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iaþa de capital a fost
marcatã, sãptãmâna tre-
cutã, de o serie de decla-
raþii controversate lega-
te de listarea Digi Com-
munications, pornind de
la afirmaþiile fãcute, re-
cent, de Darius Vâlcov,
consilier de stat în apa-

ratul de lucru al premierului, care a
scris pe pagina sa de Facebook cã a
întrebat Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) dacã este adevãrat

cã valoarea contabilã a acþiunilor Digi
este de 1 leu ºi 8 bani, subliniind cã, la
data listãrii, acþiunile Digi erau cotate
la 40 lei ºi în prezent sunt la 28 lei (cu
30% mai puþin) ºi continuã sã scadã.

Vâlcov continuã sã întrebe ASF
dacã este adevãrat cã peste 3 milioane
de români au acþiuni la Digi, prin inter-
mediul fondurilor de pensii (pilonul II)
ºi cã o mare parte a banilor încasaþi pe
acþiunile Digi s-au dus în contul unei
firme offshore din Cipru.

O altã întrebare pe care consilierul o

adreseazã Autoritãþii de Supraveghere
vizeazã veridicitatea informaþiei potri-
vit cãreia datoriile Digi depãºesc 1,3
miliarde euro, cu mult peste valoarea
activelor. “Aveau voie fondurile de
pensii sã achiziþioneze acþiuni la o
companie urmãritã penal?”, mai
întreabã Vâlcov.

Ziarul BURSA a scris de anul tre-
cut, la momentul anunþului de listare a
companiei Digi Communications, des-
pre îndoielile care s-au ridicat în jurul
întregii proceduri.

Acestea vizau, printre altele, atât in-
certitudini legate de rezultatele financia-
re ale companiei, cât ºi unele aspecte pe-
nalecarepriveauconducereasocietãþii.

La vremea respectivã, subliniam cã,
în primul rând, numele ofertantului -
Digi Communications N.V. - nu apã-
rea decât în titlul anunþului, în restul
comunicatului acesta fiind numit sim-
plu, “DIGI”.

ADELINA TOADER
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SURSE CITATE DE WALL STREET JOURNAL:

Grupul “Microsoft”,
investigat pentru o posibilã
mitã în Ungaria

Gigantul american “Microsoft”
Corp. este investigat de autoritãþile
americane pentru o posibilã mitã datã
în vederea vânzãrii unor programe sof-
tware în Ungaria, potrivit unor surse
citate de Wall Street
Journal (WSJ).

Publicaþia scrie cã
Departamentul ame-
rican de Justiþie ºi au-
toritatea pieþei de ca-
pital din SUA (Secu-
rities and Exchange
Commission – SEC)
analizeazã modul în
care “Microsoft” a
vândut programe
software precum
Word ºi Excel unor
firme intermediare din Ungaria la pre-
þuri cu un discount semnificativ. Ulte-
rior, în anii 2013 ºi 2014, aceºti inter-
mediari au vândut programele unor
agenþii ale Guvernului de la Budapesta
la preþuri apropiate de cel maxim.

WSJ precizeazã cã investigatorii
analizeazã dacã intermediarii au utili-
zat diferenþa de preþ ca sã dea mitã
unor oficiali guvernamentali.

Reprezentanþii “Microsoft” nu au
comentat informaþia.

Ancheta ce pri-
veºte Ungaria urmea-
zã unor investigaþii
similare care au vizat
afacerile partenerilor
“Microsoft” din alte
cinci state, care au
ieºit la ivealã în 2013.

Cazul priveºte ºi
þara noastrã, unde
procurorii anticorup-
þie au dispus, pe 1 fe-
bruarie, clasarea sa

faþã de foºtii miniºtri Dan Nica, Silvia
Adriana Þicãu ºi Alexandru Athana-
siu, cercetaþi pentru abuz în serviciu.

V.R.
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ÎN ABSENÞA ACCELERÃRII REFORMELOR
STRUCTURALE

BT: “Dinamica PIB,
posibil sã fie sub
potenþial în 2019-2020”

Economia noastrã a evoluat la un
ritm apropiat de potenþial, în semestrul
întâi din anul curent faþã de perioada
similarã din 2017 (4%), evidenþiin-
du-se continuarea ciclului investiþio-
nal ºi convergenþei economice europe-
ne, dar ºi deteriorarea indicatorilor din
sfera echilibrului
macroeconomic ,
aratã cel mai recent
raport realizat de
Banca Transilvania
(BT).

Specialiºtii din ca-
drul BT se aºteaptã la
decelerarea ritmului
de creºtere economi-
cã, de la 6,9% în
2017 la 4,3% în
2018, la 3,5% în
2019, respectiv 3%
în 2020.

Raportul citat aratã: “Dinamica PIB
s-ar putea situa sub potenþial în
2019-2020, în absenþa accelerãrii refor-
melor structurale. În acest scenariu,
previzionãm continuarea ciclului inve-
stiþional cu dinamici lente, decelerarea
consumului privat spre ritmuri sustena-
bile, dar ºi acumularea de provocãri din

perspectiva stabilitãþii macro-financia-
re ºi a marjei de manevrã a politicii eco-
nomice, în contextul semnalelor de ma-
turitate pentru ciclul post-crizã. În sfera
economiei financiare, continuãm sã ne
aºteptãm la majorarea costurilor de fi-
nanþare ºi la deprecierea leului în trime-

strele urmãtoare, evo-
luþie influenþatã de
factori globali (im-
pulsul monetar din
SUA, provocãrile din
pieþele emergente) ºi
interni (rebalansarea
politicii economice,
riscul derapajului fis-
cal-bugetar). Factorii
de incertitudine pen-
tru scenariul BT con-
stau în percepþia de
risc pe pieþele finan-
ciare globale; mix-ul

de politici economice din SUA, Zona
Euro ºi China; deciziile de politicã
economicã pe plan intern; climatul
macro-financiar ºi geo-politic re-
gional”.

EMILIA OLESCU
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Derivatele financiare
au adus pierderi de sute
de milioane de euro
landului german Hessen

“În efortul de consolidare a bugetu-
lui concentrãm energiile, economisim
resurse ºi asigurãm creºterea”, se aratã
pe site-ul ministerului de finanþe ale
landului Hessen, iar “aceasta implicã
un control strict al cheltuielilor”.

O parte semnificativã a acestor
cheltuieli sunt cele pentru plata
dobânzilor aferente datoriei publice a
landului, iar autoritãþile au decis cã
este prudent sã se protejeze în faþa unor
viitoare creºteri prin apelarea la
derivate financiare.

Probabil cã autoritãþile din Hessen
au considerat cã expertiza necesarã ad-

ministrãrii portofoliului de derivate se
gãseºte din belºug, mai ales în condi-
þiile în care cel mai mare oraº al landu-
lui este Frankfurt, capitala financiarã a
Germaniei.

Dar dobânzile nu au crescut, ci
au scãzut, prin grija BCE, iar pier-
derile au ajuns la sute de milioane
de euro.

Într-un articol din publicaþia sãp-
tãmânalã Welt am Sonntag (WamS) se
aratã cã pierderile pot ajunge la ordi-
nul miliardelor de euro pe termen
lung.
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Darius Vâlcov
dezgroapã listarea

Digi Communications

Ilustraþie de MAKE

"Die Welt aratã cã 12 dintre cele 16 landuri

au portofolii de instrumente financiare

derivate".


