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Inflaþia din zona euro
continuã sã scadã

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a continuat sã scadã în ianuarie
2014, ajungând la 0,7%, de la 0,8%
în decembrie 2013, conform estimã-
rii preliminare lansate vineri de Eu-
rostat.

Astfel, rata inflaþiei din zona euro
a revenit la nivelul din luna oc-
tombrie 2013, când regiunea a înre-
gistrat cea mai scãzutã inflaþie din
ultimii patru ani. Analiºtii aºteptau
ca preþurile de consum din zona euro
sã creascã la 0,9% în ianuarie.

Scãderea inflaþiei luna trecutã a
fost determinatã de declinul preþu-
lui energiei (-1,2%), dupã ce acesta
stagnase în decembrie. În schimb,
preþurile alimentelor, bãuturilor al-
coolice ºi þigãrilor au crescut cu
1,7%, dupã un avans de 1,8% în de-
cembrie.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
468 milioane euro

Bãncile din zona euro vor rambur-
sa, sãptãmâna aceasta, 468 milioane
de euro din împrumuturile contrac-
tate de la Banca Centralã Europeanã
(BCE) prin programul de urgenþã pe
trei ani LTRO (Longer Term Refi-
nancing Operations), derulat în 2011
ºi 2012.

BCE a informat, la finele sãp-
tãmânii trecute, cã douã bãnci vor
rambursa 250 de milioane de euro
din sumele împrumutate în prima
rundã a programului LTRO, iar alte
trei instituþii de credit - 218 milioane
de euro din cea de-a doua rundã.

Bãncile din zona euro au împru-
mutat peste 1.000 de miliarde euro
de la BCE prin programul LTRO, la
o dobândã de 0,75%. (V.R.)

STRATEGIA 2013-2017

SIF Moldova vrea sã facã
mai multe investiþii

l Costel Ceocea: “Suntem atenþi la oportunitãþile prezentate de societãþile aflate în dificultate”

C
onducerea SIF2 Moldova
considerã necesarã creº-
terea efortului investiþio-
nal, ca sursã a randamen-

telor viitoare ºi propune acþionarilor
un raport echilibrat între politica de
dividend ºi cea de alocare a resurse-
lor pentru programele investiþionale,
potrivit unui document transmis ac-
þionarilor spre consultare.

Costel Ceocea, preºedintele SIF
Moldova, ne-a spus cã are în vedere
restructurarea portofoliului ºi o
gestionare mai bunã a costurilor,
conform strategiei multianuale
2013-2017. Domnia sa ne-a decla-
rat: “Anul trecut, am grupat acþiunile
deþinute la societãþile închise, aflate
în faliment sau lichidare administra-
tivã în compania “Asset Invest” SA

ºi, totodatã, activele imobilizate în
“Casa” SA, având ca efect aplicarea
unor politici de management unitare,
cât ºi reducerea costurilor operaþio-
nale. Pentru 2014, vom menþine un
pilon important în sectorul energie ºi
financiar-bancar ºi ne orientãm spre
valorificarea oportunitãþilor investi-
þionale din domeniile imobiliar, agri-
business, IT, farmaceutic. De aseme-
nea, suntem atenþi la oportunitãþile
prezentate de societãþile aflate în di-
ficultate sau cu potenþial mare de re-
venire.”

Costel Ceocea nu exclude nici
segmentul “private equity”,
apreciind cã perspectivele acestuia în
peisajul european se îmbunãtãþesc.

SIF Moldova îºi menþine interesul
pentru participarea la privatizarea

companiilor de stat prin Bursa de
Valori Bucureºti, potrivit preºedinte-
lui companiei.

Pentru SIF Moldova, noile lan-
sãri de oferte publice se încadreazã
în strategia asumatã pe termen me-
diu/lung, ºi anume consolidarea pi-
lonului energetic, aºa cum a fost
prevãzut în programele multianua-
le (electricitate, petrol, gaze, utili-
tãþi, servicii conexe), se aratã în do-
cumentul prezentat de SIF2 acþio-
narilor.

Potrivit reprezentanþilor compa-
niei, SIF Moldova îºi propune
constituirea unor structuri de admi-
nistrare centralizate pentru societãþi-
le în care are deþineri majoritare, in-
tenþia fiind de listare a acestor com-
panii la BVB.

