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Moscovici:
Rãscumpãrarea
obligaþiunilor elene ar
trebui sã permitã
deblocarea tranºei

Operaþiunea de rãscumpãrare a
obligaþiunilor guvernamentale gre-
ceºti a fost satisfãcãtoare ºi ar trebui
sã-i permitã zonei euro sã debloche-
ze astãzi ajutoarele financiare pro-
mise Atenei, declarã ministrul
francez de finanþe, Pierre
Moscovici.

“Rezultatele sunt satisfãcãtoare,
suntem în intervalul pe care l-am
prognozat”, a declarat Moscovici,
adãugând: “Sunt încrezãtor cã discu-
þiile de joi, dintre miniºtrii de finanþe
din zona euro, vor permite debloca-
rea ajutorului destinat Greciei”.

Oficialul francez a menþionat cã
Eurogrup a avut deja, marþi seara, o
discuþie telefonicã pozitivã în privin-
þa deblocãrii tranºei.

La sfârºitul operaþiunii de rãscum-
pãrare a obligaþiunilor guvernamen-
tale elene, creditorii privaþi au oferit
titluri în valoare de 31,9 miliarde
euro.

Moody’s: Perspectivã
negativã pentru
sistemul bancar olandez

Perspectiva sistemului bancar din
Olanda rãmâne negativã în urmãtoa-
rele 12-18 luni, conform agenþiei de
evaluare financiarã Moody’s Inves-
tors Service. Aceasta aratã cã mediul
operaþional dificil din acest sector
persistã în trimestrul al patrulea din
2012 ºi 2013, iar combinat cu slãbi-
ciunea economicã structuralã, va
avea un impact negativ asupra profi-
lelor financiare ale bãncilor din
Olanda. (V.R.)
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Guvernul dã liber la creºterea
taxelor locale

G
uvernul a aprobat, în
ºedinþa de ieri, ordonan-
þa de urgenþã care permi-
te actualizarea taxelor ºi

impozitelor locale cu rata inflaþiei.
Astfel, autoritãþile locale pot sã ma-
joreze impozitele ºi taxele care þin de
competenþa lor, precum ºi alte taxe
asimilate acestora ºi amenzile apli-
cabile, cu 16,05%, a declarat purtã-

torul de cuvânt al Executivului,
Andrei Zaharescu.

Mãsura, care urmeazã sã se aplice
de la 1 ianuarie 2013, ar urma sã ge-
nereze o creºtere a veniturilor locale
cu 527,73 milioane lei, a precizat
domnia sa.
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CNVM a dat avertismente
celor douã tabere adverse de
la SIF Muntenia
l Olimpiu Blãjuþ ºi Petre Pavel Szel, sancþionaþi

Arbitrul pieþei de capital i-a aver-
tizat pe Olimpiu Blãjuþ, preºedintele
Consiliului Reprezentanþilor Acþio-
narilor SIF4 Muntenia ales pe 7 iu-
lie, ºi pe Petre Pavel Szel, preºedin-
tele SAI Muntenia Invest, adminis-
tratorul SIF4, intervenind, astfel, în
conflictul dintre cele douã pãrþi, care
s-a întins aproape pe tot parcursul

anului.
CRA ales pe 7 iulie a solicitat SAI

Muntenia sã convoace acþionarii
pentru rezilierea contractului de ad-
ministrare, însã SAI a refuzat
cererea.

ADINA ARDELEANU
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REGLEMENTÃRILE EUROPENE NE PRESEAZÃ

Depozitarul Central vrea o
Contraparte Centralã localã

(Interviu cu doamna Adriana Tãnãsoiu, director general al
Depozitarului Central)

Reporter: O preocupare a pieþei
de capital, în ultima perioadã, este
cerinþa europeanã pentru înfiinþarea
unei contrapãrþi centrale.

Vã rog sã ne explicaþi ce este Con-
trapartea Centralã (CCP), ce presu-
pune acest proiect pentru piaþa
româneascã ºi care sunt opþiunile, în
acest moment?

