
� Claudia Matei

ROMÅNII pleca]i la munc` \n str`-
in`tate au intrat, \n cele din urm`, pe
radarele b`ncilor comerciale, dup`
ce mult timp au avut dificult`]i reale
\n ob]inerea unui \mprumut \n ]ar`.
Italo-Romena, o banc` de dimen-

siuni reduse, de]inut` de grupul ita-
lian Veneto Banca, a anun]at c` pån`
la sfår[itul anului va lansa credite
imobilare [i de renovare a locuin]e-
lor din Romånia pe baza veniturilor
ob]inute de romånii care se afl` la
munc` \n Italia.
Planul institu]iei se \ncadreaz` \n

oferta din ce \n ce mai mare de pro-
duse [i servicii care iau \n conside-
rare poten]ialul de business al
acestui masiv fenomen social - mi-
grarea temporar` pentru munc` \n
str`in`tate.
Spre exemplu, aici se \nscriu ser-

viciile de transfer de bani, compani-
ile de transport marf` [i persoane
sau site-uri ca emag.ro, emania.ro [i
dol.ro, unde cei pleca]i pot pl`ti pen-
tru electrocasnice, c`r]i, cd-uri [i alte
diverse produse, care sunt livrate \n
]ar` c`tre familii.
Oficialii b`ncii estimeaz` aceast`

ni[` la aproximativ jum`tate de mi-
lion de clien]i, respectiv romånii care

lucreaz` cu acte \n regul` \n Italia.
Potrivit estim`rilor b`ncii, num`rul
total al celor care se afl` la munc` \n
Italia ar fi \ns` de peste un milion, iar
transferurile dintre Romånia [i Italia
ar dep`[i dou` miliarde de euro.
Anul acesta, remiterile externe totale
ar putea ajunge la 3,5 miliarde de
euro, conform estim`rilor BNR. 
Pån` la lansarea creditului, banca

ofer` acestora un cont, pe care l-a
intitulat „f`r` frontiere“, prin care

romånii pot trimite bani \n ]ar`.
Comisionul pentru acest cont este
fix, se pl`te[te trimestrial [i este \n
valoare de 9 euro, banca mizånd mai
mult pe volume decåt pe o marj`
mare de cå[tig. 
Concuren]a pe pia]a transferurilor

de bani este ridicat`, dar chiar [i a[a
utilizatorii se plång \nc` de comi-
sioane ustur`toare.
Un produs similar contului „f`r`

frontiere“ a fost conceput de BCR
pentru romånii pleca]i la munc` \n
Spania. |n cazul B`ncii Italo Romena,
clien]ii se pot duce la oricare din
sediile din Italia ale membrilor
grupului Veneto [i solicita transferul
de bani.
La sfår[itul lunii septembrie, Ban-

ca Italo-Romena de]inea active totale
\n valoare de 370 de milioane de
euro. Oficialii b`ncii estimeaz` pen-
tru acest an un profit net de 6 mili-
oane de euro.
„Profitul net consolidat anticipat

al grupului pentru 2005 este de 60 de
milioane de euro, iar participarea
B`ncii Italo-Romena este estimat` la
6 milioane de euro; astfel, contribu]ia
la rezultate plaseaz` banca pe pri-
mul loc \ntre membrii grupului“,
spune Athos Varusio, director gene-
ral al b`ncii.