SIF Moldova:
“Îmbunãtãþirea cadrului
legislativ -  factor care ar
contribui la dezvoltarea
pieþei de capital”

Conducerea SIF Moldova aprecia-
zã cã, pe lângã programul de listãri,
îmbunãtãþirea cadrului legislativ
este un alt factor care ar contribui la
dezvoltarea pieþei de capital.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

NICOLETA GRIGORESCU, AVOCAT:

“Ar trebui dublat numãrul judecãtorilor
penaliºti, sã facem faþã noilor coduri”

Judecãtorii specializaþi în drept
penal vor parcurge o perioadã
de “bramburealã” totalã, ca ur-

mare a intrãrii în vigoare, de sâmbã-

tã, 1 februarie, a noului Cod Penal
(CP) ºi a noului Cod de Procedurã
Penalã (CPP), susþin specialiºtii în
domeniu.

Deºi cele douã legi au fost adopta-
te încã de acum câþiva ani, justiþia
noastrã nu s-a organizat în vederea
unei bune funcþionãri care sã urmeze
intrãrii în vigoare a noilor coduri.

Avocatul Ovidiu Buduºan ne-a
precizat: “Din 2009, respectiv 2010,
de când au fost adoptate cele douã
coduri, cu dispoziþie de aplicare din
februarie 2014, a fost suficient timp
pentru ca domeniul justiþiei sã se
pregãteascã, însã noi nu am reuºit sã

facem acest lucru. Comisia Europea-
nã face presiune ºi nu înþelege de ce
dorim tot timpul sã amânãm intrarea
în vigoare a acestor coduri”.

La rândul sãu, avocatul Nicoleta
Grigorescu susþine cã judecãtorii vor
fi de-a dreptul bulversaþi în urmãtoa-
rea perioadã.

Domnia sa ne-a spus: “Codul Pe-
nal a fost adoptat în anul 2009, iar
Codul de Procedurã Penalã - în
2010, cu dispoziþie de aplicare din
februarie 2014.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

CAZUL “HARINVEST”

Mircea Ursache, ASF:
“Sunt întrunite condiþiile
pentru folosirea Fondului
de Compensare”
l Cuantumul despãgubirilor trebuie stabilit de DIICOT l “Existã o lacunã
majorã în modul în care a fost structurat departamentul de supraveghere
din CNVM”

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã a constatat cã
sunt întrunite condiþiile pen-

tru folosirea Fondului de Compensa-
re a Investitorilor, în cazul “Harin-
vest”, potrivit vicepreºedintelui pen-
tru piaþa de capital Mircea Ursache.

În opinia acestuia, problema care
se pune este stabilirea cuantumului
despãgubirilor. Mircea Ursache con-
siderã cã singura entitate care poate
stabili cuantumul, în condiþiile în
care extrasele de cont diferã de la o zi
la alta, este DIICOT, prin expertiza
financiar-contabilã.

Scandalul “Harinvest” a izbucnit,

în luna noiembrie 2013, dupã ce
brokerul din Râmnicu Vâlcea a ratat
decontarea unei tranzacþii. Atunci,
a ieºit la ivealã cã, timp de un an,
“Harinvest” recursese la vânzãri
forþate, operaþiuni considerate ex-
cepþionale, pentru acoperirea unor
pierderi în tranzacþii cu produse
structurate.

Clienþii brokerului au reclamat cã
le-au dispãrut bani ºi acþiuni din con-
turi.

Dupã un control la Vâlcea, Au-
toritatea de Supraveghere Finan-
ciarã a închis “Harinvest” ºi a acor-
dat amenzi usturãtoare reprezen-

tanþilor sãi.
Mircea Ursache ne-a spus cã a

avut, pânã acum, trei întâlniri pe
tema “Harinvest”: “În prima, am
analizat situaþia ºi am constatat cã ne
aflãm în faþa unui caz grav de furt. La
a doua, am analizat posibilitatea uti-
lizãrii Fondului de Compensare.

La a treia întâlnire, cu Depozitarul
Central, am analizat în ce mãsurã
închiderile ºi deschiderile fãcute de
Depozitar, dupã fiecare grup de
«sell-out» au fost justificate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

RAPORT 2012

Curtea de Conturi
a sesizat DNA pentru
neregulile de la ANRP
l Prejudiciu de peste 91 milioane de lei din
despãgubiri la suprapreþ

Curtea de Conturi a sesizat
DNA pentru abaterile de la
legalitate constatate la Au-

toritatea Naþionalã pentru Restitui-
rea Proprietãþilor (ANRP), se aratã
în raportul instituþiei pe 2012.

Curtea a constatat acordarea de
despãgubiri cu încãlcarea normelor
legale, atât de cãtre
solicitanþi, cât ºi de
cãtre evaluatori sau
funcþionari ai ANRP,
pentru cazurile anali-
zate fiind estimate
prejudicii la nivelul
bugetului de stat de
91.728.000 lei, preci-
zeazã sursa citatã.