Adriana Tãnãsoiu: CCP-ul sau
Contrapartea Centralã este o insti-
tuþie care, practic, se interpune între
participanþii la piaþã, devenind con-
traparte pentru fiecare dintre ei.
Astfel, o tranzacþie se împarte în
douã, contrapartea centralã deve-
nind cumpãrãtor pentru vânzãtor ºi

vânzãtor pentru cumpãrãtor. Foarte
important este cã garanteazã atât
cumpãrãtorului, cât ºi vânzãtorului
finalizarea decontãrii tranzacþiei. În
acest moment, Depozitarul Central
are proceduri de management al ris-
cului ºi deconteazã o tranzacþie nu-

mai dacã existã fondurile ºi instru-
mentele financiare. De asemenea,
aplicã procedurile de management
al riscului, dar, dacã dupã aplicarea
tuturor procedurilor respective nu
sunt suficienþi bani sau instrumente
financiare, tranzacþia respectivã va
fi amânatã la decontare sau chiar nu
se va putea deconta. Nu s-a
întâmplat niciodatã asta pânã acum,
toate tranzacþiile noastre s-au de-
contat la timp, dar asta nu înseamnã
cã acest lucru nu s-ar putea
întâmpla.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Creºteri importante pe piaþa
petrolului
l La Londra, cotaþia þiþeiului a câºtigat aproape 2%,
într-o zi

Preþul petrolului brut a crescut
ieri, pe pieþele externe, dupã ce
Agenþia Internaþionalã a Energiei
(AIE) ºi-a modificat în sens pozitiv
estimãrile privind cererea mondialã
de profil, iar OPEC a decis sã menþi-
nã cotele de producþie.

Conform AIE, consumul global de
petrol va fi în medie, în ultimul trimes-
tru din 2012, de 90,5 milioane de barili
pe zi cu aproape 435.000 de barili sau
0,5% mai mult decât pre-
coniza agenþia anterior.
Totodatã, AIE a previzio-
nat cã, în 2013, cererea
mondialã de þiþei va spori
cu 865.000 de barili/zi, la 90,5 milioa-
ne de barili/zi. Estimarea precedentã a
AIE privind creºterea cererii zilnice
era cu 110.000 barili mai micã.

Modificãrile previziunilor AIE se
bazeazã pe redresarea cererii de pe-
trol din China – al doilea consumator
mondial de profil.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în ianuarie a
crescut cu 1,16 dolari (1,4%) la ora
09.57 la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 86,95 dolari/
baril. De la începutul anului, însã,

preþul petrolului a pierdut 13% pe
piaþa SUA.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în ianuarie a urcat cu 2,01 dolari
(1,9%), la 110,02 dolari barilul.

Ieri, în cadrul reuniunii de la Vie-
na, Organizaþia Þãrilor Exportatoare
de Petrol (OPEC) a decis sã-ºi men-
þinã cotele de producþie pentru a
doua oarã anul acesta.

OPEC, care asigurã
40% din petrolul mon-
dial, a pãstrat limita de
producþie de 30 de milioa-
ne de barili pe zi.

Ali al-Naimi, ministrul petrolului
din Arabia Sauditã, a declarat cã
aceastã decizie este rãspunsul la ce-
rerea clienþilor.

Producþia celor 12 state din OPEC
a scãzut, în noiembrie, la nivelul mi-
nim al ultimelor 11 luni, respectiv
30,78 milioane de barili pe zi. Pro-
ducþia depãºeºte cota oficialã ºi este
cu aproape 1,03 milioane de barili/zi
mai mare decât cererea medie de þiþei
OPEC estimatã pentru 2013.
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Cerinþa europeanã pentru înfiinþarea unei contrapãrþi cen-
trale îi preocupã pe actorii pieþei de capital locale, mai ales
cã o astfel de instituþie ar trebui sã aibã un capital minim de
7,5 milioane de euro.
Adriana Tãnãsoiu, directorul general al
Depozitarului Central, ne-a explicat, în
cadrul unui interviu, ce presupune o

Contraparte Centralã, care sunt opþiunile pieþei de capital lo-
cale. Domnia sa ne-a declarat cã opinia Depozitarului Cen-
tral este cã o entitate localã ar fi o soluþie mai bunã pentru

piaþa localã.
Adriana Tãnãsoiu ne-a mai vorbit ºi de-
spre proiectele la care a lucrat Depozi-
tarul Central în acest an.