� Dan Dragomir

OPERATORUL de telefonie mobil`
Orange Romånia, de]inut \n propor-
]ie de 96,8% de France Telecom, a
raportat pe trimestrul al treilea
\ncas`ri totale de 229 milioane de
euro, num`rul de clien]i urcånd la
6,22 milioane la 30
septembrie 2005.
R e spon s ab i l i i

Orange Romånia
nu au dorit s` co-
menteze rezul-
tatele, care au fost
f`cute publice \n
cadrul raportului
trimestrial al Fran-
ce Telecom. Despre
p ro f i t ab i l i t a t e a
operatorului de
telefonie mobil` nu
au fost f`cute pu-
blice alte infor-
ma]ii.
Pe primele nou`

luni, Orange a avut
\ncas`ri totale de 617 milioane de
euro, cu 41,6% mai mari decåt \n
aceea[i perioad` a anului trecut.
Rezultatele aproape egaleaz` \nca-
s`rile operatorului pe tot anul 2004
(624 de milioane de euro). Cre[terea
sus]inut` se datoreaz` \n special
num`rului tot mai mare de clien]i,
plus 42,3% fa]` de aceea[i perioad`
a anului trecut, conform oficialilor
companiei.
Operatorul reu[e[te astfel anul

acesta s` p`streze un ritm constant
de cre[tere de peste 40%, atåt pen-
tru \ncas`ri, cåt [i pentru num`rul
de clien]i. La sfår[itul lunii martie
2005, operatorul avea 5,290 milioa-

ne de clien]i, iar la finalul celui de-al
doilea trimestru al anului atr`sese
430.000 de noi clien]i. |n trimestrul
trei a ad`ugat al]i aproape jum`tate
de milion. Targetul stabilit pentru
2005, de 6 milioane de utilizatori, a
fost dep`[it \n a doua jum`tate a
lunii august.

La \nceputul
anului, France Te-
lecom, prin divizia
sa de telefonie mo-
bil` Orange, a cum-
p`rat de la un con-
sor]iu condus de
AIG New Europe
Fund 23,36% din
ac]iunile operato-
rului Orange Ro-
månia pentru 408,5
milioane de euro \n
cash. Tranzac]ia a
permis evaluarea
valorii de pia]` a
operatorului la
aproximativ 1,776
miliarde de euro,

respectiv 351,5 euro pe abonat.
Targetul Orange Romånia pentru
cifra de afaceri pe 2005 este de circa
770 de milioane de euro (n.r. - un
miliard de dolari), cifr` care mai
mult ca sigur va fi dep`[it`, tri-
mestrul al patrulea fiind \n mod tra-
di]ional mai profitabil pentru ope-
ratorii de telefonie mobil`. Profitul
opera]ional ar urma s` fie de 540 de
milioane de dolari (415 mil. euro).
Principalul concurent, Connex,

nu a mai f`cut publice rezultatele fi-
nanciare dup` preluarea companiei
de c`tre grupul britanic Vodafone.
La jum`tatea anului, Connex a ra-
portat 5,2 milioane de clien]i.

Rezultate

Orange: plus 41,6% la
\ncas`ri pe primele nou` luni

Trei scrisori de la Ion Iliescu
Senatorul PSD Ion Iliescu i-a transmis ieri o scrisoare pre[edintelui executiv al PSD Adrian

N`stase, documentul fiindu-i adus acestuia de c`tre Victor Opaschi, consilier al fostului [ef al
statului. Opaschi nu a dorit s` fac` nici o precizare \n leg`tur` cu con]inutul scrisorii. El a
anun]at doar c` va remite o scrisoare similar` pre[edintelui PSD Mircea Geoan`, precum [i
secretarului general Miron Mitrea. Opaschi a mai spus c` decizia de a face public` scrisoarea

apar]ine destinatarilor. El a apreciat c` scrisoarea a fost „bine primit`“ de N`stase.

