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Sud-Estul Europei, împânzit
de liniile Electromontaj

R
eþeaua naþionalã de tran-
sport ºi distribuþie a ener-
giei electrice a cunoscut
de-a lungul timpului mai
multe etape de dezvolta-
re, dar cea mai amplã a
demarat în urmã cu 70 de

ani, odatã cu înfiinþarea companiei cu-
noscutã astãzi sub denumirea de Elec-
tromontaj SA.

Constituitã în 1949, entitatea bucu-
reºteanã a construit cea mai amplã re-
þea de transport ºi distribuþie a energiei
electrice din aceastã regiune a Euro-
pei, a electrificat aproape întreaga þarã
ºi a realizat interconexiunea cu siste-

me energetice din centrul, estul ºi su-
dul continentului.

Compania Electromontaj SA a con-
struit, de-a lungul celor 70 de ani de
activitate, linii electrice aeriene (OHL)
de 20 - 132 kV a cãror lungime totalã
este de 6,5 ori lungimea ecuatorului.
Vorbim despre 260.000 de kilometri
de reþea de linii OHL, la care se adaugã
85.000 de kilometri de cabluri subtera-
ne, 12.000 kilometri de linii OHTL de
220 - 400 kV, 154 kilometri de linii
electrice aeriene de 750 kV ºi multe
alte construcþii în domeniul energiei.

Societatea nu ºi-a desfãºurat activi-
tatea doar pe plan naþional, ci a partici-

pat la lucrãri de anvergurã în domeniul
energetic din mai multe zone ale lumii,
cele mai recente având loc în prezent
pe continentul african, în Tanzania ºi
Rwanda, în parteneriat cu o companie
din India.

Electromontaj a încheiat anul trecut
cu o cifrã de afaceri de 238,8 milioane
lei, menþinându-ºi profitul din 2018,
cand a atins nivelul de 8,6 milioane lei.

Compania autohtonã are lucrãri în
Orientul Mijlociu ºi în Orientul Apro-
piat, dar ºi în Europa. De exemplu,
Electromontaj SA a construit jumãtate
din reþeaua electricã din Cipru, derulea-
zã un proiect în Bulgaria ºi participã la

douã licitaþii în Macedonia ºi Albania
pentru proiecte ce au menirea interco-
nectãrii celor douã þãri balcanice la re-
þeaua europeanã de transport de ener-
gie electricã.

Societatea a reuºit sã se califice pe
lista scurtã a firmelor cu care compa-
nia naþionalã olandezã din domeniul
energiei electrice va efectua lucrãri în
anii urmãtori.

În contextul în care, la nivel naþional,
ne confruntãm cu un exod masiv al
muncitorilor români, Electromontaj SA
a pus în practicã o politicã de personal
ce presupune ca viitorii angajaþi sã bene-
ficieze de un stagiu intensiv de pregãtire

ce dureazã ºase luni. Cei de la Electro-
montaj au apelat ºi la personal strãin, in-
tenþionând sã demareze un proces prin
care sã atragã în þarã o parte dintre cetã-
þenii români aflaþi peste hotare. Chiar
dacã anvelopa salarialã a crescut, odatã
cu aplicarea prevederilor OUG
114/2018, efectul pozitiv s-a fãcut simþit
în creºterea numãrului angajaþilor pe
parcursul anului trecut, fapt reflectat be-
nefic în activitatea companiei.

GEORGE MARINESCU

Profit de peste 50 de
miliarde de dolari pentru
Banca Elveþiei, anul
trecut

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB) a
realizat un profit de 48,9 miliarde de
franci elveþieni (50,88 miliarde de do-
lari) în 2019 - dupã pierderile de 14,9
miliarde de franci din 2018 -, în baza
câºtigurilor realizate de pe urma obli-
gaþiunilor ºi acþiunilor strãine pe care
le-a cumpãrat pentru limitarea tendin-
þei de apreciere a francului, dar ºi din
deþinerile în aur, care trec de 1.000 de
tone.

Cifra publicatã ieri de SNB este
conformã datelor preliminare anunþate
de instituþia financiarã în luna
ianuarie.