LA ÎNCEPUTUL LUI 2013,

Acciza la motorinã va creºte cu 17 euro/tonã

l Antrepozitele fiscale pentru alcool, tutun ºi produse energetice,
permise din nou
Acciza la motorinã urmeazã sã fie majora-
tã, la începutul anului, la 391 euro/tonã,
faþã de 374 euro/tonã, cât este în pre-
zent, potrivit unui proiect de ordonanþã
de urgenþã a guvernului, pentru modifica-
rea ºi completarea Codului Fiscal. Preþul
pentru 1.000 litri de motorinã ar urma sã
urce la 330,395 euro, de la 316,03 euro,
se precizeazã în proiect. Adoptarea aces-
tei mãsuri ar asigura respectarea angaja-
mentelor pe care þara noastrã le-a luat, în
calitate de stat membru al Uniunii Europe-
ne (UE), ºi ar evita riscul ca împotriva þãrii
noastre sã se deschidã o nouã procedurã
de infringement, se explicã în nota de
fundamentare a proiectului.
Documentul mai prevede ºi permiterea
autorizãrii antrepozitelor fiscale pentru
depozitarea alcoolului etilic ºi a bãuturi-
lor alcoolice, precum ºi eliminarea res-
tricþiilor privind autorizarea antrepozite-
lor fiscale pentru depozitarea produse-
lor energetice ºi produselor din tutun
prelucrat. Modificãrile prevãzute în
acest proiect asigurã compatibilitatea
cu dreptul UE în materia celor douã cau-
ze de infringement, ceea ce creeazã
premisele încetãrii procedurilor.
Guvernul a adoptat, în anul 2010, o or-
donanþã de urgenþã pentru combaterea

evaziunii fiscale, care prevedea,
printre altele, eficientizarea preveni-
rii ºi combaterii evaziunii fiscale cu
produse accizabile, atragerea de ve-
nituri la bugetul de stat prin stabili-
rea obligaþiei de platã a accizelor la
primirea produselor accizabile din
alte state membre, eliminarea unor
scutiri directe ºi desfiinþarea antre-
pozitelor fiscale de depozitare. Ca
urmare a desfiinþãrii antrepozitelor
fiscale pentru alcool etilic ºi bãuturi
alcoolice, precum ºi a restricþionãrii
autorizãrii antrepozitelor fiscale pen-
tru produse energetice ºi a celor din
tutun prelucrat, Comisia Europeanã
(CE) a deschis, împotriva þãrii noas-
tre, douã acþiuni de constatare a neîn-
deplinirii obligaþiilor ce îi revin în cali-
tate de stat membru.
În privinþa desfiinþãrii antrepozitelor
pentru alcool ºi a desfiinþãrii celor pen-
tru produse din tutun, CE ar putea
transmite þãrii noastre, în orice mo-
ment, avizul motivat, acordându-ne
un termen de conformare, care este
de regulã, de douã luni de la transmi-
terea scrisorii, potrivit notei de funda-
mentare. (A.S.)
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SIF Oltenia a vândut 0,04%
din acþiunile “Petrom”
l O parte din pachet, cumpãrat de “Franklin
Templeton”

SIF Oltenia a vândut, marþi,
23.856.500 acþiuni “OMV Petrom”,
reprezentând 0,04% din titlurile
SNP, pentru 9.425.245,85 lei (apro-
ximativ douã milioane euro), se ara-
tã într-un comunicat remis Bursei de
Valori Bucureºti (BVB). Preþul me-
diu la care s-a realizat tranzacþia a
fost de 0,395081 lei/acþiune.

În sesiunea precedentã a Bursei,
au fost realizate cinci deal-uri cu
0,056% din acþiunile “Petrom”, pen-
tru 12,6 milioane lei.

Cumpãrãtorii titlurilor nu au rapor-
tat, pânã laacestmoment, tranzacþiile.

În acest an, fondurile administrate

de cãtre “Franklin Templeton” au
fost principalii cumpãrãtori de
acþiuni SNP, achiziþionând, în-
cepând cu luna mai, 0,4313% din
titluri, pentru suma de 93,5 milioane
lei (aproape 21 milioane euro).

“OMV Petrom” a înregistrat, anul
trecut, un profit net de 3,76 miliarde
lei (885 milioane euro). În primele
nouã luni ale acestui an, profitul a
fost de 2,89 miliarde lei (652 milioa-
ne euro), cu 1% sub valoarea înregis-
tratã în perioada similarã a lui 2011.
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