Credite pentru case \n Romånia pe salarii
ob]inute \n Italia

CORESPONDEN}A ZILEI

� Adrian M\r[anu
R`zvan Voican

C EA mai bun` ofert` finan-
ciar` pentru pachetul de
61,88% din ac]iunile BCR a

fost depus` de c`tre austriecii de la
Erste, situat` la nivelul a 3,2 mld.
euro, care au fost urma]i de c`tre
portughezii de la Millennium cu o
ofert` ce a dep`[it cu pu]in pragul
de 3 mld. euro, sus]in sursele
citate.
Ambele b`nci \ns` \ncep de

s`pt`måna viitoare negocierile cu
autorit`]ile romåne, \n cursul c`-
rora ofertele financiare pot fi \m-
bun`t`]ite, astfel \ncåt este de a[-
teptat ca achizi]ia pachetului scos
la vånzare s` ajung` spre 3,5 mld.
euro.
Oficial, valoarea nici unei oferte

nu va fi f`cut` public`.
Pe pia]`, anun]ul c` BCR va fi

preluat` fie de Erste, fie de
Millennium a provocat primele
semne de \ngrijorare cu privire la
capacitatea financiar` a acestora de
a „\nghi]i“ una dintre cele mai mari
b`nci din regiune.
„Este o afacere bun` pentru gu-

vern [i o afacere proast` pentru Ro-
månia“, a comentat reprezentantul
uneia dintre favoritele ini]iale ale
competi]iei de la BCR dup` anun-
]area celor doi finali[ti. 
Anun]ul [i-a produs deja primele

efecte [i asupra lui Erste, respectiv
Millennium. Anun]area celor doi
finali[ti de c`tre Comisia de priva-
tizare a provocat sc`derea ac]iu-
nilor BCP Millennium cu circa 8%,
banca portughez` ajungånd la o
capitalizare bursier` de 6,6 mld.
euro. Ac]iunile Erste Bank au \nre-
gistrat o cre[tere u[oar` de 0,5% pe
bursa de la Viena, capitalizarea
b`ncii austriece atingånd ieri 10,33
mld. euro. 
Anali[tii s-au ar`tat destul de

sceptici fa]` de capacitatea b`ncii
portugheze de a avea resursele
financiare necesare achizi]iei BCR.

„Dac` BCP \nvinge la BCR, pers-
pectiva pe termen scurt este nega-
tiv`, dar pe termen lung, \n patru
sau cinci ani, ar putea deveni pozi-
tiv`“, comenteaz` Tiago Dionisio,
analist la BPI, citat de Reuters.
„Presupunånd chiar o ]int` de

pre] de 3,5 mld. euro pentru BCR,
BCP, care are o capitalizare bur-
sier` acum de 7,2 mld. euro, nu are
surplus de capital [i ar avea nevoie
s` strång` cea mai mare parte a
sumei de pe pia]`“, spune Antonio
Ramirez, analist al b`ncii de
investi]ii Merrill Lynch.
De asemenea, anali[tii UBS

(banc` de investi]ii ce asigur` con-
sultan]a Millennium la BCR) sunt
de p`rere c` portughezii nu vor
putea foarte probabil s` \nving` pe
Erste \n aceast` curs`. 
P`rerile din lumea bancar` de la

noi sunt \mp`r]ite \n ceea ce pri-
ve[te perspectivele BCR \n cazul
prelu`rii de c`tre Erste sau
Millennium.
„A[a se \ntåmpl` atunci cånd

pre]ul este cel care determin`
rezultatul. Probabil c` a[a s-a dorit
\n momentul \n care s-au stabilit
criteriile de selec]ie“, afirm` R`s-
van Radu, pre[edintele filialei din
Romånia a b`ncii italiene UniCre-
dito. „Este o surpriz` total`. Cred
c` nu este deloc un rezultat bun
pentru un mediu concuren]ial mai
puternic pe pia]a romåneasc`“, a
comentat Petre Bunescu, vicepre-
[edinte al BRD - SocGen, a doua
banc` din sistem, f`r` a oferi alte
detalii.

