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TENSIUNILE DIN UCRAINA, OPORTUNITATE PENTRU ROMÂNIA

Gabriel Dumitraºcu: “Pentru
listarea Electrica, vrem sã atragem
banii care fug din regiune”
l Autoritãþile pun la punct o strategie de atragere a fondurilor care au migrat din proximitatea þãrii
noastrel Listarea Electrica poate aduce pânã la 2.000 de noi mici investitori pe bursãl Datoria CFR
cãtre compania de electricitate a fost tranºatã l IPO-ul Complexului Oltenia, în octombrie

Reporter: În ce stadiu se aflã lista-
rea Electrica?

Gabriel Dumitraºcu: Ofertele
publice primare derulate în cursul
anului 2013 au lansat piaþa de capital
din România ºi au demonstrat intere-
sul investitorilor internaþionali pen-
tru companiile energetice româneºti,
confirmând potenþialul pe care
acestea îl deþin în sectorul energetic
european ºi global.

Ca urmare a impactului interna-
þional asigurat de aceste oferte publi-
ce derulate în cursul anului 2013,
România pregãteºte ultimele detalii
pentru promovarea Bursei de Valori

Bucureºti, din categoria pieþelor de
frontierã, în categoria pieþelor emer-
gente.

Noi ne pãstrãm ambiþia strategicã
de a menþine ºi dezvolta încrederea
investitorilor în companiile din
sectorul energetic ºi al resurselor
energetice româneºti, rãspunzând
provocãrilor curente ºi con-
centrându-ne pe eficientizarea acti-
vitãþii operatorilor economici din
acest sector.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

FRÃÞIA SIF-URILOR

Bîlteanu joacã Hor(i)a
pe Transilvania

Ideea unei bãnci “a SIF-urilor”,
care a revenit periodic în discu-
þie, pare sã se fi concretizat, în

sfârºit, dupã ce SIF4 Muntenia ºi
SIF2 Moldova au achiziþionat, vineri,
pachete de 4,07%
ºi, respectiv 3,5%
din Banca Tran-
silvania.

Astfel, cele trei
SIF-uri “prietene”
– SIF1 Banat
Criºana (4,5% din
TLV), SIF2 Mol-
dova (8,5%) ºi
SIF4 Muntenia
(4,2%) – au ajuns
sã controleze
17,2% din Banca Transilvania, iar
acestora li se alãturã ºi participaþia de
5% a SIF5 Oltenia.

Cumulat, SIF-urile au depãºit de-
þinerea celui mai mare acþionar, Ban-
ca Europeanã pentru Reconstrucþie

ºi Dezvoltare, de 14,61%.
Dupã ce Bank of Cyprus ºi-a li-

chidat participaþia de 9,9%, pentru
82,5 milioane de euro, cu un câºtig
de 42% faþã de preþul de achiziþie din

2009, balanþa s-a modificat, în struc-
tura acþionariatului, majoritatea
fiind deþinutã, din nou, de investitori
locali.

Se pare cã tranzacþiile rezolvã bã-
taia de cap pe care o dãdea prezenþa

Bank of Cyprus în acþionariat, dupã
problemele din sistemul bancar ci-
priot, de anul trecut, când a fost apli-
catã procedura de “bail-in” (confi-
scarea unei pãrþi din depozitele ne-

garantate).
În plus, chiar

înainte de alegeri-
le pentru un nou
Consiliu de Admi-
nistraþie, progra-
mate pentru 29
aprilie, ºi-au con-
solidat poziþiile
acþionari, care, cel
puþin la prima ve-
dere, sunt priete-
noºi faþã de actua-

la conducere, din care ºase membri,
inclusiv preºedintele Horia Ciorcilã,
doresc un nou mandat.

ADRIAN DRÃGHICI

(continuare în pagina 14)

STRATEGIA ENERGETICÃ A RUSIEI PÂNÃ ÎN 2030

Un joc economic, politic ºi militar,
la douã capete
l Intenþia de anexare a Crimeei putea fi ghicitã încã din 2009

Gazprom vrea sã construiascã
o conductã de gaz cãtre Co-
reea de Sud care sã tranzite-

ze teritoriul Coreei de Nord, potrivit
Reuters, ceea ce con-
firmã cã ruºii îºi iau
foarte în serios Strate-
gia Energeticã, datã
publicitãþii cu cinci ani
în urmã.

Ruºii au de gând sã
diminueze constant
aprovizionarea cu ener-

gie a Europei ºi a Comunitãþii Statelor
Independente (CSI), care, potrivit
Strategiei Energetice a Rusiei, vor
rãmâne, totuºi, principalele sale pieþe

de desfacere, în condiþiile în care in-
tenþioneazã sã-ºi diversifice exporturi-
le cãtre pieþele de energie din Orient
(China, Japonia, Republica Coreea,
alte þãri din regiunea Asia-Pacific).

