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În marº cãtre banii electronici ºi societatea totalitarã
Perioadele premergãtoare

ºedinþelor importante ale
bãncilor centrale, considerate

astfel ca urmare a preanunþãrii unor
mãsuri cruciale, încep
sã creeze un obicei în
presa financiarã inter-
naþionalã: apariþia
unor puncte de vedere
care susþin eliminarea
banilor de hârtie ºi
înlocuirea lor cu banii

electronici (n.a. nu este vorba de
monede virtuale de tipul Bitcoin, ci
de forma dematerializatã a însemne-
lor monetare actuale).

Zilele trecute Financial Times a
publicat un nou articol pe aceastã

temã. Kenneth Rogoff, profesor de
economie la Universitatea Harvard,
scrie cã “banii de hârtie nu sunt po-
triviþi pentru o lume cu rate înalte ale
criminalitãþii ºi inflaþie scãzutã”, iar
“abolirea monedei în forma sa fizicã

ar conduce la realizarea a douã
obiective valoroase”.

Primul ar fi eliminarea limitei zero
pentru dobânda de politicã monetarã
a bãncilor centrale, profesorul ame-
rican apreciind cã aceasta a “încã-

tuºat bãncile centrale de la de-
clanºarea crizei”. Din pãcate, Ken-
neth Rogoff uitã cã tocmai forþarea
scãderii dobânzilor în deceniile an-
terioare a determinat transmiterea
unor semnale greºite investitorilor,
cu privire la adevãrata dimensiune a
fenomenului economisirii ºi a costu-
lui capitalului.

Mai mult, tendinþa de scãdere pe
termen lung a dobânzilor a determi-
nat instituþiile financiare sã caute noi
instrumente pentru asigurarea unor
randamente mai ridicate, de cele mai
multe ori procesul fiind însoþit de
creºterea explozivã a gradului de le-
verage.

Confruntaþi cu o dobândã negati-

vã cu mult sub zero, deponenþii vor
alege, desigur, varianta lichidãrii de-
pozitelor ºi transformarea economii-
lor în numerar. Dupã cum se aratã în
cele douã traduceri de la Banca
Angliei publicate pe site-ul BURSA
(n.a. ataºate articolelor “Înþelegerea
naturii banilor este mai presus de
înþelegerea produselor financiare” I
ºi II, din 28.04.2014 ºi 06.05.2016),
acest lucru nu ar fi posibil fãrã tipãri-
rea masivã a însemnelor monetare de
cãtre bãncile centrale, în condiþiile în
care valoarea numerarului din circu-
laþie este mult mai redusã decât va-
loarea depozitelor.

(continuare în pagina 15)

SCANDALUL CATHEDRAL PLAZA SE MUTÃ LA DNA

Arhiepiscopia Romano-Catolicã,
plângere penalã împotriva
subordonaþilor lui Oprescu

Arhiepiscopia Romano-Ca-
t o l i c ã d i n B u c u r e º t i
(ARCB) a depus plângere

penalã la Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA) împotriva mai multor
subordonaþi ai primarului general al
Capitalei, Sorin Oprescu,
au anunþat, ieri, reprezen-
tanþii ARCB. Potrivit do-
cumentului transmis la
DNA ºi prezentat de avo-
caþii ARCB, plângerea pe-
nalã a fost depusã împotri-
va lui Gheorghe Pãtraºcu,
arhitect-ºef al Primãriei
Municipiului Bucureºti
(PMB), Adrian Iordache,
director executiv al PMB,
Nicoleta Ion, consilier ju-
ridic ºi Viviana Fãlan, ºef serviciu
juridic. Conform reprezentanþilor
ARCB, primarul Sorin Oprescu nu a
semnat niciun document în acest
caz, în urma cercetãrilor efectuate

de DNA urmând sã se stabileascã
dacã subordonaþii sãi au acþionat ca
urmare a dispoziþiilor date de prima-
rul general. Plângerea a fost fãcutã
pentru nerespectarea hotãrârilor ju-
decãtoreºti, pentru neglijenþã în ser-

