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Transelectrica, afectatã
indirect de insolvenþa
Hidroelectrica
l Diversele comportamente emoþionale ale bancherilor nu au afectat,
deocamdatã, împrumuturile companiei

C
ererea ºi declararea ulte-
rioarã a stãrii de insol-
venþã a Hidroelectrica
afecteazã indirect relaþii-

le bancare ale Transelectrica (nivel
împrumut, procent dobândã, condiþii
garantare) ºi, implicit, nivelul de

tranzacþionare al acþiunilor compa-
niei transportatoare de electricitate
pe bursã, aratã un comunicat remis
redacþiei.

Reprezentanþii Transelectrica au
precizat pentru ziarul BURSA: “Sub-
liniem cã insolvenþa Hidroelectrica

nu a afectat direct activitatea Transe-
lectrica SA. Au existat diverse com-
portamente emoþionale ale bãncilor,
fãrã ca în contractele de împrumut sã
existe majorãri de costuri ºi/sau ma-
jorãri ale garanþiilor. Nu existã refu-
zuri ale vreunei bãnci în ceea ce pri-
veºte acordarea de împrumuturi cãtre
Transelectrica SA. Compania are fi-
nalizate douã proceduri de contracta-
re de împrumuturi. În ambele situaþii,
procedurile fiind încheiate, contrac-
tele sunt în stadiul de semnare de cã-
tre pãrþi. Bãncile creditoare sunt par-
tenere ºi ale Hidroelectrica SA, au
structuri proprii specializate în ener-
gie ºi pot avea un comportament pru-
dent faþã de societãþi din domeniu”.

Cele douã proceduri la care au fã-
cut referire reprezentanþii Transelec-
trica reprezintã o linie de credit acor-
datã de Citi Bank, în valoare de 125
milioane lei pentru cogenerarea de
înaltã eficienþã (plata bonusului),
precum ºi un împrumut de 42 milioa-
ne de euro (în curs de publicare nu-
mele bãncii câºtigãtoare a licitaþiei)
pentru investiþii.

ALINA TOMA VEREHA
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Finlanda ºi Olanda
nu vor permite
cumpãrarea de
obligaþiuni de cãtre ESM

Finlanda ºi Olanda nu vor permite
ca Mecanismul European de Stabili-
tate (ESM) sã cumpere obligaþiuni
de pe pieþele secundare, în pofida
acordului recent al liderilor UE pri-
vind activarea acestui instrument în
vederea stabilizãrii pieþelor. Capaci-
tatea ESM de a face achiziþii de pe
pieþele secundare necesitã unanimita-
tea statelor membre UE ºi pare puþin
probabil ca aceasta sã fie obþinutã.

“Cyprus Popular Bank”
primeºte 1,79 miliarde
euro de la stat

Cipru, þarã care a solicitat sãptãmâ-
na trecutã sprijin financiar de la
Uniunea Europeanã, a achiziþionat,
ieri, acþiuni “Cyprus Popular Bank”
în valoare de 1,79 miliarde euro, ca
sã susþinã cea de-a doua bancã din
þarã în procesul de aliniere la cerinþe-
le minime de capital.

Ministerul cipriot de Finanþe a
subscris la majorarea de capital în
valoare de 1,8 miliarde de euro lan-
satã de “Cyprus Popular Bank”.

Surse: BNP vrea sã reducã
deficitul de finanþare
din Spania ºi Italia

“BNP Paribas” SA, cea mai mare
bancã din Franþa, ºi-ar putea reduce
deficitul de finanþare de 40 de miliar-
de euro înregistrat în Spania ºi Italia,
prin transferul unei pãrþi din portofo-
liile de credite în Belgia, spun surse
apropiate situaþiei, citate de Bloom-
berg. (V.R.)

ESMA investigheazã
Standard&Poor’s, Fitch ºi Moody’s

Autoritatea europeanã de su-
praveghere a pieþelor finan-
ciare (ESMA - European

Securities and Markets Authority)
investigheazã dacã metodele pe care
cele trei mari agenþii de rating le uti-
lizeazã pentru evaluarea bãncilor
sunt suficient de riguroase ºi de
transparente, a declarat preºedintele
acesteia, Steven Maijoor, pentru Fi-
nancial Times, potrivit Reuters.
ESMA se aºteaptã sã finalizeze ana-
liza care vizeazã agenþiile Stan-
dard&Poor’s, Fitch ºi Moody’s
pânã la finalul anului.

