
5 948491 340012 43450

Miercuri, 27 mai 2015, nr. 99 (5434), anul XXIV 16 pagini2 lei

BCE îºi
încetineºte ritmul
achiziþiilor de
obligaþiuni

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a cumpãrat, în intervalul 18-22 mai,
active în valoare de 11,819 miliarde
de euro (13 miliarde de dolari), în
majoritate obligaþiuni guvernamen-
tale, cifra fiind sub volumul de
achiziþii din sãptãmâna anterioarã.

Conform datelor oficiale, la data
de 22 mai, achiziþiile totale de obli-
gaþiuni guvernamentale ale BCE se
ridicau la 134,224 miliarde de euro,
faþã de 122,405 miliarde de euro în
sãptãmâna precedentã. Aceasta este
cea mai micã creºtere înregistratã în
ultimele trei sãptãmâni.

Tot sãptãmâna trecutã, BCE a
cumpãrat obligaþiuni acoperite în
valoare de 2,046 miliarde de euro ºi
titluri de valoare garantate cu active
(ABS) de 99 milioane de euro.

Amintim cã, în martie anul acesta,
BCE a lansat un program în baza cã-
ruia cumpãrã lunar obligaþiuni suve-
rane ale statelor din zona euro ºi bon-
duri corporatiste de 60 de miliarde
de euro. Liderii BCE intenþioneazã
sã deruleze acest program cel puþin
pânã în luna septembrie 2016.

V.R.

n Scandalul drepturilor TV poate pune
Liga 1 pe butuci
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n Tsipras vrea un control mai strict asupra
bãncilor greceºti
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n E.ON România vede
afaceri în creºtere
în acest an
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Grecia ar putea taxa retragerile
de la ATM-urile bancare
l Atena continuã sã negocieze cu creditorii

Autoritãþile din Grecia ar pu-
tea introduce o micã taxã pe
retragerile de bani de la

ATM-urile bancare, urmãrind astfel
sã încurajeze folosirea cardurilor de
credit, spune ministrul elen de fi-
nanþe, Yanis Varoufakis, adãugând
cã guvernul de la Atena pregãteºte
un pachet mai amplu de mãsuri desti-
nate combaterii evaziunii fiscale.

“Ar putea fi, de
exemplu, o micã
taxã pentru retra-
gerile de la ATM-uri. Acest lucru
este în discuþie, dar, deocamdatã, nu
a fost luatã o decizie”, a declarat,
ieri, Varoufakis, care a respins posi-
bilitatea unei taxe pe depozitele ban-
care. Oficialul elen a mai anunþat cã
Atena ar putea introduce o taxã de
15% pentru depozitele strãine nede-
clarate ºi una de 30% pe depozitele
nedeclarate la bãncile locale, în
încercarea de a-i stimula pe
evazioniºti sã-ºi legalizeze activele.

Ministrul a mai adãugat cã Atena
discutã cu autoritãþile elveþiene un
plan în baza cãruia persoanele care
au depozite bancare peste hotare vor
putea sã le declare ºi sã plãteascã o
taxã, astfel încât sã evite sancþiuni
mai dure.

Conform unui acord de dezvãluire
voluntarã, grecii care au fonduri ne-
declarate anterior în bãncile elveþie-

ne ar urma sã le le-
galizeze prin plata
unei taxe de 15%.

“La un nivel mic al taxei, de
exemplu de 5%, existã un obstacol
moral care vizeazã legalizarea eva-
ziunii fiscale. În schimb, o taxã
mare, de 30%, este un risc, pentru cã
aceste depozite ar putea pleca în
Insulele Cayman”, a afirmat Yanis
Varoufakis, adãugând cã discuþiile
cu autoritãþile elveþiene continuã.

A.V.

(continuare în pagina 14)

Cereri de compensare de 5 milioane
de lei de la pãgubiþii “Harinvest”
l ASF: “Investitorii care nu au contract cu brokerul vor putea beneficia de
Fondul de Compensare” lMircea Ursache: “Noul regulament îl
racordeazã pe cel vechi la legislaþia europeanã” l AIPC: “Acest
regulament creeazã premisa despãgubirii investitorilor cãrora intermediarul
le-a furat acþiunile”

Investitorii care nu au un con-
tract cu brokerul vor putea fi
despãgubiþi prin Fondul de

Compensare a Investitorilor
(FCI), potrivit noului regula-
ment aprobat recent de Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã
(ASF).

