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Bruxelles-ul vrea
supraveghere financiarã totalã
l BCE: “Uniunea Bancarã ar trebui extinsã”
l Autoritãþile financiare europene ar putea
cãpãta puteri sporite

Autoritãþile europene intenþio-
neazã sã extindã abilitatea
instituþiilor financiare de la

nivelul UE sã intervinã în pieþe, dupã
cum scrie presa internaþionalã. De-
mersurile au loc, deºi, oficial, conti-
nentul a depãºit perioada “tulbure”,
aflându-se în perioada de revenire.

Cipru, care, în primãvara anului
trecut, utiliza depozitele negarantate
de la Bank of
Cyprus, cea mai
mare bancã din
þarã, pentru recapitalizarea acesteia,
a revenit pe piaþa obligaþiunilor, sãp-
tãmâna trecutã, la douã luni dupã ce
Grecia, primul stat european intrat în
dificultate, a fãcut acelaºi lucru.

De asemenea, Portugalia, o altã
þarã din Sudul greu încercat al Euro-
pei, a ieºit din programul internaþio-
nal de bailout, în luna mai.

Cu toateacestea, crizaeconomicãnu
a trecut, încã, potrivit lui Yves Mersch,
membru în Comitetul Executiv al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE).

Acesta a avertizat, recent, cã pro-
blemele nu au fost depãºite, în totali-
tate, ºi a promovat ideea ca BCE sã
poatã sã exercite control ºi asupra al-
tor actori financiari, ceea ce sugerea-
zã o potenþialã extindere a uniunii

bancare, relateazã
Reuters.

Yves Mersch a
susþinut cã o uniune financiarã “auten-
ticã”ar fibeneficãUniuniiEuropene.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

Schaeuble:
“Contractarea
de noi datorii
ar fi cea mai
mare greºealã”

Contractarea de noi datorii ar fi
“cel mai rãu lucru posibil” pe care
l-ar putea face þãrile europene, potri-
vit ministrului german de Finanþe,
Wolfgang Schaeuble.

Prezent la o dezbatere cu privire la
direcþia viitoare a prevederilor fisca-
le în Uniunea Europeanã, oficialul
de la Berlin a afirmat: “Contractarea
de noi datorii ar fi cea mai mare
greºealã pe care am putea sã o facem.
Respectaþi regulile pe care le-am
convenit împreunã. Nimic mai mult,
nimic mai puþin”.

Declaraþiile lui Schaeuble au venit
în contextul în care o serie de þãri
membre precum Franþa ºi Italia ar
urma sã beneficieze de un rãgaz su-
plimentar pentru reducerea
deficitelor bugetare.

Sãptãmâna trecutã, cancelarul
german Angela Merkel afirma cã
þara sa nu va susþine modificarea
prevederilor Pactului de stabilitate,
respectiv relaxarea normelor de defi-
cit bugetar din zona euro. “Pactul
conþine tot ce avem nevoie în termeni
de flexibilitate pentru depãºirea pro-
blemelor”, a subliniat cancelarul
german.

Pactul de stabilitate ºi creºtere este
menit sã asigure disciplina bugetarã
a statelor membre pentru evitarea
apariþiei deficitelor excesive.

V.R.

PROASTA ORGANIZARE A OFERTEI ELECTRICA

Plãþi mari pentru adâncirea
nepopularitãþii Bursei

l Costuri cu oferta peste 67 milioane de leil Faimoasele salarii imense de la ASF l Totuºi, prospect
de ofertã amendat în timpul derulãrii l Totuºi, informaþie distribuitã inegal

O
ferta “Electrica” s-a
desfãºurat în condiþii vi-
ciate, având în vedere cã
prospectul a suferit mo-

dificãri cu numai douã zile înainte sã
se încheie.

Numeroasele greºeli în cifrele
prezentate în prospect aratã superfi-
cialitatea celor care s-au ocupat de
ofertã ºi lipsa de interes pentru rigo-
rile pieþei de capital.

Nimeni nu îºi asumã însã rãspun-
derea pentru greºeli, deºi nivelul de
profesionalism ar fi trebuit sã fie ma-
xim, având în vedere tarifele pentru
aceastã ofertã, dar ºi faptul cã este
cel mai mare IPO de la Bursa de Va-
lori Bucureºti.

Asta, ca sã nu mai vorbim despre
prestanþa pe care ar fi trebuit sã o im-
punã nume precum Citigroup, Raif-
feisen Bank ºi Societe Generale Cor-
porate & Investment Banking, coor-
donatorii globali ai ofertei.

Uzanþele sunt ca prospectul sã fie
întocmit de intermediari, însã aceºtia
nu îºi asumã responsabilitatea pri-
vind conþinutul documentului.

Astfel, este de aºteptat ca onorarii-
le, comisioanele ºi cheltuielile totale
datorate de societate, estimate în
intervalul dintre aproximativ 67 mi-
lioane ºi 80 milioane lei, sã fie înca-
sate oricum, indiferent de lipsa de ri-
goare în derularea ofertei.