Steven Maijoor a afirmat cã retro-
gradãrile în masã, precum cea apli-
catã, recent, de cãtre Moody’s asu-
pra a cincisprezece bãnci internaþio-

nale, au ridicat semne de întrebare cu
privire la existenþa a suficiente resur-
se analitice la dispoziþia agenþiilor de
rating. ESMA nu încearcã sã influ-
enþeze ratingurile pe care agenþiile în
cauzã le oferã, ci doar cere ca alege-
rile acestora sã aibã sens din punct de
vedere economic ºi sã fie logice, a
precizat domnia sa.

Reprezentanþii Standard&Poor’s
au declarat pentru Financial Times cã
aºteaptã sã explice paºii pe care i-a fã-
cut pentru a “maximiza transparenþa,
calitatea ºi consistenþa” ratingurilor
sale bancare. Fitch ºi Moody’s au re-
fuzat sã comenteze decizia ESMA.

ALEXANDRU SÂRBU
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Douã companii sunt interesate
de preluarea “Vulcan”

Douã companii sunt interesa-
te sã preia producãtorul de
generatoare de aburi “Vul-

can”, controlat de cãtre omul de afa-
ceri Ovidiu Tender, potrivit unor
surse apropiate discuþiilor. Una din-
tre companii este româneascã ºi ac-
tiveazã în domeniul energiei, iar cea
de a doua este italianã ºi are un pro-
fil similar cu cel al “Vulcan”
(VULC), ne-au decla-
rat sursele. Compania
italianã ar fi susþinutã
de grupul financiar Centrobanca,
ne-au mai precizat acestea.

Ovidiu Tender ne-a declarat cã in-
formaþiile privind interesul pentru
“Vulcan” sunt adevãrate, domnia sa
precizând cã “tot timpul” a existat inte-
res pentru preluarea companiei. Acest
interesa crescut în ultima perioadã, ca
urmare atât a dorinþei unor firme sã îºi
majoreze capacitatea de producþie,
cât ºi a rezultatelor bune pe care “Vul-
can” le-a înregistrat anul trecut.

Ovidiu Tender ne-a precizat însã
cã nu negociazã cu nimeni vânzarea
companiei. “În viaþã totul este nego-
ciabil, dar, în prezent, nu existã o dis-

cuþie cu un investitor anume”, susþi-
ne domnia sa.

“Vulcan” are încheiate contracte
în valoare de peste 123 milioane
euro pentru urmãtorii doi-trei ani,
potrivit celor mai recente informaþii.
În prezent, compania se aflã în nego-
cieri cu mai multe bãnci, printre care
BCR, pentru obþinerea unor credite
care sã asigure capitalul de lucru ne-

cesar pentru susþinerea
comenzilor, ne-au de-
clarat surse bancare.

Cel mai nou contract a fost semnat
luna trecutã cu “Kuweit Oil Com-
pany” pentru livrarea a 210 unitãþi de
pompare, într-un interval de cinci ani,
precumºi pentru asigurarea de servicii
integrate la pompã (instalare ºi mente-
nanþã). Valoarea contractului este de
peste 100 milioane dolari.

“Vulcan” Bucureºti produce ca-
zane pentru centrale electrice,
echipamente industriale ºi unitãþi
de pompare, fiind cel mai mare fur-
nizor din Europa, în acest sector.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

n Depozitarul Central coopereazã cu cel
din China

PAGINA 5

n Elysee Concept: Listã de aºteptare pentru
parfumuri de 15.000 de euro

PAGINA 2

n Pârvan: IMM reprezintã osatura oricãrei
economii PAGINA 4

DANIEL DÃIANU:

Industria financiarã extrage o
rentã necuvenitã din economie
Interviu cu Daniel Dãianu (profesor de economie la SNSPA, fost ministru

de finanþe ºi fost membru în Parlamentul European)

Reporter: În opinia dumneavoas-
trã, de ce sumele oferite de BNR prin
operaþiunile repo sunt în creºtere de
la o sãptãmânã la alta? Se confruntã
sistemul bancar autohton cu un defi-
cit de lichiditate?

