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BCE ºi-a îndeplinit
þinta de achiziþii de
obligaþiuni în aprilie:
60 miliarde euro

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi-a îndeplinit, ºi în luna aprilie, þinta
de achiziþii de obligaþiuni, cum-
pãrând titluri în valoare de 60,3 mi-
liarde de euro. Aprilie a fost cea de-a
doua lunã a programului de relaxare
cantitativã lansat de BCE în martie,
care presupune achiziþii lunare de tit-
luri de 60 de miliarde de euro, pânã
în septembrie 2016.

Potrivit datelor oficiale, BCE a
achiziþionat, luna trecutã, obliga-
þiuni guvernamentale de 47,7 mi-
liarde de euro, obligaþiuni garanta-
te de 11,5 miliarde de euro ºi titluri
de valoare garantate cu active
(ABS) în valoare de 1,16 miliarde
de euro.

În urma achiziþiilor din luna
aprilie, BCE are un portofoliu de
titluri de stat în valoare de 95,1 mi-
liarde de euro (dintre care obliga-
þiuni germane în valoare de 22,2
miliarde de euro, obligaþiuni fran-
ceze de 17,4 miliarde de euro, tit-
luri italiene de 15,2 miliarde de
euro ºi titluri spaniole de 10,9 mi-
liarde de euro). Maturitatea medie
a titlurilor pe care le deþine BCE a
scãzut la 8,25 ani la finele lunii
aprilie, de la 8,56 ani la sfârºitul
lunii martie.
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DINU SOLOJAN ADUCE ACUZE GRAVE LA ADRESA SERVICIILOR DE INFORMAÞII
AUTOHTONE:

“Fraudele SRI par sã le întreacã
pe cele ale SIE”

l “SIE ºi SRI fac rabat de la lege, pentru firmele «favorite»” l “Lipsa de control efectiv asupra
activitãþii serviciilor de informaþii a fãcut ca acestea sã acþioneze dupã bunul plac, nu dupã lege”
l “Începând cu anul 2009, în SIE au început sã se manifeste interese personale ale conducerii
serviciului în legãturã cu banii ce se vehiculau în achiziþiile publice derulate transparent”

(Interviu cu domnul Dinu Solojan, director general al Transcarpat Sportours International)

Reporter: Aþi transmis, în luna fe-
bruarie 2015, Comisiei pentru Cerce-
tarea Abuzurilor, Combaterea Corup-
þiei ºi Petiþii din cadrul Senatului
României ºi Camerei Deputaþilor o
petiþie în care aþi sesizat “maniera su-
perficialã ºi dezinteresatã” în care
Comisia SIE ºi-a exercitat atribuþiile
ce-i revin, urmare a unei adrese înain-
tatã de Transcarpat Sportours Inter-
national cu privire la “acþiunile abuzi-
ve ºi nelegale ale unor angajaþi ai Ser-
viciului de Informaþii Externe (SIE),

prin care au fost prejudiciate interese-
le comerciale legitime ale subscrisei
(n.r.Transcarpat Sportours Internatio-
nal), au fost afectate mecanismele
pieþei libere, au fost cheltuite inefi-
cient fonduri publice ºi într-un mod
contrar legislaþiei achiziþiilor publice
ºi au fost achiziþionate produse la pre-
þuri supraevaluate ºi din surse cu o
bonitate incertã”.

Aþi reclamat în petiþie ºi “maniera
superficialã ºi dezinteresatã în care
Comisia SIE îºi exercitã atribuþiile

ce îi revin”, în cazul sesizat de dum-
neavoastrã.

Cum comentaþi rãspunsurile pe
care le-aþi primit pânã acum de la co-
misiile parlamentare?

Dinu Solojan: Pînã acum am pri-
mit rãspunsuri doar de la Comisia de
abuzuri din Senat, condusã de dom-
nul Gheorghe Flutur.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

OANA PETRESCU, CPBR:

“Tensiunile din sistemul
bancar se agraveazã
mai mult ca oricând”

Tensiunile din sistemul ban-
car se agraveazã mai mult
decât oricând ºi devin din ce

în ce mai evidente, a spus, ieri,
Oana Petrescu, director executiv al
Consiliului Patronatelor Bancare
din România (CPBR) ºi partener
Deloitte România.

