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CERERE CU MULT
PESTE AªTEPTÃRI

Irlanda
a revenit cu
succes pe piaþa
obligaþiunilor

Irlanda a revenit cu succes ieri, pe
piaþa obligaþiunilor, printr-o emi-
siune de 3,75 miliarde euro cu ma-
turitatea la zece ani, care a benefi-
ciat de o cerere masivã. Emisiunea
vine dupã încheierea programului
internaþional de salvare a þãrii.
Investitorii s-au oferit sã cumpere
obligaþiuni de aproape 15 miliarde
euro, de cinci ori peste þinta stabilitã
de guvern.

Obligaþiunile au fost vândute cu o
dobândã cu 1,4 puncte procentuale
peste mid swap (nivelul de referin-
þã), sub nivelul anticipat iniþial, de
1,5 puncte peste mid swap.

Randamentul titlurilor de stat a
fost stabilit la 3,543%.

Obligaþiunile irlandeze (existen-
te) cu scadeþã la zece ani au fost tran-
zacþionate ieri la un randament de
3,25% - nivelul minim al ultimilor
opt ani.

Irlanda este primul stat din zona
euro care a ieºit, la sfâºitul anului tre-
cut, din programul de asistenþã fi-
nanciarã internaþionalã, în valoare
de 85 de miliarde euro, acordat de
FMI ºi Uniunea Europeanã în 2010.
În schimbul ajutorului financiar,
Iralnda a fost nevoitã sã majoreze
impozitele, sã vândã unele active de
stat ºi sã aplice reforme structurale
severe.

V.R.

Pãgubiþii de la Harinvest
se gândesc sã dea în judecatã
ºi instituþiile pieþei de capital
l Harinvest a dat în judecatã SSIF Broker

Mâhnirea clienþilor care acu-
zã cã au fost pãgubiþi la
“Harinvest” escaladeazã

pe zi ce trece, în condiþiile în care nu
primesc niciun rãspuns de la institu-
þiile pieþei de capital la întrebarea
care revine obsesiv: “Noi ce facem?”

La finalul anului trecut, Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã
(ASF) a închis “Harinvest” ºi a acor-
dat amenzi usturãtoare reprezentan-
þilor societãþii, dupã ce clienþii au se-
sizat cã au rãmas fãrã
bani ºi acþiuni în conturi,
pe care brokerul le-ar fi
utilizat ca sã acopere
pierderi din tranzacþii cu
produse structurate.

Dezamãgiþi de reac-
þiile instituþiilor pieþei de
capital, reclamanþii se
gândesc sã dea în jude-
catã, pe lângã Harinvest,
ºi ASF, Bursa de Valori
Bucureºti ºi Depozitarul
Central, pe care le consi-
derã responsabile în so-
lidar, potrivit unor surse.
Clienþii “Harinvest”
sunt nemulþumiþi de fap-
tul cã ASF le-a transmis
sã depunã sesizãri pânã pe 15 ianua-
rie, în condiþiile în care, spun ei, Au-
toritatea ar fi trebuit sã aibã deja toa-
te datele. În plus, nimeni nu crede cã
întreaga vinã poate fi doar a unui sin-
gur broker.

Cu toate acestea, unii investitori

pãgubiþi se tem cã au intrat într-o bã-
tãlie cu morile de vânt contra siste-
mului, mai ales cã acþionarii “Harin-
vest” ar fi bine conectaþi politic, po-
trivit surselor noastre.

Tribunalul Vâlcea a
suspendat un drept pe care
SSIF Broker nu îl avea

Deºi clienþii care acuzã cã au fost
pãgubiþi de brokerul vâlcean “Harin-

vest” nu s-au adresat,
încã, instanþelor de ju-
decatã, în plin scandal,
un alt proces a ajuns la
Tribunal, în care “Harin-
vest” are rol de recla-
mant.

Tribunalul Vâlcea a
judecat pe repede înainte
cererea “Harinvest” de
suspendare a dreptului
SSIF Broker de dispozi-
þie asupra a 113.000 de
acþiuni BVB, depusã la
finalul lunii decembrie, ºi
a dat câºtig de cauzã bro-
kerului vâlcean, fãrã sã
þinã cont cã, de fapt, SSIF
Broker nu deþinea respec-

tivele titluri, ci doar a intermediat un
transfer al lor. Cu alte cuvinte, Tribu-
nalul Vâlcea a suspendat un drept pe
care SSIF Broker oricum nu îl avea.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Francul - la cel mai redus
curs din ultimele douã luni,
în raport cu euro
lMoneda elveþianã a pierdut 1,1% de la
începutul anului

Moneda Elveþiei (francul)
s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, ajungând la

cel mai redus curs al ultimelor douã
luni faþã de euro, pe fondul unei ce-
reri reduse de active “refugiu”.

Francul a scãzut cu 0,4% la ora
10.30, la New York, la
1,2371 unitãþi/euro, declinul
fiind cel mai important din
18 decembrie. Anterior, cursul mone-
dei elveþiene scãzuse la 1,2373 unitãþi/
euro, cel mai slab din 15 octombrie.