viciu ºi pentru constituirea unui
grup infracþional organizat. Demer-
sul vine în contextul în care ARCB
se judecã de mai mulþi ani cu PMB
în privinþa amplasamentului clãdirii

de birouri Cathedral Plaza din Bu-
cureºti, care se aflã în imediata veci-
nãtate a Catedralei Sfântul Iosif,
monument istoric. Conform ARCB,
autorizaþia de construcþie a fost obþi-
nutã ilegal. De altfel, ARCB a obþi-

nut în instanþã douã victorii
importante la Tribunalul
Dâmboviþa, care obligã, ire-
vocabil, PMB la demolarea
Cathedral Plaza ºi la reface-
rea parcului din amplasa-
mentul actual al clãdirii.

Ioan Robu, Arhiepiscop
Mitropolit de Bucureºti, a
explicat, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã PMB
a încercat inclusiv sã apeleze
la anumite studii pentru a

veni în sprijinul menþinerii clãdirii
de birouri.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 13)

Surse: BCE,
îngrijoratã de
amenzile pe care
le-ar putea da SUA
bãncilor europene

Banca Centralã Europeanã
(BCE) este îngrijoratã de amenzi-
le uriaºe care ar putea fi impuse
de SUA “BNP Baribas” SA din
Franþa ºi altor bãnci din Europa,
pentru încãlcarea diverselor nor-
me, drept pentru care analizeazã
posibila adãugare a unui nou ele-
ment testelor de soliditate finan-
ciarã, spun surse din sectorul
bancar, citate de presa strãinã.
Acestea aratã cã BCE analizeazã
dacã bãncile au alocat fonduri su-
ficiente pentru acoperirea costu-
rilor sancþiunilor.

BCE, care va supraveghea, din
noiembrie, marile bãnci din zona
euro, ar putea folosi testele de stres
pentru evaluarea impactului posi-
bilelor amenzi asupra capitalului
instituþiilor financiare. Adãugarea
unui nou element la testele de stres
ar putea avea ca efect obligarea
bãncilor sã atragã capital supli-
mentar.

“Autoritatea de reglementare
vrea sã înþeleagã impactul posibile-
lor amenzi asupra structurii capita-
lului bãncilor”, a declarat sursa
menþionatã.

SUA penalizeazã mai multe bãnci
europene pentru o serie de delicte,
printre care manipularea dobânzilor,
susþinerea evaziunii fiscale ºi încãl-
carea sancþiunilor impuse de autori-
tãþile americane unor state.

V.R.

BCR ACUZATÃ DE ABUZ ÎMPOTRIVA MINORITARILOR

SIF Oltenia
dã în judecatã BCR

l Printr-o decizie AGA, banca ar putea dilua participaþia SIF Oltenia l Avocatul Cristian Duþescu:
“Nu se poate delega ridicarea dreptului de preferinþã, sunt încãlcate legile 297 ºi 31”

S
IF5 Oltenia a chemat în ju-
decatã Banca Comercialã
Românã (BCR), cerând
anularea unei decizii a

Adunãrii Generale a Acþionarilor,
din 28 aprilie, prin care banca ar fi
putut dilua participaþia SIF5, de 6%,
la urmãtoarele majorãri de capital.

SIF Oltenia informeazã cã hotãrârea
AGABCR contestatã acorda Comite-
tului Executiv al bãncii competenþa sã
decidã restrângereadreptuluideprefe-
rinþã al acþionarilor pentru majorãrile
de capital în anumite condiþii: “Exclu-
siv în vederea majorãrii capitalului so-
cial în conformitate cu prevederile art.
5.2, Comitetului Executiv îi este con-
feritã, pentru fiecare din majorãrile de
capital social realizate pânã la nivelul
Capitalului Social Autorizat, compe-

tenþa de a decide restrângerea sau ridi-
carea dreptului de preferinþã al acþio-
narilor bãncii, în conformitate cu le-
gea aplicabilã ºi sub condiþia cã o
astfel de restrângere sau ridicare a
dreptului de preferinþã sã fie justifi-
catã de constrângerile de timp cu pri-
vire la implementarea respectivei
majorãri a capitalului social".