În raport se mai ara-
tã: „O parte importan-
tã din sumele care s-au
acordat de la bugetul
statului pentru plata despãgubirilor,
în perioada 2009-2011, au fost stabi-
lite dupã bunul plac al evaluatorilor
independenþi ºi în folosul exclusiv al
solicitanþilor, ANRP limitându-se
doar la efectuarea plãþilor. Evaluato-
rii angajaþi de ANRP au efectuat
evaluãri ce depãºesc cu mult realita-
tea, prin estimarea valorilor pe baza
anunþurilor din ziare, ipotetice ºi, de
multe ori, nereale. Prejudiciile totale
vor fi stabilite dupã efectuarea ree-
valuãrilor”.

Preºedintele ANRP, George
Bãeºu (a venit la conducerea autori-
tãþii la jumãtatea anului 2012), ne-a
declarat: „ANRP va contesta Rapor-
tul Curþii de Conturi, nu pe partea de
evaluãri, reevaluãri ºi constatãri care
sunt pertinente, ci pe partea care vi-
zeazã sarcinile ºi mãsurile care sunt

stabilite pentru autori-
tate. Instituþia a fãcut
toate demersurile ne-
cesare ca acolo unde
se poate, sã recupere-
ze prejudiciul, însã în
unele din cazuri acest
lucru este destul de di-
ficil. În plus, existã in-
stituþii ale Justiþiei
care se ocupã de
aceste aspecte”.

Preºedintele ANRP
susþine cã acolo unde

au fost descoperite cazuri care vizea-
zã despãgubirile prejudicioase, mai
ales pe legea 9/1998 (bunurile care
au fost trecute în proprietatea statu-
lui bulgar în urma aplicãrii Tratatului
dintre România ºi Bulgaria semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940), insti-
tuþia a luat deja mãsurile necesare
corectãrii situaþiei. (A.T.)

(continuare în pagina 11)

STUDIU ASF:

“Achiziþia SIF-urilor de cãtre SIF-uri ar creºte
lichiditatea pieþei”

Eliminarea restricþiei ca un SIF sã deþinã acþiuni
la alte SIF-uri ar duce la o creºtere a lichiditãþii
Bursei, pentru o perioadã acceptabilã de timp,

iar investitorii ar câºtiga prin aprecierea valorii acþiu-
nilor, a reieºit dintr-un studiu de impact fãcut de Auto-
ritatea de Supraveghere Financiarã, potrivit lui Mircea
Ursache, vicepreºedinte al instituþiei.

“Dispunerea de mãsuri din 2005 (n.r. referitoare la
interzicerea achiziþionãrii de cãtre o SIF a acþiunilor
altor SIF-uri) este un act înrobitor pentru piaþã”, ne-a
spus Mircea Ursache, vineri, dupã un seminar de spe-
cialitate la Sinaia.

(continuare în pagina 13)
Citiþi detalii din Raportul Curþii

de Conturi în pagina 11.

S-a terminat
“visul american”
al pieþelor emergente?

Evoluþiile din ultimele sãp-
tãmâni de pe pieþele interna-
þionale au demonstrat, încã

odatã, cã banii ieftini nu sunt ingre-
dientul minune care
transformã o econo-
m i e e m e r g e n t ã
într-una dezvoltatã.
Presa internaþionalã a
relatat pe larg “sufe-
rinþa” încercatã de au-
toritãþile fiscale ºi
monetare din Brazilia, Turcia, Rusia
sau India.

Nu au scãpat, desigur, nici eco-
nomiile mai mici din Estul Euro-
pei, ale cãror monede s-au depre-
ciat accelerat, pe fondul condiþii-
lor monetare relaxate impuse de
bãncile centrale.

Analizele din presa internaþio-
nalã încearcã sã ne convingã de
“vinovãþia” Federal Reserve pen-
tru cele întâmplate, unul dintre cei

mai vocali critici fiind Raghuram
Rajan, guvernatorului Bãncii
Indiei.

“Guvernatorul Bãncii Indiei a
acuzat Statele Unite ºi alte þãri in-
dustrializate cã au adoptat politici
economice egoiste”, iar “coopera-
rea monetarã internaþionalã nu mai
funcþioneazã”, conform unui articol
Bloomberg.

În interviul acordat Bloomberg
India TV, Raghuram Rajan a mai
precizat cã “politicile economice tre-
buie sã fie mai bine coordonate, cum
a fost cazul în timpul crizei, când
economiile emergente le-au ajutat pe
cele industrializate”. Oare chiar se
aºtepta Rajan sã beneficieze de o
parte a recunoºtinþei, mai ales dupã
ce a petrecut atâta timp în cercurile
înalte ale instituþiilor financiare
internaþionale?

(continuare în pagina 3)
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