„E foarte bine ca aceia care
pl`tesc s` [i cå[tige. Este mai bine
s` intre pe pia]` juc`tori dinamici,
fl`månzi [i s` ocupe pozi]ii pe
pia]` decåt grupurile mari, iar cu
cåt pre]ul pl`tit este mai mare, cu
atåt angajamentul este mai
substan]ial“, spune Mihai Bogza,
pre[edintele Bancpost, fost vicegu-
vernator al BNR.
Pe Burs`, ac]iunile SIF-urilor au

pierdut ieri \n medie 1,1%, pe fon-
dul \ndoielii unora dintre investi-
torii de pe Burs` fa]` de capacitatea
celor dou` b`nci selectate la BCR
de a \mpinge BCR \nainte \ntr-un
timp scurt, avånd \n vedere efortul
financiar pe care trebuie s`-l fac`
acum. Cele cinci SIF-uri de]in
\mpreun` 30,12% din BCR.
Cele mai intens tranzac]ionate

dintre SIF-uri \n ultima perioad`,
Oltenia [i Moldova, au \nregistrat
ieri sc`deri de cåte 0,5%. 
Ultima tranzac]ie cu ac]iunile SIF

Oltenia s-a perfectat la pre]ul de
2,22 lei/ac]iune, \n timp ce \n cazul
SIF Moldova, \nchiderea s-a f`cut
la 1,95 lei/ac]iune. 
Ofertele financiare ale celorlal]i

competitori s-au situat la mare dis-
tan]` de primii doi. Italienii de la
Banca Intesa au oferit pentru
pachetul din BCR aproximativ 2,56
mld. euro, mai spun sursele citate.
Germanii de la Deutsche Bank, ple-
ca]i \n curs` ca mari favori]i, au
\naintat o ofert` de 2,2 mld. euro
pentru achizi]ia pachetului de ac]i-
uni, avansånd de asemenea un
plan de investi]ii de 250 mil. euro.

Surse apropiate procesului de
privatizare sus]in c` Deutsche
Bank s-a clasat pe primul loc dup`
depunerea ofertelor tehnice, ob]i-
nånd cel mai bun punctaj \naintea
deschiderii ofertelor financiare. 
|n oferta tehnic`, germanii au

acceptat condi]ia de a p`stra nu-
m`rul angaja]ilor la BCR pe o pe-
rioad` de trei ani, de a pl`ti
dividende \n acest interval [i de a
lista ac]iunile b`ncii la Bursa de
Valori Bucure[ti.
Planul de afaceri pe urm`torii

cinci ani, \naintat de c`tre
Deutsche Bank, prevedea propul-
sarea BCR ca un adev`rat „hub“ al
b`ncii germane \n zona Balcanilor
pe pie]ele din Bulgaria, Serbia sau
Turcia.
Nici una dintre aceste oferte nu a

fost confirmat` oficial.
Competi]ia a fost atåt de dur`

\ntre cele [apte b`nci, c` unii dintre
competitori [i-au luat m`suri de
precau]ie pentru ca suma oferit` s`
nu poat` fi descoperit` pån` la mo-
mentul deschiderii plicurilor: au
\nvelit hårtia cu pre]ul \n foi]e
speciale de protec]ie contra citirii
cu echipamente speciale.
BCR va dep`[i ]inta privind pro-

fitul net pentru acest an, stabilit` la
peste 190 de milioane euro, a de-
clarat pre[edintele b`ncii, Nicolae
D`nil`, prezent la Forumul sud-est
european, organizat la Dubrovnik
(Croa]ia) de Euromoney, potrivit
Mediafax.

Erste [i portughezii caut` bani
pentru lupta final` la BCR
Negocierile statului cu cele dou` b`nci \ncep s`pt`måna viitoare

BURSE

ZF � 4.221,90
Rasdaq  � 1.728,49
BET � 6.501,90

Indicii bursieri (puncte)
27.10.2005

� ERSTE and Millennium
scramble to get the money for
BCR.
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� PLATFORMA comercial` din
Bra[ov, aproape complet` dup`
investi]ii de 100 mil. euro.
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� EXPORTURILE bat recordul
\n septembrie [i trec de dou`
miliarde de euro.
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� GENERALI: Suntem u[or
peste zero \n ceea ce prive[te
rezultatul financiar.
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� AFACERILE KPMG pe pia]a
local` au crescut cu 30%.
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� EUROPA de Est \[i deschide
cerul pentru companiile aeriene
vestice.
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� B~SESCU: Este normal ca
V`c`roiu [i N`stase s` fie
schimba]i.