Prospect greºit, zero responsabili-
tate.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã se derobeazã ºi ea de orice
rãspundere: “viza de aprobare apli-
catã acestui prospect nu are valoare
de garanþie ºi nici nu reprezintã nicio
altã formã de apreciere de cãtre ASF
din România cu privire la oportuni-
tatea, avantajele sau dezavantajele,

profitul sau riscurile pe care le-ar pu-
tea prezenta tranzacþiile ulterioare
acceptãrii ofertei, obiect al deciziei
de aprobare; decizia de aprobare cer-
tificã numai regularitatea prospectu-
lui în privinþa exigenþelor legii ºi ale
normelor adoptate în aplicarea
acesteia”.

Este un text “standard”.
Însã, faptul cã ASF certificã con-

formitatea cu legea este oarecum inu-
til, în condiþiile în care neconformita-
tea cu legea se pedepseºte oricum.

Contraargumentul la criticile din
presã faþã de salariile exorbitante de
la ASF a fost, întotdeauna, cã anga-
jaþii Autoritãþii trebuie sã fie plãtiþi
corespunzãtor, pe mãsura responsa-
bilitãþilor pe care le poartã.

Cel puþin în cazul ofertelor publi-
ce, se pare cã nu este cazul ca salarii-
le din ASF sã fie atât de mari.

Culmea este cã ºi “Raportul de
asigurare al auditorului independent
asupra informaþiilor financiare pro
forma” a fost modificat prin amen-
damente, astfel cã, acum, auditorul
raporteazã asupra informaþiilor fi-
nanciare corectate.

Adicã, nici auditorul nu ºi-a dat
seama de greºelile din date, de la bun
început.

“Electrica”, cea care plãteºte toþi
specialiºtii sã o listeze chiar din banii
viitorilor acþionari care participã la
ofertã, este, paradoxal, singura care
poartã o urmã de rãspundere asupra
corectitudinii unor informaþii din pro-
spect, însã nu asupa documentului în
întregime (vezi extrasul din casetã).

Prospectul este principalul docu-
ment de informare pentru investitori.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

RISCÂND SÃ ÎNCHIDEM INDUSTRIA
AUTOHTONÃ

Suntem pe cale sã pierdem
3,4 miliarde euro

Înecaþi în oceanul de evenimente
politice generate de anul 2014, emi-
namente electoral, omitem sã sesi-
zãm un grav pericol care planeazã
asupra economiei naþiona-
le ºi anume iminenþa afec-
tãrii industriei autohtone
prin mãsurile de sprijin a
producerii energiei electri-
ce din surse regenerabile
de energie ºi a proceselor
de cogenerare, prin in-
troducerea taxei aferente
acesteia, mãsuri introduse
începând cu anul 2011.

Dacã în domeniul sprijinirii pro-
ducerii energiei electrice din surse
regenerabile s-au luat, începând cu
acest an 2014, anumite mãsuri de li-
mitare a efectului distructiv a certifi-
catelor verzi asupra industriei autoh-
tone, în ceea ce priveºte impactul ta-
xei de cogenerare, unde ºi la acest

capitol, trebuie sã recunoaºtem,
începând cu anul 2014 nivelul ei a
fost redus cu puþin peste 1 euro din 5,
rãmânând 4 euro pe MWh, faþã de

0,25-0,50 Euro/MWh, cât
plãteºte industria energo
intensivã, de exemplu, în
Germania sau în alte þãri
ale UE, adicã de la 8 la 16
ori mai mult, trebuie afir-
mat cã aceasta efectiv
produce ravagii asupra in-
dustriei, cea care plãteºte
de fapt toate sumele afe-
rente procedurii de sprijin.

Este inutil sã mai afirmãm cã la
pregãtirea schemelor de sprijin, în
urmã cu patru ani, nu s-a þinut cont
de realitãþile economice din þara
noastrã ºi nu s-a efectuat un studiu
de impact al implementãrii acestora.

Impactul, însã, s-a produs dupã trei
ani de aplicare a mãsurilor de sprijin,

fiind companii energo intensive care
au plãtit sume anuale cuprinse între
17 milioane de euro în anul 2011, pri-
mul an de implementare, ajungând la
trei ani de aplicare, în anul 2013, la
plata a 43 de milioane euro. Aceste
companii sunt adâncite în pierderi la
momentul de faþã, nemaiexistând cer-
titudinea posibilitãþii de salvare, con-
comitent cu miile de locuri de muncã,
pe care le au fiecare. Raportat la acest
nivel, valoarea taxei de cogenerare a
ajuns la aproape 16 milioane euro, ni-
veluri exorbitante, care creazã condi-
þiile ca, în scurt timp, multe combina-
te energo intensive sã fie închise sau
mutate în China, cu urmãrile ºi conse-
cinþele dezastruoase, destul de uºor
de comensurat.