Avocatul Cristian Duþescu ne-a
spus cã ridicarea dreptului de prefe-
rinþã nu poate fi delegatã ºi este de
competenþa Adunãrii Generale a
Acþionarilor, în anumite condiþii.

“Au fost încãlcate legea 31 a so-
cietãþilor comerciale ºi 297 a pieþei
de capital, fãrã discuþie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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Presiuni asupra BCE:
inflaþia din zona euro,
tot mai redusã
l Juergen Stark, fost economist-ºef al BCE: “Tãierea
dobânzii cheie va avea un impact mic, fiind o
mãsurã epuizatã” lMoneda unicã se apreciazã

Inflaþia din zona euro a încetinit
peste estimãri luna trecutã,
punând presiuni pe Banca Centra-

lã Europeanã (BCE), care este aºtep-
tatã sã anunþe noi mãsuri de stimulare
economicã, sãptãmâna aceasta.

Conform estimã-
rii preliminare pu-
blicate ieri de Ofi-
ciul european de sta-
tisticã (Eurostat),
rata anualã a inflaþiei
din zona euro a scã-
zut la 0,5% în mai, de la 0,7% în luna
precedentã, nivelul actual fiind cel
mai redus din ultimii patru ani. Toto-
datã, nivelul inflaþiei este cu mult
sub þinta de 2% avutã în vedere de
Banca Centralã Europeanã.

Economiºtii aºteptau ca preþurile
de consum din uniunea monetarã sã
scadã pânã la 0,6% în mai. Inflaþia

din regiune se menþine sub 1% de
opt luni consecutive.

Cele mai mari creºteri de preþuri
au fost înregistrate în sectorul servi-
ciilor: +1,1%, comparativ cu o ex-
pansiune de 1,6% în aprilie. Preþuri-

le alimentelor, bãutu-
rilor ºi þigãrilor au
sporit cu 0,1%, dupã
un avans de 0,7% în
aprilie. În schimb,
preþul energiei nu s-a
modificat, dupã ce

scãzuse cu 1,2% în aprilie.
Inflaþia de bazã, care exclude pre-

þurile volatile, precum cele ale ener-
giei, alimentelor, tutunului ºi alcoolu-
lui, a fost de 0,7% în mai, comparativ
cu 1% în aprilie, potrivit Eurostat.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

Fonduri de investiþii nordice
ºi asiatice, interesate de
listarea Electrica

Fonduri de investiþii din Nor-
vegia ºi Sudia, dar ºi din Sin-
gapore ºi-ar fi arãtat interesul

pentru listarea Electrica, susþin surse
din piaþã.

La fel de interesate ar fi ºi fonduri
de pensii din Europa ºi SUA, dar ºi
investitori mari din Polonia, mai spun
sursele noastre, care afirmã cã ºi
BERD va subscrie în cadrul ofertei.

Prima zi de subscriere ar urma sã fie
16 iunie, conform planului autoritãþi-
lor, în condiþiile în care Guvernul va

aproba intervalul de preþ pe 11 iunie.
Perioada de subscriere va fi de 10 zile,
conform celor mai recente informaþii.

Ieri, Gabriel Dumitraºcu, ºeful
Direcþiei de Privatizare din Depar-
tamentul pentru Energie, a fost reþi-
nut în declaraþii, menþionând doar
cã autoritãþile se vor adresa, în pe-
rioada de pre-marketing, tuturor ti-
purilor de investitori, din Europa ºi
din SUA. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

CÃLIN
RECHEA

Vitor Constancio,
vicepreºedinte BCE:
“Suntem gata sã
acþionãm”.