SNB a informat, conform Financial
Times: “Profitul obþinut din deþinerile
în valute a însumat 40,3 miliarde de
franci în 2019, iar din cele de aur – de
6,9 miliarde de franci. Câºtigul din de-
þinerile în monedã elveþianã a atins 2,1
miliarde franci”.

Profitul din 2019 este al doilea cel
mai ridicat din istoria de 113 ani a
SNB ºi îi va permite instituþiei finan-
ciare sã dubleze, la patru miliarde de
franci, valoarea dividendelor acor-
date guvernelor ºi cantoanelor elve-

þiene.
De menþionat cã SNB a plãtit divi-

dende cãtre acþionari ºi în 2019, deºi a
fost pe pierderi în 2018. Plãþile au pu-
tut fi fãcute întrucât, în 2017, SNB a
raportat cel mai ridicat profit din isto-
ria sa, în valoare de 54,4 miliarde de
franci elveþieni.

La fel ca majoritatea bãncilor cen-
trale, SNB are drept sarcinã principalã
asigurarea stabilitãþii preþurilor ºi nu
este obligatã sã facã profit. Însã, legal,
Banca Naþionalã a Elveþiei are statutul
unei corporaþii în care majoritatea ac-
þiunilor sunt deþinute de Guvernul fe-
deral elveþian ºi de cele 26 de cantoa-
ne.

Pentru a-ºi atinge obiectivele pe
anul trecut, banca centralã a Elveþiei a
derulat o campanie îndelungatã desti-
natã reducerii valorii francului, o mo-
nedã cãutatã de investitori în perioade
de incertitudine geopoliticã, dar a cã-
rei apreciere afecteazã economia el-
veþianã, care este dependentã de ex-
porturi.

A.V.

Citiþi detalii în paginile 13-16.

OECD:
Epidemia de
coronavirus
va genera
cea mai
gravã
scãdere
economicã
de la criza
financiarã

Epidemia de coronavirus (Co-
vid-19) va arunca economia mondialã
în cea mai severã scãdere a activitãþii
economice de la criza financiarã glo-
balã, a avertizat, ieri, Organizaþia pen-
tru Cooperare ºi Dezvoltare Economi-
cã (OECD), transmite Reuters,
conform Agerpres.

Anul acesta, PIB-ul global ar urma
sã urce cu doar 2,4%, cel mai redus ni-
vel din 2009, a informat OECD, în
prognoza sa actualizatã. Anterior (în
noiembrie), OECD preconiza un
avans de de 2,9%.

Instituþia financiarã se aºteaptã în
2021 la o redresare a creºterii econo-
miei mondiale la 3,3%, în cazul în care
vârful epidemiei va fi atins în China în
primul trimestru din acest an, iar alte
epidemii vor putea fi þinute sub control
ºi vor fi de intensitate redusã.

Totuºi, dacã virusul se rãspândeºte
în Asia, Europa ºi America de Nord,
creºterea economiei mondiale va înce-
tini la 1,5% anul acesta, atrage atenþia
OECD.

Economistul-ºef al OECD, Laurence
Boone, a declarat pentru Reuters: “Prin-
cipalul mesaj în scenariul negativ este cã
multe þãri ar putea intra în recesiune ºi de
aceea cerem cât mai curând posibil
adoptarea de mãsuri în zonele afectate.
Guvernele trebuie sã sprijine sistemele
publice de sãnãtate alocând sume supli-
mentare sau acordând reduceri de taxe
pentru angajaþii care lucreazã peste pro-
gram ºi sã introducã stimulente pentru
angajaþii cu program redus, pentru a
sprijini companiile afectate”.

Guvernele ar trebui sã ofere ajutoare
financiare, precum reducerea costuri-
lor cu asistenþa socialã, suspendarea
TVA ºi împrumuturi de urgenþã firme-
lor din cele mai afectate sectoare, pre-
cum turismul.

A.V.

