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Portugalia ar putea
vinde obligaþiuni
prin licitaþii înainte
sã iasã din bail-out

Isabel Castelo Branco, secretar de
stat portughez pentru finanþe, esti-
meazã cã este posibil ca þara sa sã
vândã obligaþiuni prin licitaþii înain-
tea ieºirii din programul internaþio-
nal de salvare (bail-out), programatã
pentru mijlocul lunii mai.

“Existã semne cã avem acces pe
pieþe cu o oarecare regularitate”, a
spus, potrivit Bloomberg, Castelo
Branco, adã-
ugând: “Sã
avem capacita-
tea sã vindem
din nou, prin in-
termediul licita-
þiilor, este un
scop, ceea ce
înseamnã cã
vom face acest
lucru printr-un program regulat de
emisiuni de datorii”.

Portugalia încearcã sã obþinã din
nou accesul deplin la pieþele obliga-
þiunilor de stat, odatã ce se apropie
ieºirea din programul de salvare de
78 miliarde euro obþinut în perioada
crizei financiare de la Uniunea Euro-
peanã ºi Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI). Pânã acum, Portugalia a
depins de bãnci în operaþiunile de
vânzare a bondurilor.

Sãptãmâna trecutã, Lisabona a
plasat titluri de 3,25 miliarde euro,
cu maturitatea la cinci ani. O nouã
emisiune este aºteptatã în 15 ianua-
rie, când þara vrea sã plaseze titluri
de stat de 1,25 miliarde euro.

V.R.

EUROPA ESTE PREOCUPATÃ DE
SECURITATE

Industria de apãrare, oportunitate
pentru “Avioane Craiova”
l Directorul companiei estimeazã comenzi de
20 de milioane de dolari, în acest an

Dupã ce, în ultimii ani, luase
calea privatizãrii, societatea
„Avioane Craiova” ar putea

sã opereze la capacitate maximã, în
urmãtoarea perioadã, dupã cum
estimeazã directorul general Miºa
Popic. Domnia sa considerã cã una
dintre variantele pentru creºterea
productivitãþii constã în ºtergerea da-
toriilor companiei ºi adoptarea unor
mãsuri în vederea reorganizãrii.

Miºa Popic ne-a explicat: “Deºi
nu ne opunem privatizãrii, totuºi, în
prezent, am observat o atitudine fa-

vorabilã atât la nivel naþional, prin
Ministerul Economiei, cât ºi la nivel
european, vizavi de industria de apã-
rare. Dacã ar fi ºterse datoriile cãtre
stat ºi ar fi adoptate unele mãsuri în
vederea reorganizãrii, atunci Avioa-
ne Craiova ar putea sã fie profitabilã.
Compania merge pe un trend ascen-
dent, în materie de comenzi ºi pro-
ducþie, astfel încât, la finalul anului,
ne aºteptãm la rezultate pe mãsurã”.

Oficialul de la „Avioane Craio-
va” ne-a mai declarat cã, pentru
anul în curs, valoarea contractelor
pe care societatea le va avea cu Mi-
nisterul Apãrãrii sau cu alte compa-
nii, din zona privatã, ar putea sã
atingã valoarea de circa 20 de mi-
lioane de dolari.

LUCIA CRÃCIUN

(continuare în pagina 4)

ÎN TIMP CE CONDUCEREA CFR SA A FOST DEMISÃ,

Managerul CFR Cãlãtori: “Nu am niciun
stres legat de controlul ministrului”

Î
n timp ce ministrul transporturi-
lor sesizeazã organele de control
cu privire la anumite fapte pena-

le sãvârºite la CFR SA ºi anunþã de-
miterea întregii conduceri a compa-
niei, subliniind cã se aflã în derulare
un control similar ºi la CFR Cãlãtori,
Valentin Dorobanþu, directorul
companiei de transport feroviar de
cãlãtori susþine cã nu are niciun
“stres” în acest sens.

Domnia sa ne-a declarat, în cadrul
unui interviu: “La CFR Infrastructu-

rã este vorba despre un raport finali-
zat de prin luna noiembrie, în timp ce
controlul de la CFR Cãlãtori este în
plinã desfãºurare. Aceastã acþiune a
început acum patru luni ºi, personal,
nu am niciun stres legat de subiect”.

Valentin Dorobanþu ne-a mai spus
cã nivelul de performanþã al sistemu-
lui feroviar de cãlãtori depinde în to-

talitate de infrastructurã, precizând:
“Suntem clienþi captivi la infrastruc-
turã. Dacã facem o comparaþie între
noi ºi celelalte þãri, la acest capitol,
discutãm de ani luminã diferenþã.
CFR SAestima un necesar de investi-
þii pe infrastructurã de circa 10 mi-
liarde euro”.