Obiectivul acestei Strategii, apro-
batã de guvernul rus încã din anul
2009, este ca Rusia sã-ºi recâºtige
poziþia de monopol internaþional în
domeniul energiei.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 4)

Troica creditorilor
evalueazã Portugalia
înaintea ieºirii din
bail-out

Troica creditorilor internaþionali
(UE-FMI-BCE) a început, ieri, ulti-
ma misiune de evaluare a perfor-
manþelor Portugaliei în cadrul pla-
nului de salvare (bail-out) convenit
în urmã cu trei ani, þara pregãtin-
du-se sã iasã din acest program luna
viitoare.

Programul de salvare este prevã-
zut sã se încheie la data de 17 mai,
însã analiza ultimei evaluãri, care ar
urma sã se prelungeascã pânã la fine-
le lui aprilie, ºi eliberarea tranºelor
se vor amâna pânã la sfârºitul lunii
iunie.

Vicepremierul portughez, Paulo
Portas, a declarat: “Acesta nu este un
control oarecare, este ultimul. Este

examenul care
nevapermite sã
ne redobândim
autonomia po-
liticã ºi finan-
ciarã”.

Dar, ieºirea
din acordul de
salvare nu va

însemna ºi sfârºitul mãsurilor de
austeritate adoptate de Portugalia în
ultimii trei ani. “Un angajament ex-
tins în favoarea disciplinei bugetare
este crucial pentru a asigura cã dato-
ria rãmâne sustenabilã ºi pentru a
menþine încrederea pieþelor”, a aver-
tizat Fondul Monetar Internaþional.

La data de 17 aprilie, randamentul
obligaþiunilor portugheze de referin-
þã, cu scadenþa la zece ani, a atins cel
mai redus nivel din ultimii opt ani:
3,68%. Ieri, randamentul era de
3,74%. (V.R.)

NICOLAE CINTEZÃ:

“Bank of Cyprus vrea
sã iasã din România”

Bank of Cyprus are în vedere
sã pãrãseascã þara noastrã,
potrivit lui Nicolae Cintezã,

directorul Direcþiei Supraveghere
din cadrul Bãncii Naþionale a Rom-
âniei (BNR), care ne-a precizat cã a
avut o întâlnire recentã cu directorul
general al grupului financiar cipriot,
John Hourican.

Domnia sa a adãugat cã directorul
general al Marfin Bank România,
Polydoros Ktorides, ºi ad-
ministratorul Laiki Bank,
acþionarul majoritar al
acesteia, aflat în lichidare, se aflã, în
prezent, în Cipru, unde discutã cu
oficiali din Banca Centralã a Cipru-
lui o restructurare a creditului pe
care Laiki îl acordase Marfin ºi care
a fost transferat la Bank of Cyprus
(BoC).

Nicolae Cintezã ne-a explicat cã a
primit din partea omologilor din Ci-
pru o scrisoare cu privire la aceastã
restructurare, care prevede o resca-
denþare ºi o reducere semnificativã a

sumei de platã.
Partea cipriotã a transmis BNR o

propunere nouã privind preluarea
Marfin Bank, care presupune ca in-
stituþia de credit cumpãrãtoare sã
preia ºi operaþiunile pe care Bank of
Cyprus la mai are în þara noastrã, po-
trivit oficialului Bãncii Centrale.

“Se pare cã au gãsit o bancã inte-
resatã sã cumpere atât Marfin Bank,
cât ºi sucursala din România a Bank

of Cyprus, iar joi voi afla
despre cine este vorba”,
ne-a declarat domnia sa.

Surse bancare nu exclud ca potenþia-
lul cumpãrãtor sã fie Banca Transilva-
nia, la care Bank of Cyprus a avut, pânã
vinerea trecutã, o deþinere de 9,99% din
capitalul social (220 milioane acþiuni),
pe care a vândut-o prin trei tranzacþii de
tip “Deal”. SIF Moldova (SIF2) ºi SIF
Muntenia (SIF4) au cumpãrat 77 milioa-
ne acþiuni, respectiv 90 milioane acþiuni.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Este suficientã o “bancã rea”
pentru ca Intesa ºi UniCredit
sã treacã testele de stres?

Procesul de evaluare a
calitãþii activelor ºi
testele de stres ale BCE

au scos la ivealã o serie de
surprize în Italia.

