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Un grupo de especialistas reuníase esta mañá na sede madrileña do Consello
Xeral de Economistas para analizar o Anteproxecto de Lei sobre a racionalización
dos organismos supervisores dos mercados que Economía somete a consulta
pública ata o 17 de marzo. O que propón o anteproxecto é dividir as funcións da
CNMC en dous organismos independentes.

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia integra 18 organismos (na
imaxe José María Marín Quemada, o seu presidente). Como lembrou Pascual
Fernández, decano do Colexio de Economistas de Madrid, “creouse en 2013
cando o déficit público do noso país era do 6,62%, polo que era convinte
implementar medidas de aforro agrupando entidades nunha soa”. Fernández
coida que cumpriu o seu papel con dignidade “aínda que agora, coa actual
situación económica, cómpre repensar o modelo”.

O que agora propón o anteproxecto é dividir as funcións da CNMC en dous
organismos independentes. E todos os relatores valoran positivamente a medida.
Así, Juan Ramón Cuadrado-Roura, catedrático de Economía Aplicada e titular

da Cátedra Jean Monnet UE e Política Económica, sinalou que “conducirá a
separar de novo a Comisión que entende os temas relacionados coa competencia,
dos organismos reguladores sectoriais, cuxa misión é bastante distinta: vixiar o
cumprimento das regulacións de cada sector, propoñer modificacións e cambios
en función da realidade”.
Amadeo Petitbó, catedrático de Economía Aplicada e ex presidente do
Tribunal de Defensa da Competencia, lembrou que “despois dun breve
percorrido da CNMC, agora sométese a consulta pública un Anteproxecto de lei
que expón unha nova organización das denominadas Autoridades Administrativas
Independentes. O documento non inclúe un texto artellado senón, tan só, unha
declaración de intencións”. A pesar diso, hai algunhas cuestións incluídas das
que os economistas fan unha valoración positiva como, por exemplo, a
creación dunha Autoridade Administrativa Independente de Protección dos
Usuarios de Servizos Financeiros “cuxas competencias están agora repartidas
entre os supervisores de banca, valores e seguros, e á que habería que ver como
se dota de recursos; ou o cambio no sistema de nomeamentos dos órganos de
goberno destas novas autoridades independentes” que, segundo o presidente do
Consello Xeral de Economistas, Valentín Pich, deberían ser decididos polo
Parlamento.
Dúbidas
Con todo, segundo Pich hai outras cuestións que poderían resultar máis
controvertidas como, por exemplo, a adscrición á CNMV do Instituto de
Contabilidade e Auditoría de Contas. “Na gran maioría dos estados membros a
autoridade supervisora é independente, polo que quizá conviría crear unha
Autoridade Administrativa Independente máis -o ICAC-, máxime se temos en
conta que este organismo está ben dotado de recursos propios grazas ás taxas
que pagan os auditores”. Con todo, se finalmente decidísese incorporar ao ICAC
dentro da CNMV, Pich cre que sería importante que a organización resultante
estea estruturada de forma que non se dean conflitos de intereses, “xa que
con este modelo a entidade auditada e o auditor de contas serían supervisados
por unha mesma autoridade”.
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