Domnia sa a precizat cã
avemun sistembancar foar-
te tânãr ºi un sector institu-
þional la fel de tânãr, “ceea ce ne-a
costat foarte mult”.

Potrivit Oanei Petrescu, bãncile
au pierdut 20% din marje ºi profituri
din cauza lipsei de transparenþã.

“Transparenþa insuficientã a mar-
jelor de dinainte de 2010 a dat
naºtere unei presiuni asupra bãnci-
lor, din partea autoritãþilor de regle-
mentare ºi a clienþilor, pentru a re-
duce marjele - ducând la o corecþie

globalã a marjelor aplicabile porto-
foliului existent cu peste 15% ca
medie la nivelul sectorului”, aratã
un studiu realizat de Deloitte la ce-
rerea CPBR.

În acest context, Oana Petrescu a
subliniat cã o mare parte din creºte-
rea economicã a fost “prea puþin

finanþatã” de bãncile
noastre, exportatorii, care
au contribuit cel mai mult

la dezvoltarea economiei, împru-
mutându-se, în general, de la bãncile
mamã.

Steven van Groningen, preºedin-
tele CPBR, a adãugat cã, pentru
creºterea economicã, este nevoie de
bãnci, de un dialog constant ºi de un
mediu predictibil.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

MIRCEA URSACHE, ASF:

“Listarea Hidroelectrica în insolvenþã,
fãrã raþionament economic”
l Gabriel Dumitraºcu: “Un IPO al Hidroelectrica în insolvenþã nu este
profesional, este în afara standardelor ºi de aceea nu am luat în calcul
aceastã ipotezã”

Listarea unei companii în in-
solvenþã nu are niciun raþio-
nament economic, ne-a de-

clarat Mircea Ursache, vice-
preºedintele Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), solicitat sã
comenteze o informaþie vehiculatã
de presa centralã, potrivit cãreia ad-

ministratorul judiciar al companiei
ar lua în calcul aceastã variantã.

Gabriel Dumitraºcu, administra-
torul special al Hidroelectrica, ne-a
declarat cã nu s-a luat în calcul ipote-
za listãrii în insolvenþã: „Asemenea
afirmaþii vehiculate în presã fac rãu
unui proces normal de listare. Un

IPO (n.r. ofertã publicã iniþialã) al
Hidroelectrica în insolvenþã nu este
profesional, este în afara standarde-
lor ºi de aceea nu am luat în calcul
aceastã ipotezã”.

Ideea listãrii unei companii în in-
solvenþã pare stranie ºi, desigur, ori-
ginalã într-un peisaj al pieþelor fi-
nanciare care se respectã ºi care sunt
obiºnuite sã se confrunte cu riscuri-
le/incertitudinile de business, dar
care nu sunt obiºnuite sã disemineze
sau sã interpreteze riscuri de naturã
juridicã, apreciazã Mihai Cãruntu,
coordonatorul echipei de cercetare
pe piaþã de capital din cadrul BCR.

A.T.

(continuare în pagina 11)

Oprescu a rostogolit datoriile Capitalei la Bursã
l Sorin Oprescu: “Am obþinut condiþii de finanþare foarte bune”

Emisiunea de obligaþiuni a
Primãriei Bucureºti de 2,2
miliarde de lei a fost listatã,

ieri, la Bursa de Valori Bucureºti,
unde investitorii au fost atraºi numai
de una dintre cele patru tranºe cu
maturitãþi diferite.

Astfel, au fost încheiate schimburi
de 206.083,6 lei cu obligaþiuni ale
Capitalei cu maturitatea la zece ani,
preþul fiind cu 3% mai mare decât cel
din ofertã.