(continuare în pagina 13)

CARMEN SANDA, RVA, DESPRE FALIMENTUL “BÃCÃNIILOR” LUI PATRICIU

“Peste 95% din creanþele garantate
nu pot fi recuperate din averea Mic.ro”
l “UniCredit Þiriac ºi-a cesionat creanþa cãtre Mercurvest Limited, înregistratã în Cipru”

Dinu Patriciu ºi-a propus, cu
aproape patru ani în urmã, sã distru-
gã hypermarketurile, deschizând
mici magazinaºe de bloc - “bãcãnii”,
aºa cum le spunea el - ºi trimiþând
prin cartiere magazine mobile, care
practicau preþuri mult mai mari decât
“buticurile” de la colþul strãzii.

Afacerea cu “magazine de proxi-
mitate” a început sã scârþâie la apro-
ximativ un an de la fastuoasa inaugu-
rare, “bãcãniile” lui Patriciu

rãmânând fãrã marfã, iar magazinele
mobile începând sã fie retrase de pe
piaþã.

Afacerea Mic.ro, care a intrat în fa-
liment în 2012, dupã o încercare
eºuatã de reorganizare, a lãsat în urma
sa datorii de 180 de milioane de euro,
dupã cum ne-a spus Carmen Sanda,
practician în insolvenþã în cadrul
RVA Insolvency Specialists, care se
ocupã de falimentul societãþii.

Potrivit domniei sale, cel mult 5%

din creanþele garantate vor fi recupe-
rate, din “averea debitoarei” ne-
putând fi achitat restul de peste 95%
din datoriile pentru care omul de afa-
ceri a garantat cu diverse bunuri pe
care le avea în proprietate.

Carmen Sanda ne-a explicat: “Din
cele 711 magazine Mic.ro, circa
70% sunt puse garanþii la bãnci, în
jur de 199 neputând fi recuperate de
la proprietarii spaþiilor închiriate, iar
când spun magazine mã refer doar la

bunuri mobile - frigidere, rafturi etc.
- pentru cã societatea nu a avut în
proprietate niciun imobil. O parte
din bunurile constituite garanþii au
fost vândute, dar estimãm cã ele re-
prezintã cel mult 5% din creanþele
garantate. Restul garanþiilor sunt bu-
nuri care nu aparþin societãþii ºi de
care noi nu ne ocupãm.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

DOSARUL BEATRICE

Orice criticã adusã lui
Horia Ciorcilã pãleºte în faþa
pledoariei avocatului sãu

Î
nalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a respins, vineri, cererea lui
Horia Ciorcilã, preºedintele
Consiliului de Administraþie al

Bãncii Transilvania, sã nu ia în
considerare un raport al firmei
americane de consultanþã Alva-
rez&Marsal, realizat pentru Banca
Centralã a Ciprului, deºi avocatul

sãu a susþinut cã acesta nu are
legãturã cu cazul în care omul de
afaceri este acuzat de manipulare
de piaþã ºi spãlare de bani ºi cã, în
plus, prejudiciazã imaginea bãncii,
potrivit Bancherul.ro.

A.S.

(continuare în pagina 14)
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Citiþi, în pagina 5, articolul
"Bogdan Olteanu, BNR: "Supraveghe-
rea Unicã va începe din 4 noiembrie,

dar noi vom adera anul viitor".

Sute de rapoarte SRI,
ignorate de cãtre decidenþi
l Lipsa de reacþie a autoritãþilor nu ne
exaspereazã doar pe noi, ci ºi pe ofiþerii SRI

A c t i v i t a t e a
i n f r a c þ i o n a l ã
desfãºuratã de
Sandu Anghel,
zis Bercea Mon-
dialul, ºi grupa-
rea sa se aflã în
atenþia SRI din
2001, Serviciul
transmiþând in-
formãri diverºilor premieri, precum
ºi preºedinþilor Ion Iliescu ºi Traian
Bãsescu, a declarat, ieri, George Ma-
ior, directorul general al Serviciului.

În 2012, într-un alt caz cu ramifica-

þii politice -
eºecul privatizãrii
Oltchim -, di-
rectorul general
al SRI a anunþat
cã Serviciul a
transmis 190 de
rapoarte în decur-
sul anilor despre
activitatea com-

binatului din Râmnicu Vâlcea, iar si-
tuaþia de acolo a fost în permanenþã
cunoscutã de toate guvernele. (I.P.)

(continuare în pagina 5)

Avocatul lui Horia Ciorcilã, citat de Bancherul.ro: “Nu este o mândrie pentru

niciun om de afaceri sã ajungã în situaþia ca firmele sale sã nu poatã restitui

credite de valori atât de mari. Iar când o astfel de persoanã este ºi preºedin-

tele celei de-a treia bãnci din România, publicarea acestei situaþii poate cau-

za un prejudiciu de imagine pentru bancã, pe care noi dorim sã o protejãm

de eventuale consecinþe negative”.