Douã propuneri de dividend la SIF Oltenia: zero sau 0,16 lei pe acþiune
SIF Oltenia pune pe masã douã variante pentru re-

partizarea profitului de anul trecut – dividend de

0,16 lei/acþiune sau pãstrarea întregului câºtig, de

130 milioane lei, în companie, pentru Adunarea

Generalã convocatã pentru 28 iulie.

Conducerea SIF5 a fost nevoitã sã vinã din nou cu

o propunere de dividend, dupã ce la AGA din apri-

lie, acþionarii nu au decis distribuirea profitului.

Atunci, nici propunerea Consiliului de Administra-

þie (0,16 lei/acþiune), nici cea înaintatã de omul de

afaceri Gheorghe Iaciu ºi fondurile ING (0,21 lei/ac-

þiune) nu au întrunit voturile necesare aprobãrii.

Tudor Ciurezu, preºedintele SIF5, a comentat:

“Am fost preocupaþi sã stimulãm acþionarii atât pe

calea creºterii cotaþiei acþiunilor, cât ºi pe calea di-

videndelor, pãstrând un raport optim de distribuþie

a profitului.

Dacã, înainte de AGA din aprilie, am considerat cã

un dividend de 0,16 lei reprezintã acest raport op-

tim, nu s-a întâmplat nimic deosebit de atunci.

Am pus ºi cea de–a doua variantã – dividend zero

- pentru eventualitatea în care acþionarii considerã

cã este mai util sã pãstreze banii în societate.

Astfel, nu lãsãm posibilitatea ca profitul sã rãmânã

nerepartizat ºi ca, eventual, anul viitor, sã fie ceru-

tã ºi distribuirea profitului din 2013, ceea ce ar

însemna un efort colosal pentru societate”.

Acþionarii SIF Oltenia trebuie sã mai aleagã, în

AGA, trei administratori definitivi pe locurile rãma-

se vacante.

5% din SIF Moldova, transferate
pentru 8 milioane euro

Douã tranzacþii deal cu 4,96%
din acþiunile SIF Moldova
(SIF 2) au fost realizate ieri,

aproape de finalul ºedinþei de tran-
zacþionare, pentru 35,3 milioane lei
(8 milioane euro). Preþul a fost cu
aproape 10% peste cotaþia de la acel
moment din piaþa principalã ºi cu
8,73% peste închiderea de luni. Pe
piaþa principalã, cu acþiunile SIF
Moldova au fost realizate ieri, în to-
tal, 108 transferuri în valoare cumu-
latã de doar 460.000 de lei.

Voci din piaþa de capital susþin cã
tranzacþiile deal de ieri, realizate
într-un minut, la finalul ºedinþei de
tranzacþionare, au fost fãcute în stilul
“Bîlteanu&Co”.

PrintreacþionariiSIFMoldovaseaflã
grupul de firme din jurul Bãncii Transil-
vania care deþinea anul trecut, împreunã
cu cehii de la Wood, circa 10% din ac-

þiuni. Un alt acþionar este SIF Muntenia
care are în jur de 5% din acþiuni.

În toamna anului trecut, grupul de
acþionari, din jurul Bãncii Transilva-
nia, din care face parte ºi preºedintele
acesteia, Horia Ciorcilã, împreunã cu
firma cehã de brokeraj “Wood&Com-
pany”, ºi-a redus participaþia deþinutã
la SIF2 la 4,85% din capitalul social
al companiei, pragul maxim impus de
lege. Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare (CNVM) a emis în luna
aprile a anului trecut o ordonanþã prin
care a dispus ca aceºti acþionari sã îºi
reducã participaþia de la 9,8% la 5%
la SIF Moldova în termen de trei luni.
La acea vreme, CNVM a limitat la
5% drepturile de vot pentru “Grupul
Banca Transilvania” ºi firma cehã de
brokeraj Wood&Company, stabilind
cã cele douã entitãþi acþioneazã con-
certat. (A.S.)