Ieri, francul s-a înscris pe curs
descendent faþã de majoritatea valu-
telor majore, în condiþiile în care
obligaþiunile guvernamentale spa-
niole ºi italiene au crescut în baza
semnelor de redresare a economiei
zonei euro, care a alimentat plasa-
mentele în astfel de titluri.

Neil Jones, ºef de divizie în cadrul
“Mizuho Bank” Ltd., a declarat citat
de Bloomberg: “Slãbirea francului
aratã cã investitorii cumpãrã active
mai riscante. Existã o încredere mai
mare în economia mondialã”.

Anul acesta, francul a pierdut 1,1%,
fiind moneda cu cea mai
proastã evoluþie în cadrul
indicilor Bloomberg Corre-

lation-Weighted, care mãsoarã dina-
mica a zece valute ale þãrilor dezvolta-
te. Euro a pierdut 0,2% de la începutul
anului, iar dolarul a câºtigat 0,7%.

Amintim cã, în septembrie 2011,
Banca Elveþiei a stabilit plafonul mi-
nim pentru cursul francului la 1,20
unitãþi/euro ca sã protejeze exporta-
torii, sã previnã deflaþia ºi recesiu-
nea. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 4)

Cãlin Rechea: “Ungaria accelereazã
retragerea bãncilor strãine”
l Premierul ungar vrea sã reducã la zero valoarea netã a subsidiarelor din
Ungaria ale bãncilor strãine, ca sã poatã fi preluate de investitori locali
l Analistul economic susþine cã mãsura, cu un puternic caracter populist,
nu va rezolva problema gradului ridicat de îndatorare

Þinta Guvernului condus
de Viktor Orban este sã redu-
cã la zero valoarea netã a
subsidiarelor din Ungaria ale
bãncilor strãine, astfel încât
acesteasãpoatã fipreluatede
investitori locali, a declarat
Peter Attard Montalto, ana-
list al grupului financiar ni-
pon Nomura, citat de Portfolio.hu.

Mãsurile pe care doresc sã le
adopte autoritãþile ungare, de redu-

cere a valorii nete a subsi-
diarelor locale ale bãnci-
lor strãine, nu vor face
decât sã accelereze un
proces care se manifestã
deja ºi în alte þãri est-euro-
pene: retragerea bãncilor
vestice de pe pieþele euro-
pene emergente sau

restrângerea severã a operaþiunilor
acestora, ne-a declarat analistul eco-
nomic Cãlin Rechea.

Un factor important al acestei ten-
dinþe îl reprezintã ºi presiunile autori-
tãþilor de reglementare ºi supraveghe-
re din þãrile de origine, care doresc
consolidarea financiarã a acestora prin
vânzarea unor operaþiuni externe, in-
clusiv pe fondul reducerii drastice a
perspectivelor de profitabilitate în anii
urmãtori, ne-a mai spus domnia sa.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 15)

Borza: „Listarea
Hidroelectrica, afectatã
de preþul reglementat ºi taxa
pe construcþii speciale”

P
reþul energiei livrate în re-
gim reglementat, taxa pe
construcþii speciale ºi cea
pe apa uzinatã sunt factori

care vor afecta listarea Hidroelectri-
ca, ne-a declarat, ieri, Remus Borza,
fostul preºedinte al Consiliului de
Supraveghere al companiei.

Domnia sa ne-a explicat: „Com-
pania va strânge mai puþini bani de
pe Bursa de Valori Bucureºti, în
urma vânzãrii unui pachet de 15%
din capitalul social pentru cã are
cheltuieli suplimentare importante
în acest an. ANRE (n.r. reglementa-
torul pieþei de energie) a aprobat un
tarif de 114 lei/MWh pentru cantita-
tea de 5,4 TWh pe care Hidroelectri-
ca o va livra, în acest an, pieþei regle-
mentate, ceea ce înseamnã o pierde-
re de circa 30 milioane de euro pen-
tru societate. Tariful care acoperã

costurile este de circa 160 de
lei/MWh. În plus, Hidroelectrica tre-
buie sã plãteascã circa 40 milioane
de euro pentra taxa pusã pe construc-
þiile speciale. Costurile cu apa uzina-
tã din acest an sunt cu 60 milioane de
euro mai mari decât totalul plãtit în
2010 cãtre Apele Române”.

Avocatul Borza susþine în conti-
nuare listarea companiei, despre
care spune cã are ca avantaje obþine-
rea unei infuzii de capital pentru in-
vestiþii (operaþiunea se va derula prin
majorarea capitalului), o mai mare

transparenþã (raportãri periodice,
control mai riguros al managemen-
tului) ºi diminuarea ingerinþei politi-
cului în activitatea societãþii. Într-un
interviu acordat ziarului BURSA în
luna septembrie, Remus Borza esti-
ma: „Hidroelectrica va avea cel pu-
þin un miliard de lei profit în 2013.
Statul are ºanse mari sã obþinã 300
de milioane de euro pe pachetul de
10% din acþiuni”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