Valentin Dorobanþu a fost numit
în urmã cu circa un an la ºefia CFR
Cãlãtori, în baza ordonanþei privind
guvernanþa corporativã, mandatul
domniei sale fiind de patru ani.

CFR Cãlãtori ºi-a redus pierderi-
le, anul trecut, de la 992 milioane lei
la 400 milioane lei, prin maximiza-
rea veniturilor ºi scãderea costurilor,
pentru 2014 propunându-ºi sã reali-
zeze un profit de peste 69 de milioa-
ne de lei.

Valentin Dorobanþu admite cã va
fi demis dacã nu va atinge aceastã
þintã asumatã.

EMILIA OLESCU

Surse: Fed ancheteazã bãncile majore
pentru manipularea cursului valutar

Banca centralã a SUA (Fede-
ral Reserve - Fed) anchetea-
zã cele mai mari bãnci din

lume, urmãrind sã stabileascã dacã
traderii acestora au manipulat cursu-
rile valutare de
referinþã, potri-
vit unor surse ci-
tate de agenþia Bloomberg.

Fed, care supravegheazã holdingu-
rile bancare americane, se alãturã
astfel autoritãþilor de la nivel mondial
care deruleazã investigaþii pe fondul
suspiciunilor de manipulare a pieþei
valutare, prin schimbul de informaþii
confidenþiale între traderii celor mai
mari bãnci, cu scopul umflãrii pro-
priilor profituri. Pe piaþa de profil ru-

leazã 5.300 de miliarde dolari zilnic,
conform Bloomberg.

Dacã vor fi gãsite vinovate de
controale neadecvate în aceste cazuri,
care au permis manipularea

dobânzilor, bãn-
cile riscã amenzi
semnificative.

“Fed poate hotãrî dacã ºi cât sã
amendeze bãncile, dacã stabileºte cã
mecanismele deficitare de control
intern sau lipsa unei supravegheri
adecvate în instituþiile de credit au
permis manipularea cursurilor de
schimb valutar de cãtre traderi”, afir-
mã Jacob S. Frenkel, fost procuror
federal în SUA, în prezent avocat.

Anul trecut, Fed a sancþionat mai

multe bãnci pentru deficienþe în ope-
raþiunile de control intern.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

ACHIZIÞIA A 9,7% DIN BANCA TRANSILVANIA
DE CÃTRE BANK OF CYPRUS

Investigaþia din Cipru,
probã la dosarul lui
Horia Ciorcilã
l Judecarea recursului procurorilor la Înalta
Curte, amânatã

Raportul care investigheazã
modul în care Bank of
Cyprus a ajuns sã deþinã

9,7% din acþiunile Bãncii Transilva-
nia (BT), realizat de firma america-
nã de consultanþã Alvarez&Marsal
(A&M), la solicitarea
Bãncii Centrale a Ci-
prului, a fost depus la
dosarul în care Horia
Ciorcilã, preºedintele
Consiliului de Admi-
nistraþie al BT, ºi alþi
bancheri sunt acuzaþi
de manipulare a pieþei
de capital ºi spãlare de
bani.

Ieri a avut loc prima înfãþiºare în
faþa Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ) pentru judecarea recursului
procurorilor în acest caz. Acuzaþii au
fost achitaþi, pânã acum, atât de Tri-
bunal, cât ºi de Curþile de Apel.

Avocatul lui Horia Ciorcilã ºi cei
ai celorlaþi învinuiþi au solicitat un
nou termen de judecatã, ca urmare a
faptului cã raportul fusese depus la
dosar într-un termen prea scurt pen-
tru a putea sã îl analizeze. Procurorii
Direcþiei de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) au propus apro-
barea solicitãrii, iar judecãtorii au
stabilit un nou termen de judecatã

luna viitoare.
Horia Ciorcilã a fost trimis în ju-

decatã, în iulie 2010, de DIICOT
Cluj pentru manipularea pieþei de
capital, pentru cã ar fi aflat informa-
þii privilegiate referitoare la intenþia

Bank of Cyprus sã
achiziþioneze un pachet
semnificativ de acþiuni
emise de Banca Tran-
silvania, iar, ulterior, ar
fi vândut un numãr im-
portant de titluri ale
acestuia, prin interme-
diul unui vehicul înre-
gistrat în Cipru, pe care
îl controla.

Alãturi de domnia sa au mai fost
trimiºi în judecatã Claudiu Silaghi,
fondator ºi fost vicepreºedinte al
Consiliului de Administraþie al BT,
Christoforou Georgios (General Ma-
nager la Bank of Cyprus România) ºi
Isaakidis Anastasios (fost Credit Risk
Manager al bãncii cipriote).

