a relativizat regulile, rotun-
jind regimul de hazard moral, astfel cã este egal po-
sibil:
1. sã invalideze Referendumul;

2. sã-l valideze;

3. sã amâne decizia din nou;

4. sã cearã repetarea Referendumului;

5. sã nu dea o decizie clarã, aruncând pisica Parlamen-

tului.
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