TAXA PE CONSTRUCÞIILE SPECIALE

Laurenþiu Baciu: “Odatã cu pâinea, vom înghiþi ºi stâlpul”
lManolescu, MFP: “Ordonanþa privind impozitul pe construcþiile speciale ar putea fi modificatã”
l Dan Schwartz: “Aceastã taxã este nejustificatã ºi absurdã”

Parlamentul ar putea modifica Ordonanþa pri-
vind impozitul pe construcþiile speciale, dupã
cum ne-a spus Dan Manolescu, secretar de stat

în cadrul Ministerului Finanþelor Publice (MFP).
Domnia sa ne-a precizat cã autoritãþile au ajuns

la concluzia cã sunt necesare unele modificãri,
având în vedere reacþiile apãrute în piaþã în urma
aprobãrii, prin Ordonanþã de Urgenþã, a taxei de
1,5% pe construcþiile speciale.

Dan Manolescu a subliniat: “Încã nu au fost pu-

blicate norme de aplicare pentru aceastã mãsurã,
însã ar putea apãrea modificãri în procedura de
aprobare din Parlament”.

Potrivit reprezentantului MFP, termenul de pla-
tã este 25 mai, iar taxa va fi aplicatã construcþiilor
“din grupa întâi”, acestea exceptând clãdirile pen-
tru care deja se plãteºte impozit.

“Trebuie clarificate unele elemente legate de
construcþiile care apar în bilanþul unor companii,
dar care aparþin statului, cum ar fi barajele, cãile

ferate etc. Acestea nu ar trebui sã se afle în contabi-
litatea respectivelor societãþi, iar dacã acest lucru
se întâmplã, atunci nu ar trebui aplicat impozitul
de 1,5% asupra lor”.

Domnia sa ne-a mai spus cã o construcþie care
nu mai produce trebuie casatã, altfel va fi supusã
noii taxe impusã de Guvern, care se aplicã la va-
loarea contabilã. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 14)

Bãsescu suflã vânt
în pupa eolienelor

Preºedinþia cere reexaminarea
Legii pentru aprobarea Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guvernu-

lui nr. 57/2013, care amânã tranzac-
þionarea unei pãrþi importante a cer-
tificatelor verzi acordate producãto-
rilor de energie regenerabilã.

În cererea de reexaminare,
preºedinþia aratã cã aceastã modifi-
care a schemei de ajutor de stat acor-
dat energiei regenerabile nu a fost
pre-notificatã la Comisia Europea-
nã, cã este inoportunã ºi expune
România unor sesizãri prealabile
pentru încãlcarea tratatelor constitu-
tive ale Uniunii Europene.

În comunicatul Preºedinþiei se ara-
tã: „În data de 24 iunie 2013, Comisia
Europeanã a transmis o scrisoare cãtre

Reprezentan-
þa Permanen-
tã a Comisiei
E u r o p e n e
prin care se
precizeazã
faptul cã nu a
fost transmi-
sã nicio pre-
notificare, în
sensul alineatului (3) al Articolului
108 din Tratat, privind modificarea
schemei de ajutor de stat. În data de 3
octombrie 2013, Comisia a revenit cu
o nouã scrisoare prin care subliniazã
necesitatea prenotificãrii, obligaþie
neîndeplinitã pânã în prezent de cãtre
Guvernul României”. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

VALUTE

Ministerul Finanþelor nu se mai
oboseºte cu dezbaterile proiectelor
publice
l Cristian Pârvan, AOAR: “Transparenþa autoritãþilor a scãzut puternic,
în 2013”

Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP) nu pare sã fie
prea preocupat de respec-

tarea termenelor în care trebuie sã
aibã loc dezbaterea publicã
a proiectelor de acte nor-
mative pe care le iniþiazã.

Cel puþin asta sugereazã
o serie de evenimente care
au avut loc recent.

ªedinþa Guvernului, de
ieri, a adoptat patru proiec-
te de Hotãrâre care au fost
publicate pe pagina de
Internet a MFP pe data de
30 decembrie, deºi ar fi tre-
buit sã mai stea în dezbatere încã
douã zile. (Potrivit informaþiilor de
pe aceeaºi paginã, termenul în care
persoanele interesate pot sã trimitã

propuneri, sugestii sau opinii cu pri-
vire la un proiect aflat în dezbatere
publicã este de zece zile de la publi-
carea acestuia).

Reprezentanþii Ministerului de Fi-
nanþe ne-au confirmat cã proiectele
în cauzã au fost adoptate înainte sã
expire termenul legal în care pot sã

fie dezbãtute, dar au refuzat sã co-
menteze acest fapt.

Domniile lor ne-au precizat, însã,
cã proiectul de Hotãrâre privind pro-

gramul “Prima Casã”, unul
dintre cele aprobate, conþine
doar modificãri minore, nu
unele care sã vizeze cadrul ge-
neral.

Se pare cã problemele pri-
vind transparenþa nu se limite-
azã doar la acest aspect, pe re-
þelele de socializare circulând
un mesaj potrivit cãruia, de
fapt, cele patru documente nu
ar fi fost publicate pe 30 de-

cembrie, ci ieri, cu data schimbatã.

ALEXANDRU SÂRBU
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