PAGINA 13

� C`t`lin Ciocan

BURSA a \nregistrat ieri o sc`dere
generalizat`, aproape toate compa-
niile mari de pe pia]` \ncheind ziua
cu pierderi la nivelul pre]urilor de
tranzac]ionare.
Una din cele mai mari sc`deri a

apar]inut titlurilor Rompetrol
Rafinare (Petromidia), care au c`zut
cu peste 3%, \n prima zi dup` ce
societatea [i-a prezentat rezultate
financiare la 9 luni, rezultate care de
altfel au fost catalogate drept bune
sau foarte bune de brokerii [i
anali[tii de pe pia]`.
Dup` ce \n ziua precedent` cursul

Petromidia reu[ise s` treac` de
pragul de 0,13 lei/ac]iune [i s`
stabileasc` un nou maxim istoric, pe
parcursul [edin]ei de ieri, pre]urile
au dat \napoi pån` la un nivel
minim de 0,122 lei/ac]iune.
Sc`deri au \nregistrat ieri [i SIF-

urile, care au pierdut \n medie 1%.
|n pofida tendin]ei de sc`dere,
ac]iunile SIF Oltenia [i Moldova au
continuat s` se afle pe parcursul
[edin]ei \n aten]ia unor cump`r`tori
puternici, o situa]ie similar` \ntål-
nindu-se de altfel [i \n cazul Petro-
midia. Ac]iunile companiei petroli-
ere au fost cele mai tranzac]ionate
de pe pia]`, cu un rulaj de peste 10,3
milioane de lei (peste 2,8 milioane
de euro). Pe de alt` parte, tran-
zac]iile derulate cu ac]iunile celor
dou` SIF-uri au fost \n fiecare caz de
peste 1,7 milionane de euro.
Brokerii mai spun c` sc`derea

SIF-urilor s-a datorat mai ales fap-
tului c` pre]urile includeau infor-
ma]iile legate de privatizarea BCR,
iar confirm`rile oficiale care au
venit nu au adus nimic surprinz`-
tor, condi]ii \n care unii investitori
au preferat s`-[i marcheze profitul.
„Eu chiar m` bucur c` au r`mas

\n cursa pentru BCR doi investitori
mai mici. Ace[tia nu au resurse
financiare proprii sufiecient de mari
pentru a «cre[te» BCR, ceea ce
\nseamn` c` vor fi interesa]i s`
aduc` mai repede banca pe Burs`“,
afirm` Rare[ Nila[, directorul socie-
t`]ii de brokeraj BT Securities.
Brokerii care lucreaz` \ndeosebi

cu investitori institu]ionali spun \n
general c` sc`derea de ieri a Bursei
se \nscrie practic \n tendin]a existen-
t` pe toate pie]ele din regiune.
„Pia]a de la noi e direct legat` de

celelalte pie]e din regiune [i noi
st`m chiar mai bine decåt  bursele
din Polonia, Cehia sau Ungaria,
care s-au aflat pe o tendin]` clar` de
sc`dere \n ultima perioad`. La noi
\ns` s-au cam terminat toate eveni-
mentele pozitive [i chiar nu v`d ce
am mai putea scoate din månec` pe
termen scurt pentru a face \n con-
tinuare o not` aparte \n regiune“,  a

comentat Valerian Ionescu, director
de opera]iuni la CA IB Securities,
societatea de brokeraj a grupului
HVB. „Totu[i nu sunt foarte con-
vins c` vom asista [i la noi la o
tendin]` de sc`dere pe pia]`“, a
ad`ugat Ionescu.
Dintre sc`derile de ieri, poate cea