Daniel Dãianu: Sunt câteva feno-
mene ce explicã aceastã situaþie; ele
au început sã se manifeste odatã cu
izbucnirea crizei financiare interna-
þionale. De ordin structural este dez-
intermedierea financiarã (de-levera-
ging), care nu s-a terminat ºi care
este ilustratã de reducerea expunerii
grupurilor bancare în general; tot
structuralã este ºi creºterea înclina-
þiei spre deþinere de lichiditate, ceea
ce Keynes a numit „capcana lichi-
ditãþii”. Dezintermedierea este ac-
centuatã de dependenþã bãncilor
de la noi de linii de finanþare de la

bãnci-mamã. Vedem ce înseamnã
goana nebunã dupa cota de piaþã ºi
neglijarea atragerii de depozite loca-
le, subestimarea riscurilor de cãtre
bãnci. Pe acest fond structural, avem
volatilitate ºi incertitudine mãrite, ce
se concretizeazã în ieºiri de lichiditãþi
speculative (ale fondurilor de
risk/HFs ºi fondurilor private de in-
vestiþii/PEFs) sub impactul unor
ºocuri, când aversiunea faþã de risc
cunoaºte puseuri. În pofida acordu-
lui de la Viena ºi a reeditãrii unor an-
gajamente asumate de bãncile ce au

sucursale la noi, dezintermedierea
are loc. În plus, criza din zona euro,
care s-a adâncit, complicã situaþia.
Nu mai amintesc de asimetrii în pri-
vinþa capitalului propriu, al deþinerii
de lichiditãþi. Una peste alta, meca-
nismul de transmisie monetarã, pie-
þele monetare, funcþioneazã foarte
precar.

Reporter: Unde credeþi cã merg
banii luaþi de cãtre bãnci prin opera-
þiunile repo? Este posibil ca bãncile
sã foloseascã aceºti bani pentru a fi-
nanþa statul, la licitaþiile de titluri de
stat organizate de Ministerul Finan-
þelor Publice sau acestea cumpãrã
euro pentru a achita liniile de credit
oferite de bãncile mamã?

ELENA VOINEA
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Industria financiarã, tot mai axatã pe “trading”, extrage o

rentã necuvenitã de la economia realã ºi creeazã riscuri sis-

temice tot mai mari, ne-a declarat pro-

fesorul de economie Daniel Dãianu,

într-un interviu, adãugând cã este imo-

ral ca aceastã industrie sã fie salvatã în

continuare, fãrã sã se modifice regulile

jocului.

Domnia sa ne-a mai spus cã deºi existã

un acord de la Viena ºi o reînnoire a an-

gajamentelor asumate de bãncile strãi-

ne care au sucursale la noi, dezinterme-

dierea are loc în sistemul nostru bancar.

Pentru evitarea unei dezintermedieri masive în sistemul

bancar ar trebui ca rezervele unei bãnci centrale sã fie

aproape de volumul masei moneta-

re, potrivit profesorului de econo-

mie.

Daniel Dãianu a subliniat cã Banca Na-

þionalã a Românei (BNR) are rezerve

valutare care depãºesc considerabil

baza monetarã, dar o parte substanþia-

lã din aceste rezerve sunt atrase fie prin

împrumuturi de la Fondul Monetar

Internaþional (FMI), fie sub forma rezer-

velor minine obligatorii.

LUPTÃ CU TOATE ARMELE

Un acþionar cere suspendarea
convocatorului AGA SIF Muntenia

Acþionarul SIF4 Muntenia,
Viorel Pascal, a solicitat, în
instanþã, suspendarea efec-

telor Convocatorului pentru Aduna-
rea Generalã a Acþionarilor din 6/7
iulie 2012, potrivit unui comunicat
transmis, ieri, Bursei de Valori Bu-
cureºti.

Miza Adunãrii este imensã
întrucât, pe ordinea de zi, se aflã re-
vocarea Consiliului Reprezentanþi-
lor Acþionarilor ºi alegerea unuia
nou, precum ºi acordarea de dividen-
de suplimentare.

Lupta între un grup de acþionari
ºi actuala conducere pare sã fie
acum la cote maxime înainte de

AGA, taberele aruncând în luptã
toate armele.

Cererea lui Viorel Pascal vine
dupã ce, sãptãmâna trecutã, Asocia-
þia Investitorilor pe Piaþa de Capital
a recomandat investitorilor sã se in-
formeze asupra drepturilor pe care
le au, “având în vedere prevederile
restrictive din Procedura privind
exercitarea dreptului de vot prin co-
respondenþã ºi prin reprezentanþi,
publicatã de SIF Muntenia pentru
adunarea generalã din data de 6 iu-
lie 2012".