Prima dintre acestea a fost
comunicatul de presã al celei
mai vechi bãnci din lume,
Monte dei Paschi di Siena, în care se
arãta cã majorarea capitalului nu va
fi de 3 miliarde de euro, ci de 5 mi-
liarde. Banii ar trebui sã fie obþinuþi
de la acþionarii actuali printr-o nouã
emisiune de acþiuni, fondurile fiind
necesare “pentru atenuarea eventua-
lului impact negativ al evaluãrii acti-
velor de cãtre BCE”, dupã cum scrie
Bloomberg.

Monte dei
Paschi este a
treia bancã din
Italia în clasa-
mentul realizat
dupã valoarea
activelor. Pri-
mele douã,
Intesa Sanpao-
lo ºi UniCredit,
vin cu o altã
surprizã. Ele
încearcã sã gã-
seascã o altã cale de îmbunãtãþire a
indicatorilor de capital, prin crearea
unei “bãnci rele”, care ar trebui sã
colecteze majoritatea creditelor ne-
performante ale celor douã bãnci,
conform unei ºtiri recente din Finan-
cial Times.

Obiectivul este, bineînþeles, “cu-
rãþarea” bilanþurilor înainte de apli-

carea testelor de stres de cãtre
Banca Centralã Europeanã.
Date de pe site-ul de ºtiri fi-
nanciare FriedlNews aratã cã
valoarea cumulatã a creditelor
neperformante din bilanþurile
Intesa ºi UniCredit este de cir-
ca 60 de miliarde de euro.

Se pare cã problema cea mai mare
este reprezentatã de creditele
acordate companiilor nefinanciare,
acesta fiind ºi motivul pentru care
primele douã bãnci din Italia nego-
ciazã cu firma de investiþii Kohlberg
Kravis Roberts ºi compania de con-
sultanþã Alvarez & Marsal implica-
rea în proiectul bãncii rele.

La nivelul întregului sistem ban-
car, valoarea creditelor neperfor-
mante ºi-a accelerat creºterea anualã
în februarie 2014 (n.a. cele mai re-
cente date de la Banca Italiei) pânã la
26,9%, ajungând la 162 de miliarde
de euro (vezi grafic).

(continuare în pagina 14)

Gabriel Dumitraºcu, ºeful direcþiei de Privatizare din Departamentul pentru

Energie, ne-a declarat cã are un optimism mai rezervat în ceea ce priveºte succe-

sul listãrilor programate în acest an, în contextul economic ºi geopolitic actual.

Domnia sa ne-a spus cã nu este un moment la fel de favorabil pentru listãri ca

anul trecut, dar cã tensiunile din proximitatea României pot ºi trebuie sã fie

transformate în oportunitãþi. ªeful privatizãrilor din energie susþine cã þara noastrã

are capacitatea sã atragã, cel puþin la listarea Electrica SA, capitalul care mi-

greazã din zona de proximitate a þãrii noastre, în urma izbucnirii conflictului din

Ucraina. Gabriel Dumitraºcu ne-a mai spus cã numãrul investitorilor mici de pe

Bursã va creºte cu 1.000, maxim 2.000 dupã listarea Electrica, pentru care sunt

þintite mari fonduri de investiþii care plaseazã bani în special în companiile de uti-

litãþi. Domnia sa sperã ca FP sã-ºi manifeste interesul pentru IPO-ul Electrica ºi

ne-a precizat cã listarea Complexului Oltenia rãmâne în toamnã.

CÃLIN
RECHEA

BANCI

CARTIER, VUITTON ªI CANNES

Funcþionari la stat - trai
neneacã pe banii noºtri!

Catrinel Frîncu, reprezentant
al Departamentului de
Comunicare din cadrul

Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), a mâncat de peste
9.000 de lei pe banii Companiei
de Asigurãri-Reasigurãri Exim
România (CARE România), deþi-
nutã de EximBank.

Informaþia a fost fãcutã publicã în
cadrul Raportului de Control al Pri-
mului Ministru privind verificãrile
efectuate la societatea de asigurãri.

Potrivit documentului, Radu
Frîncu, fost preºedinte al Directora-
tului CARE România ºi soþul lui Ca-

trinel Frîncu, a decontat nu mai puþin
de 12 facturi, totalizând 9.175,5 lei,
din fondurile companiei de asigura-
re-reasigurare, toate emise pe nume-
le soþiei sale de societatea Twins
Cafe pentru consumaþii efectuate la
restaurantul Le Club din Bucureºti.

Radu Frîncu a deþinut funcþia sus
menþionatã în perioada mai 2010-iu-
lie 2013, când Catrinel Frîncu era di-
rector de comunicare în cadrul Co-
misiei de Supraveghere a Asigurãri-
lor (CSA).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)


