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Riscurile utilizãrii
Bitcoin - în atenþia
reuniunii G20 din martie

Autoritãþile de reglementare din
cadrul sectorului financiar
analizeazã riscurile provocate

de utilizarea Bitcoin ºi a altor monede
virtuale ºi vor dezbate acest aspect la
viitoarea reuniune a G20 din luna mar-
tie, dupã cum a declarat un oficial al
Bãncii Centrale Europene, potrivit
Reuters, citatã de Hotnews.

“Comunitatea internaþionalã pregã-
teºte un rãspuns ºi mã aºtept, de exem-
plu, ca discuþiile de la reuniunea G20
care va avea loc în martie, la Buenos
Aires, sã se concentreze foarte mult pe
aceste probleme”, a afirmat Benoît
Coeure,membruînboard-ulBCE,pre-
zent la Forumul Economic Mondial de
la Davos.

Între timp, o importantã platformã
de tranzacþionare a monedelor vir-
tuale din Japonia, Coincheck, a fost
atacatã de hackeri ºi a pierdut apro-
ximativ 58 de miliarde de yeni (534
milioane dolari), a relatat postul de
televiziune naþional NHK.

Coincheck a postat, vineri
dupã-amiazã, pe site-ul propriu, cã a
suspendat retragerile pentru aproape
toate monedele virtuale. Compania a
anunþat poliþia, precum ºi Agenþia
pentruServiciiFinanciaredinJaponia.

Bitcoin valora, la începutul anului
2017, în jur de 1.000 de dolari, urmând
ca, la finalul lunii decembrie a anului tre-
cut, sã ajungã la circa 14.000 de dolari
ºi, ulterior, pe parcursul acestei luni,
sã scadã la sub 10.000 de dolari ºi
apoi sã creascã la peste 11.000 de do-
lari, sãptãmâna trecutã. (F.A.)

FOST ANGAJAT AL BÃNCII:

“Conºtientã de riscul creºterii CHF,
Volksbank nu ºi-a informat clienþii”

Deºi Volksbank a conside-
rat încã din a doua jumãta-
te a anului 2007 cã exista

riscul deprecierii monedei naþio-
nale în raport cu francul elveþian
(CHF), totuºi banca nu a informat
clienþii în legãturã cu creºterea
marjei de risc la împrumuturile în
aceastã monedã, ci a pãstrat ace-
leaºi criterii de acordare a credite-
lor, menþinând gradul de îndatora-
re avut în vedere, ne-a spus un fost
angajat al instituþiei de credit. Sur-
s a c i t a t ã a d a u g ã f a p t u l c ã
Volksbank nu oferea posibilitatea
reeºalonãrii/rescadenþãrii credite-
lor persoanelor fizice pentru inca-
pacitate de platã ori deteriorarea
situaþiei financiare, incapacitate

care a fost datã inclusiv de creºte-
rea cursului lei/CHF.

Raportul Volksbank pe anul 2007
aratã, conform surselor noastre:
“Deºi membrã a Uniunii Europene,
economia României prezintã în con-
tinuare caracteristicile unei pieþe
emergente cum ar fi un deficit de
cont curent ridicat, o piaþã financiarã
relativ nedezvoltatã ºi fluctuaþii în
cursurile de schimb valutare.
Începând cu a doua jumãtate a anului
2007 (…), pieþele financiare interna-
þionale au resimþit unele efecte legate
de declinul pieþei ipotecare (sub-pri-
me) din Statele Unite.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

FONDUL SPECULATIV TCI ANTICIPEAZÃ:

“O piaþã americanã va lansa
o ofertã de 15 miliarde de lire
pentru Bursa din Londra”

TCI Fund Management Ltd., unul
dintre cei mai mari acþionari ai Lon-
don Stock Exchange Group Plc
(operatorul Bursei de Valori din
Londra), anticipeazã cã societa-
tea-mamã a unei pieþe rivale din
SUA va lansa o ofertã de preluare în
valoare de 15 miliarde de lire sterline
pentru London Stock Exchange
(LSE), anunþã news.sky.com.

Potrivit Sky News, Sir Chris-
topher Hohn, cel care conduce
TCI, a declarat recent cã este ine-
vitabilã consolidarea burselor de
acþiuni.

Surse apropiate lui Sir Chris-
topher Hohn afirmã cã acesta preve-
de lansarea unei oferte de preluare

din partea CME Group, care deþine
Chicago Mercantile Exchange, sau a
Intercontinental Exchange (ICE),
care are în proprietate Bursa de Va-
lori din New York (New York Stock
Exchange – NYSE), pentru o parte
sau 100% din grupul LSE.