ADINA ARDELEANU
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Manipularea dobânzilor, între
“profesioniºti” ºi “vrãjitori”
Cine ar fi crezut cã ºi dobânzi-

le pot sã sufere de pe urma
bolilor psihice? Sindromul

dublei sau multiplei personalitãþi
este caracterizat prin disocierea
completã a personalitãþilor la nive-
lul aceluiaºi individ.

“Libor s-a dislocat
faþã de sine însuºi”, con-
form declaraþiei din
2008 a unui trader de la o
mare bancã britanicã.
Declaraþia apare într-o
scrisoare anonimã re-
centã trimisã cotidianu-
lui britanic The Tele-
graph, iar autorul a precizat cã nu
este vorba despre Barclays, care se
aflã, deocamdatã singurã, în centrul
atenþiei.

Dobânzile Libor sunt calculate
zilnic de cãtre BBA (n.a. British
Bankers’ Association) pe baza esti-
mãrilor zilnice a 18 bãnci internaþio-
nale. Rezultatul îl reprezintã
dobânzile etalon pentru 15 maturitãþi,
între ON (n.a. overnight) ºi 12 luni,

care stau la baza evaluãrii unor ac-
tive financiare cu o valoare cumu-
latã de circa 800 de trilioane de do-
lari, dupã cum scrie Wall Street
Journal.

La puþin timp dupã colapsul Leh-
man Brothers, Commodity
Futures Trading Commis-
sion (CFTC) a început o an-
chetã în SUA pe fondul sus-
piciunilor privind manipu-
larea dobânzilor Libor de
cãtre marile bãnci interna-
þionale. Instituþiile de supra-
veghere din Marea Britanie,
Japonia, Canada, Elveþia,

precum ºi Comisia Europeanã s-au
alãturat curând anchetei declanºate
de CFTC.

A urmat o perioadã de acalmie de
circa 3 ani, care a fost curmatã de ºti-
rea potrivit cãreia Barclays a fost
amendatã de cãtre CFTC, Departa-
mentul Justiþiei din SUAºi Financial
Services Authority (n.a. FSA, auto-
ritatea de supraveghere a pieþei fi-
nanciare din Marea Britanie) cu 290

de milioane de lire sterline pentru
manipularea Libor.

Oare cum poate fi justificatã
întârzierea autoritãþilor în acest caz
deosebit de grav? În vara anului tre-
cut, Biroul pentru Investigarea Frau-
delor Majore din Marea Britanie a
hotãrât sã nu înceapã o anchetã pe-
nalã a cazului de manipulare a
dobânzilor Libor. Motivul? Bugetul
limitat, dupã cum arãta recent un ar-
ticol din Financial Times.

Cum rãmâne, atunci, cu misiunea
Biroului pentru Investigarea Fraude-
lor Majore, prezentatã cu litere mari
pe site-ul instituþiei? “Obiectivul nos-
tru este sã protejãm societatea faþã de
frauda extinsã ºi deliberatã, care poa-
te ameninþa încrederea publicului în
sistemul financiar” se aratã în misiu-
nea Biroului, dar acþiunile sale re-
flectã, în cel mai fericit caz, o incom-
petenþã neputicioasã chiar ºi în faþa
cazurilor de alba-neagra de pe malu-
rile Tamisei.

(continuare în pagina 5)
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ªomajul record
din zona euro taie
din moneda unicã

Moneda unicã europeanã a scãzut
ieri, pe pieþele externe, faþã de dolar, în
urma anunþului Eurostat privind
creºterea ºomajului din zona euro
pânã la un nou nivel record în luna
mai. În condiþiile date, euro s-a depre-
ciat în raport cu 14 din cele 16 valute
ale partenerilor comercialimajori ai re-
giunii. Declinul a venit dupã ce, la fine-
le sãptãmânii trecute, moneda împãrþitã
de 17 state din UE a câºtigat teren în
urmarezultatuluisummit-uluidelaBru-
xelles, care a dat speranþe în privinþa so-
luþionãrii crizei datoriilor. (A.V)

(continuare în pagina 11)

Citiþi, în pag. 16, articolul “ªomajul

din zona euro, la un nou record”