Ziarul BURSA a scris, în ediþia
din 9 aprilie 2013, cã autoritãþile ci-
priote ancheteazã circumstanþele în
care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns
sã controleze 9,7% din Banca Tran-
silvania.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

Într-o lume finitã,
BCE este fericita posesoare

a unor resurse infinite
S

e pot spune multe despre
Mario Draghi, dar cea mai
neobiºnuitã caracteristicã a
sa, cel puþin pentru un con-

ducãtor de bancã centralã, este
zâmbetul.

Acesta a fost pre-
zent ºi la ultima con-
ferinþã de presã a
BCE, la fel cum a
fost prezent ºi la
întâlnirile anterioare
cu mass-media, in-
clusiv când a anunþat
cã este gata sã fo-

loseascã orice mijloace pentru com-
baterea crizei datoriilor suverane.

Dar zâmbetul lui Draghi s-a
transformat în altceva când un repor-
ter al televiziunii suedeze SVT l-a
întrebat dacã “Bãncii Centrale Euro-
pene i se pot termina vreodatã ba-
nii”. Preºedintele BCE i-a rãspuns cã
“din punct de vedere tehnic nu
putem rãmâne fãrã bani”, banca
dispunând de “resurse ample pentru
a face faþã oricãror situaþii de ur-
genþã”. “Cred cã acesta este singurul
rãspuns pe care vi-l pot da”, a înche-
iat Draghi rãspunsul pentru repre-
zentantul televiziunii suedeze.

Sã fie aceasta o recunoaºtere a
faptului cã nu existã niciun fel de li-
mitã pentru tiparniþa BCE? ªi dacã
da, atunci nu existã o gravã proble-

mã moralã, generatã de “autotipãri-
rea” cãtre bunãstare a unui grup
privilegiat, prin care se obþine acces
direct la resurse economice reale ºi
limitate? În aceste condiþii, cum mai
pot exista voci care blameazã capita-
lismul pentru creºterea inegalitãþii?
Din pãcate, acest gen de întrebãri nu
au fost ridicate la ultima conferinþã
de presã a BCE, transmisã în direct
pe site-ul Bloomberg.

Atmosfera generalã, marcatã mai
ales de întrebãri “cuminþi”, a pãrut sã

ilustreze succesul unei tactici expuse
de preºedintele american Harry Tru-
man într-un discurs din 1948: “Dacã
nu-i poþi convinge, zãpãceºte-i”.
Astfel îi caracteriza Truman pe ad-
versarii sãi politici, pe care îi consi-
dera lipsiþi de scrupule.

O continuare plauzibilã ar fi: “ªi
asigurã-te cã zãpãceala va fi transmi-
sã «corect» ºi cãtre cititori, ascultã-
tori sau telespectatori”.

Draghi a zâmbit chiar ºi atunci
când o afirmaþie a sa a venit în con-

tradicþie directã cu afirmaþiile din
documente oficiale recente ale BIS
(n.a. Bank for International Settle-
ments), fãrã sã fie sancþionatã din
salã.

Un reporter a cerut clarificãri pri-
vind evaluarea riscului aferent obli-
gaþiunilor guvernamentale în AQR
(n.a. Asset Quality Review), etapã
premergãtoare testelor de stres apli-
cate bãncilor europene în 2014.
“Obligaþiunile guvernamentale vor
fi tratate în AQR exact cum spune
Comitetul Basel, iar în acest cadru de
reglementare, obligaþiunile guver-
namentale sunt considerate lipsite de
risc”, a rãspuns Mario Draghi.

Ce se precizeazã în ultimul raport
trimestrial al BIS, din decembrie
2013, tocmai ca urmare a situaþiei
confuze privind riscul asociat obli-
gaþiunilor guvernamentale? Cã sunt
“incorecte afirmaþiile care aratã aso-
cierea unor ponderi de risc zero pen-
tru expunerile suverane”. În docu-
ment se mai aratã cã Abordarea
Standardizatã de evaluare a riscului
obligaþiunilor guvernamentale, utili-
zatã pe scarã largã în Europa ca ur-
mare a permisiunii acordate de auto-
ritãþile UE, include ponderi de risc
zero doar pentru ratinguri între AAA
ºi AA-.

(continuare în pagina 14)

CÃLIN

RECHEA

Comisia Europeanã duce o politicã

care vizeazã întãrirea sistemului

de securitate ºi de apãrare al UE,

iar, în acest context, producþia în

industria noastrã de profil ar putea

avea ºanse de redresare.

“Orice am face, suntem
clienþi captivi la ºinã”,
spune Valentin Dorobanþu.

INTERNATIONAL La Londra se deruleazã majorita-

tea tranzacþiilor valutare (circa

40%), piaþa mondialã de profil

având o valoare de peste 5.000

de miliarde de dolari zilnic.

Citiþi interviul pe larg în pagina 11.