care a surprins cel mai mult pe unii
investitori, mai ales prin amploarea
ei, a fost cea suferit` de Petromidia.
„Rezultatele financiare raportate

de Rompetrol Rafinare au fost bune,
dar sub a[tept`ri“, a comentat
traderul uneia dintre cele mai mari
societ`]i de brokeraj de pe pia]`.
„Depinde la ce te raportezi. Dac`

te raportezi la istoricul Petromidia,
rezultatele au fost foarte bune, dac`
te raportezi la OMV, rezultatele
sunt sl`bu]e. Oricum, comparativ
cu Petrom, Rompetrol Rafinare e \n
continuare subevaluat`“, a precizat
Rare[ Nila[.
„Important de re]inut este faptul

c` ac]iunea Rompetrol Rafinare e \n
continuare una foarte riscant`, dar
\n acela[i timp una «ieftin`» la
pre]urile actuale“, spune R`zvan
Pa[ol, pre[edintele societ`]ii de
brokeraj Intercapital Invest.
Pa[ol consider` c` e prea de-

vreme pentru a ne da seama dac`
intr`m \ntr-o perioad` cu sc`deri
mai consistente. „Volumele au fost
ok, ceea ce arat` c` intr` \n continu-
are bani \n pia]`“, afirm` Pa[ol.
Valoarea total` a tranzac]iilor deru-
late cu ac]iunile de la Burs` a dep`-
[it ieri 52,4 milioane de lei (14,5 mi-
lioane de euro).
Banca Transilvania a pierdut ieri

3,4% fa]` de ziua anterioar`, \n timp
ce Petrom a coboråt cu 0,7%. Printre
pu]inele ac]iuni care nu au sc`zut
s-au num`rat cele ale BRD, care au
r`mas la 13 lei/ac]iune.

Bursa [i-a ar`tat 
[i cealalt` fa]`

UN MANECHIN cu o cros` de golf \n måini este lovit de
fulger la Muzeul {tiin]elor din Melbourne. Muzeul dispune de
o sal` unde se simuleaz` toate condi]iile necesare pentru
producerea unui fulger cu ajutorul unui generator de curent
electric de dou` milioane de vol]i.

EXPERIMENTUL ZILEI
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„Este mai bine s` intre pe pia]`
juc`tori dinamici, fl`månzi 
[i s` ocupe pozi]ii pe pia]`
decåt grupurile mari.“

Mihai Bogza, 
pre[edintele Bancpost, fost

viceguvernator al BNR 

„Este o surpriz` total`. Cred
c` nu este deloc un rezultat

bun pentru un mediu
concuren]ial mai puternic 
pe pia]a romåneasc`.“

Petre Bunescu, vicepre[edinte
al BRD - SocGen

„A[a se \ntåmpl` atunci 
cånd pre]ul este cel care
determin` rezultatul.“

R`svan Radu, pre[edintele
filialei din Romånia a b`ncii

italiene UniCredito 
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Ofertele financiare estimative depuse pentru pachetul
majoritar al celei mai mari b`nci din Romånia

Banca Valoarea ofertei 
(mld. euro)

1. Austria 3,2

2. Portugalia 3-3,1

3. Italia 2,5

4. Germania

5. Grecia 2,1

6. Fran]a - Belgia 1,9

7. Fran]a sub 1,9

Sursa: Ziarul Financiar pe baza informa]iilor din pia]`

2,2 plus investi]ii de 250 mil. euro

Cea mai mare banc` din
Romånia a atras oferte
financiare \ntre 1,7 [i 3,2
mld. euro din partea celor
[apte investitori, ceea ce
indic` faptul c` BCR a fost
pre]uit` \ntre 2,7 mld. euro
[i 5,17 mld. euro, au declarat
pentru ZF surse apropiate
procesului de privatizare.

Majoritatea muncitorilor
pleca]i \n str`in`tate lucreaz`
\n construc]ii

ZF Foto