Modificarea regulamentului
FCI vine în contextul în care pã-
gubiþii de la casa de brokeraj
“Harinvest” aºteaptã încã sã fie com-
pensaþi, la mai bine de un an dupã ce
ASF a decis cã poate fi utilizat Fon-
dul de Compensare în cazul lor, ºi la
un an ºi jumãtate de la izbucnirea
scandalului.

FCI a anunþat, ieri, cã cererile de
compensare ale investitorilor de la

Harinvest însumeazã 4,93 milioane
de lei, dar ºi cã, dupã ce Regulamen-
tul ASF va fi publicat în Monitorul
Oficial, procedura de compensare va
urmãri noile reglementãri.

Un avocat ne-a explicat însã cã, de
principiu, regulamentul nu se poate
aplica retroactiv.

Mircea Ursache, vice-
preºedintele ASF, ne-a spus cã
noile prevederi nu au legãturã cu
“Harinvest”

“Nu dãm regulamente pentru
cazuri punctuale”, ne-a spus dom-
nul Ursache, continuând: “Este un
regulament care îl completeazã pe
cel vechi, în sensul racordãrii lui
la legislaþia europeanã.

ªi în legislaþiea europeanã, ºi
în legea primarã 297/2004 se consi-
dera cã simpla mandatare a unui in-
termediar, prin punerea la dispoziþie
a unor sume de bani, creeazã un ra-
port între investitor ºi broker.

M.P.

(continuare în pagina 13)

Isãrescu le cere bãncilor
sã micºoreze comisioanele
l Guvernatorul: “Bãncile nu ar trebui sã lase deponenþii sã se întrebe de ce
sã-ºi mai þinã banii la bancã”

Comisioanele percepute de
bãncile de la noi pentru di-
verse operaþiuni sunt încã

mari ºi, dacã în condiþiile unor
dobânzi nominale ridicate nu se
simþeau, la nivelul actual al
dobânzilor se simt, iar bãncile nu ar

trebui sã lase deponenþii sã se între-
be de ce sã-ºi mai þinã banii la ban-
cã, este de pãrere Mugur Isãrescu.

Domnia sa a subliniat: “Acum
avem rate nominale ale dobânzilor
între 1,5% ºi 3%, într-un context în
care rata inflaþiei a coborât la 1% ºi

tinde sã fie negativã câteva trimestre.
Câºtigul real se menþine ºi s-ar putea,
nu ºtim, ca dobânda realã sã fie chiar
mai mare decât acum câþiva ani.

A.R.

(continuare în pagina 14)

GRAM AUR = 157,2011 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,3190 RON EURO = 4,4630 RON DOLAR = 4,0924 RON

n Douã companii majore
din grupul “Samsung”
fuzioneazã
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SE LAUDÃ CU TARIFE MAI MICI CA LA LONDRA

Polonezii vor sã þinã evidenþa
derivatelor în lei

l Eximbank, cel mai mare client din România al
Registrului Central de Tranzacþii KDPW_TR
l Iwona Sroka, CEO KDPW: “Perspectivele
economice ale României sunt foarte bune ºi ne
intereseazã aceastã piaþã”

Instituþiile financiare, importato-
rii ºi exportatorii care fac tran-
zacþii cu derivate, ca sã se prote-

jeze de riscuri, trebuie sã le raporte-
ze, obligatoriu, cãtre registre centra-
le de tranzacþii, reglementate la ni-
vel european.

În prezent, existã însã numai

ºase astfel de Registre Centrale au-
torizate în Uniunea Europeanã,
dintre care patru au sediul în Lon-
dra, unul în Luxemburg ºi unul în
Polonia.

A.A.

(continuare în pagina 14)

O nouã mostrã de
coerenþã marca BVB

l Bursa a respins bugetul Depozitarului Central

N
ici nu se liniºtiserã bine
apele la Depozitarul
Central, dupã instalarea
noii conduceri – în douã

etape -, cã acþionarul sãu majoritar
Bursa de Valori Bucureºti (BVB) a
dat cu bâta în baltã ºi a respins, în
Adunarea Generalã, ca sã vadã tot
poporul, planul de afaceri ºi bugetul
pe 2015.

Depozitarul Central este la o arun-
cãturã de bãþ - câteva etaje mai jos -
faþã de locaþia BVB, astfel cã oricine
de la Bursã ar fi putut sã comunice,
înainte de AGA, cã acþionarul majo-
ritar nu vrea sã aprobe estimãrile
conducerii.

De asemene, BVB ar fi putut sã se
consulte din start cu Depozitarul pe
propunerile din AGA sau sã cearã
completarea ordinii de zi, astfel încât
neînþelegerile sã nu mai iasã la ivea-
lã.