(continuare în pagina 11)

ADRIAN MITROI, REFERITOR LA DECLARAÞIILE LUI NICOLAE CINTEZÃ:

“Este imposibil ca 17 bãnci responsabile
sã fie implicate în spãlarea de bani”
lNicolae Cintezã a anunþat, recent, cã jumãtate din sistemul nostru bancar este suspectat de tranzacþii bizare, cel puþin o
bancã fiind implicatã în spãlarea de banil Surse: “Existã suspiciune de fraudã internaþionalã, la care, din neºtiinþã sau din
rea-credinþã, au participat ºi mai multe bãnci din România”l CE ne-a notificat cã nu am anunþat nicio mãsurã de punere
în aplicare a Directivei privind combaterea spãlãrii banilor

Este imposibil ca 17 bãnci sã fie im-
plicate într-o acþiune de spãlare de
bani, considerã Adrian Mitroi, profe-
sor de finanþe comportamentale.

Afirmaþia sa vine ca urmare a decla-
raþiilor fãcute, sãptãmâna trecutã, de
Nicolae Cintezã, directorul Direcþiei
Supraveghere din cadrul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR), care a anunþat
cã jumãtate din sistemul nostru bancar
este suspect cã a participat la tranzacþii
bizare, iar cel puþin o bancã este
implicatã în spãlarea de bani.

Adrian Mitroi ne-a declarat: “Nico-
lae Cintezã nu vorbeºte gratuit, dar cred
cã era într-un moment de nervozitate.
Este clar cã am ieºit din lumea civilizatã
în care ne aflam pânã acum, când nici
mãcar reglementatorul nu mai este civi-
lizat. Începând de la preºedintele BCE,
care ne-a spus clar cã dacã nu ne convi-
ne dobânda negativã la depozite, atunci
ne serveºte cu scãdere economicã ºi
ºomaj. Dupã trauma chinezeascã trebu-

ie sã ne aºteptãm la orice, chiar ºi la in-
formaþii de genul pe care le-a spus
domnul Cintezã”.

Domnia sa considerã: ”Cu siguranþã
cã un bancher responsabil nu face astãzi
spãlare de bani - ºansele sunt mai mici
de 50%. Cu atât mai micã este proba-

bilitatea - scade la 25% - ca doi ban-
cheri responsabili sã facã acest lucru.
Vã daþi seama cât scade ºansa ca 17
bancheri sã facã intenþionat acest lu-
cru?

Este ori o scãpare, ori o greºealã de
regulament, dar nu o malversaþiune.
Existã reguli în piaþa bancarã, orice ac-
þiune se semnalizeazã în sistem,
sistemul trimite informaþia în core
banking, nu þine de om.

Dacã un bancher central de aºa im-
portanþã a ieºit sã facã acele declaraþii,
atunci înseamnã cã existã o urmã de
suspiciune, dar sistemul bancar rom-
ânesc este foarte bine reglementat, iar
noi nu avem subsidiare ale marilor
bãnci”.

Neregulile semnalate de reprezen-
tantul BNR aratã cã sistemul bancar
românesc s-a confruntat ºi se confrun-
tã cu o serie de atacuri, încercãri de te-
stare a nivelului de rezistenþã a bãnci-
lor la tentativele de spãlare de bani, su-

sþin surse din piaþã citate de
economica.net.

Acestea afirmã cã existã suspiciune
de fraudã internaþionalã, la care, “din
neºtiinþã sau din rea-credinþã”, au par-
ticipat ºi mai multe bãnci din Rom-
ânia. Controalele BNR se aflã în plinã
desfãºurare în bãncile comerciale, ac-
centul fiind pus pe modul de aplicare a
legislaþiei MIFID II de cãtre instituþiile
de credit ºi cercetarea unor acþiuni su-
specte de spãlare de bani, mai aratã
sursele citate. Conform acestora, veri-
ficãrile derulate de BNR pânã în pre-
zent indicã patru bãnci mai implicate
în procesul de spãlare de bani sau de
pierdere a urmei banilor. Procesul este
pornit din afara graniþelor þãrii ºi doar
una dintre unitãþile bancare de la noi
este nucleul de bazã al operaþiunilor
din România.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)