Programul de emisiuni de obliga-
þiuni este destinat sã ramburseze
emisiunea de 500 de milioane de
euro contractatã în 2005 ºi scadentã
anul acesta.

Dana Mirela Ionescu, director
executiv pentru Investment Banking

al Raiffeisen Bank a spus cã,
într-adevãr, obligaþiunile nu sunt fo-
arte lichide la BVB, însã cã interme-
diarii au fãcut tot ce le-a stat în putere
pentru creºterea rulajelor. Domnia sa
a amintit cã Raiffeisen Bank este ºi
market maker pe aceste titluri, dar ºi
faptul cã oferta a fost decontatã ºi
prin depozitarul internaþional Clear-
stream Banking Luxemburg, adicã
au intrat investitori noi.

“Cred cã aceste obligaþiuni vor fi
mai lichide decât celelalte. Cât de li-
chide, rãmâne de vãzut”, a spus do-
mana Ionescu.

Municipiul Bucureºti a lansat
obligaþiuni municipale la o dobândã
medie de 3,98% în lei, prin care bu-
getul Primãriei economiseºte circa 4

milioane de lei, anual.
La emisiunea anterioarã, când

Municipalitatea s-a împrumutat în
euro, dobânda era de 4,175%.

Oferta Primãriei a fost suprasub-
scrisã de douã ori.

“Suprasubscrierea a însemnat fo-
arte mult. Ne-a dovedit cã lumea are
încredere în acest produs”, a spus
Primarul Capitalei Sorin Oprescu,
adãugând: “S-au obþinut condiþii de
împrumut foarte bune, iar metoda de
finanþare este modernã, transparentã
ºi flexibilã”.

Sorin Oprescu a sunat clopoþelul
bursei de patru ori pentru a marca li-
starea celor patru tranºe ale ofertei.

“Au auzit ºi surzii!”, a exclamat
Sorin Oprescu, tulburat de zgomotul

puternic al clopoþelului bursier.
Oferta a fost vândutã cãtre investi-

tori instituþionali din România ºi alte
cinci þãri, precum ºi cãtre persoane
care au achiziþionat obligaþiuni în
valoare de cel puþin 500.000 lei.

Oferta a fost structuratã în patru
tranºe, de 3,5,7 ºi respectiv 10 ani,
toate fiind suprasubscrise.

Tranºa cu maturitate de 3 ani are o
dobânda fixã de 2,80%, cea cu matu-
ritate de 5 ani are o dobânda fixã de
3,58%, în timp ce tranºa cu maturita-
te de 7 ani are o dobânda fixã de
4,43%, iar tranºã cu maturitate de 10
ani are o dobânda fixã de 5,10%.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

FRANC ELVEÞIAN = 4,2598 RON EURO = 4,4279 RON DOLAR = 3,9841 RON

Compania Transcarpat Sportours International SRL, care
desfãºoarã operaþiuni cu armament, a transmis cãtre Comisia
de abuzuri a Camerei Deputaþilor o petiþie, în care reclamã o “ati-
tudine superficialã” a Comisiei parlamentare de control a SIE, pe
motiv cã nu a luat mãsuri faþã de presupuse “acþiuni ilegale” ale
Serviciului.
Conducerea Transcarpat Sportours International susþine cã SIE
i-a îngrãdit drepturile de participare la proceduri de achiziþie pu-
blicã organizate de Serviciul de Informaþii Externe din 2009 ºi
pânã în prezent, iar Comisia SIE “a refuzat tacit sã-ºi exercite
atribuþiunile de control” ºi nu a luat nicio mãsurã.
În 2013, Consiliul Concurenþei a sancþionat mai multe companii,
printre care ºi Transcarpat Sportours International România, cu