În schimb, BVB a mers pe reþeta
de anul trecut, când directorul Bur-
sei, Ludwik Sobolewski, era în con-
flict cu preºedintele de atunci al De-
pozitarului, Cristian Agalopol.

Atunci BVB a mers pe mâna lui
Sobolewski, deºi mandatul de vot
era de Consiliul de Administraþie.

Acum, nu este clar cu ce l-a supã-
rat noua conducere a Depozitarului
pe Sobolewski sau pe Consiliul Bur-
sei.

Încã o datã, BVB îºi aratã lipsa de
coerenþã în gestionarea afacerilor
din grup. BVB nici mãcar nu reali-
zeazã cã pune într-o luminã proastã o
altã companie din grup.

Acum, conducerea Depozitarului
va trebui sã refacã bugetul ºi planul
de afaceri ºi sã le supunã din nou
aprobãrii acþionarilor.

Cu muºchii umflaþi, BVB a inter-
venit ºi asupra listei de tarife ºi comi-

sioane ale Depozitarului, propusã în
AGA.

Unele tarife au fost scãzute, iar al-
tele plafonate.

Bursa a fãcut modificãrile, potri-
vit unor surse, fãrã preaviz, fãrã stu-
diu de impact, aºa cum îi ºade bine
“etalonului” de guvernanþã corpora-
tivã.

ADINA ARDELEANU

I SE IMPUTÃ PIERDERI DIN EXPORTUL
DE CÃRBUNE ÎN SERBIA

Ciurel contestã raportul Curþii
de Conturi

Un raport al Curþii de Conturi
încheiat în primul trimestru
al anului constatã cã înche-

ierea de cãtre Complexul Energetic
Oltenia (CEO) a contractului de li-
vrare a lignitului cu BVA Coal se
aflã sub nivelul costului realizat de
companie în noiembrie 2014. Cãrbu-
nele a ajuns în Serbia, unde CEO nu
a exportat direct, ci prin BVA Coal.

Conform raportului intrat în pose-
sia ziarului BURSA, Curtea de Con-
turi considerã cã acest contract „ar
putea genera o pierdere totalã esti-
matã la 84,5 milioane de lei dacã
pentru acest cost nu se vor lua mãsuri
de reducere a cheltuielilor în 2015,

sub costul (n.r. de producþie) realizat
în noiembrie 2014”.

Preþul din contract este de 13 euro
(58,1 lei) pe tona de cãrbune, în timp
ce costul mediu pe primele 11 luni
ale anului trecut a fost de 65,22 de
lei/tonã, susþin inspectorii Curþii.

Laurenþiu Ciurel ne-a declarat:
„Am contestat în instanþã acest ra-
port. CEO nu a înregistrat pierdere
din acest contract, ci un profit de
500.000 de euro. În acest an am rea-
lizat o medie de circa 53 de lei pe
tonã ca preþ de producþie.

A.T.

(continuare în pagina 11)
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Pe Isãrescu îl usturã Piperea
l Isãrescu: “Bãncile nu vor sã acumuleze
proprietãþi imobiliare, chiar doresc sã scape de ele”
l Piperea: “Dacã i-am atras atenþia Guvernatorului,
înseamnã cã proiectul meu este bun”

B ãncile urmãresc sã facã
plasamente care sã le per-
mitã asigurarea unui flux

de venituri ºi restituirea ºi remu-
nerarea corespunzãtoare a depo-
zitelor, nu acumularea de pro-
prietãþi imobiliare depuse garan-
þie de debitori, a spus, ieri, gu-
vernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR) Mugur Isãrescu,
adãugând: “Chiar doresc sã sca-
pe de ele (n.r. de proprietãþile
imobiliare). Bãncile nu sunt dez-
voltatori imobiliari, nu sunt ni-
ciun fel de dezvoltatori. Dacã in-
trã în alte domenii, nu numai cã
pãcãtuiesc, ci pierd, pentru cã nu

au specialiºti. Nu sunt nici agen-
þii imobiliare ºi nici instituþii de
binefacere”.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 14)

Rechea: “Niciunul dintre argumentele
Guvernatorului nu stã în picioare”
Niciunul dintre argumentele lui Mugur Isãrescu nu va sta în picioare, în ca-

zul aprobãrii unei astfel de legi, opineazã analistul economic Cãlin Rechea.

Domnia sa ne-a declarat: “Dacã acest proiect ar ajunge sã fie lege, în niciun

caz nu se va întâmpla ceea ce zice Guvernatorul, respectiv cã se va opri cre-

ditarea.

(continuare în pagina 14)