o amendã totalã de circa 2,8 milioane euro, pentru trucarea unor
licitaþii organizate de Ministerul Apãrãrii Naþionale (MApN).
Transcarpat a fost sancþionatã cu 142.167 lei (32.020 euro),
J.P. Sauer & Sohn GmbH, din Germania, cu 7.063.650 lei
(1.590.912 euro), San Swiss Arms AG, din Elveþia, cu
2.860.900 lei (644.347 euro) ºi Brugger & Thomet AG, din
Elveþia, cu 2.420.300 lei (545.113 euro).
Domnul Dinu Solojan, directorul general al Transcarpat Sporto-
urs International, ne-a acordat un interviu în care ne-a expus pe
larg acuzaþiile pe care le aduce SIE într-o petiþie transmisã Parla-
mentului, dar ºi despre anumite suspiciuni la adresa SRI, vorbin-
du-ne, totodatã, despre contestarea amenzii acordate de Con-
siliul Concurenþei.

FMI CERE AUTORITÃÞILOR EUROPENE
SÃ ªTEARGÃ O MARE PARTE A
DATORIILOR GRECIEI

Europa se dezintegreazã
sub povara
promisiunilor neonorate

Cronica falimentului anun-
þat al Greciei se apropie de fi-
nal. Dupã ce toatã lumea a
obosit sã mai aºtepte materia-
lizarea soluþiilor propuse de
autoritãþile europene, feno-
men care se manifestã inclusiv
la nivelul cancelariilor occi-
dentale, Fondul Monetar Internaþio-
nal a venit cu ceea ce poate fi consi-
derat un ultimatum.

Prin intermediul reprezentantului
sãu din Europa, Poul Thomsen, FMI
a avertizat oficialii europeni cã ia în
considerare retragerea sprijinului
sãu din cadrul programului de
asistenþã financiarã a Greciei, dupã
cum aratã un articol din Financial Ti-
mes.

Motivul? Refuzul creditorilor eu-
ropeni de a accepta ºtergerea unei

pãrþi importante a datoriei su-
verane a Greciei. Miza o re-
prezintã cele 7,2 miliarde de
euro, reprezentând fondurile
rãmase nealocate din progra-
mele de bail-out derulate
pânã în prezent, care ar trebui
transferate guvernului de la

Atena în cazul îndeplinirii cerinþelor
impuse de autoritãþile europene.

Jumãtate din aceastã sumã îl re-
prezintã aportul FMI, însã organiza-
þia financiarã internaþionalã s-a vã-
zut nevoitã sã forþeze o nouã ºtergere
a datoriilor Greciei, în condiþiile în
care prãpastia dintre prevederile
programului de asistenþã financiarã
ºi realitate nu a fost nicicând mai
mare.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

Domnul Dinu Solojan este administrator
ºi asociat al Transcarpat Sportours
International. De-a lungul timpului,
compania deþinutã de domnul Solojan a
câºtigat mai multe contracte cu institu-
þiile armate ale statului român. Este
considerat expert în industria armamen-
tului. Transcarpat Sportours Internatio-
nal a fost înfiinþatã în 2003 ºi, alãturi de
Dinu Solojan, asociaþi mai sunt Emanu-
ela Nicoleta Solojan ºi Bogdan Diaconu.

BANCI

Zona euro îi cere Greciei sã accepte
termenii pentru deblocarea fondurilor
Miniºtrii de finanþe din zona euro îi cer
Greciei sã accepte termenii pentru de-
blocarea tranºei din programul de sprijin
financiar, în condiþiile în care Atena are la
dispoziþie numai câteva zile ca sã evite
intrarea în incapacitate de platã.
Ieri, principalii negociatori eleni, printre care
ministrul de finanþe, Yanis Varoufakis, s-au
deplasat la Frankfurt, Paris ºi Bruxelles pen-
tru discuþii cu reprezentanþii creditorilor.
În acest context, ministrul portughez de

finanþe, Maria Luis Albuquerque, a averti-
zat cã blocul european nu va face planuri
de rezervã pentru un posibil eºec al discu-
þiilor ºi l-a încurajat pe premierul elen Ale-
xis Tsipras sã accepte ceea ce i se oferã.
“A fost dificil, dar încã sperãm cã va fi
posibil sã avem un rezultat pozitiv al di-
scuþiilor”, a spus Albuquerque.

A.V.
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