Potrivit news.sky.com, grupul
LSE are o valoare de piaþã de peste
13 miliarde de lire sterline, ceea ce
înseamnã cã, luând în calcul o primã
de preluare, orice tranzacþie care ar
implica întreaga companie ar putea
sã ajungã la 15 miliarde de lire sterli-
ne sau chiar mai mult.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 8)

Sex and the country
cu Viorica Dãncilã

P
remierul-doamnã pare o
victorie contra sexismului.
Emanciparea femeilor noastre
îºi gãseºte expresia în nu-

mirea Vioricãi Vasilica Dãncilã pe
funcþia de ºef al Executivului.

Subiectul feminist a rãsãrit
neaºteptat în calea PSD-ALDE, co-
piind pânã la detaliu dilemele lui
Jean-Claude Juncker
din iulie 2014, când,
numit fiind la condu-
cerea Comisiei Eu-
ropene, a amânat
constituirea ei, deoa-
rece a gãsit doar
nouã femei pentru
funcþii de comisar, iar el vroia zece,
ca sã progreseze în promovarea fe-
meilor, faþã de Comisia precedentã,
cea a lui José Manuel Barroso.

Câte unul din fiecare þarã membrã
a Uniunii Europene, Comisia numã-
rã 28 de comisari.

Câte unul din fiecare nu-ºtiu-ce,
Guvernul PSD-ALDE numãrã 28 de
miniºtri.

Nouã femei în Comisia Europea-
nã 2014.

Nouã femei în ediþia a III-a a gu-
vernelor PSD-ALDE, 2018.

Din acest punct de vedere, Guver-
nul nostru pare capabil sã conducã
Europa.

Ceea ce nu este pur ºi simplu
bãºcãlie, pentru cã, de exemplu, nici
pe Jean-Claude Juncker nu l-a preo-
cupat prea mult competenþa comisa-
rilor, ci sexul lor l-a frecat mai tare.

Deºi nu este necesar, dacã mai bã-
gãm faptul cã nu-ºi mai respectã orele
de la care umblã pe trei cãrãri prin
labirintul coridoarelor de la Bru-
xelles, dacã mai bãgãm buna dispozi-
þie cu care îi pãlmuieºte pe ºefii gu-
vernelor veniþi la Înalta Poartã sã-i
strângã mâna (Victor Orban a avut un
bun reflex ºi s-a ferit, lucru pe care
Juncker, oricât de afumat era, pare cã
îl prevãzuse, pentru cã l-a numit “dic-
tator” - “Vine dictatorul!”) ºi dacã
mai bãgãm, mai ales, cretinismul
managementului crizelor europene

de toate felurile, începând cu fali-
mentul Greciei, continuând cu emi-
granþii dislocaþi de NATO din þãrile
natale, continuând cu teroriºtii antre-
naþi de Hillary Clinton ºi cu legislaþia
financiar-bancarã de amplã respiraþie
mafiotã, trecând prin mãsurile de ac-
celerare a crizei datoriilor suverane ºi
de izgonire a marilor afaceri dincolo
de jurisdicþia europeanã, ca sã ajun-
gem la rezultatul pauperizãrii cetãþe-
nilor Europei, deºi Europa îi jefuieºte
neîncetat pe cei din afara hotarelor
sale prin “programul de relaxare can-

titativã” plagiat dupã neruºinarea
americanã (pentru cã nu conteazã cã
eºti beat, dacã, totuºi, îþi faci treaba
bine - fraþii Micula nu au greºit nicio-
datã vreun contract al European
Drinks, neintenþionat), ei bine, cu
toate cã fraza asta este foarte lungã, ea
ar putea deveni ºi mai lungã, ba chiar
aº putea-o transforma, nu într-un se-
rial sau într-o carte, ci aº putea bucºi o
întreagã bibliotecã cu tâmpenii
ornamentate sofisticat cu papion ºi
whiskey, prezentate drept soluþii glo-
bale, aºa cã trebuie sã o închei ºi am
sã o închei aºa: dacã punem toate
astea claie peste grãmadã, atunci
realizãm cã, da, europarlamentarul
Viorica Vasilica Dãncilã, extrasã de
urechi ca un iepuraº din joben, drept
premier al României, “ar putea
oricând sã conducã o Europã, nu doar
România” (mã rog, aºa zice lumea cã
s-ar fi exprimat Mihail Gorbaciov
despre Ion Iliescu, dar Ion Iliescu este
“Guru la toatã pesedeaua” ºi deci ºi la
Dragnea, chit cã Dragnea vine de la
PD, dar uite cã, în 18 ani de pesedism,
a ajuns ºi el un guruleþ, în faþa cãru-
ia Gabriela Vrânceanu se pierde cu
Firea).

Cu adevãrat, fraza de mai înainte
reprezintã o greºealã stilisticã, dar
lungimea ei a fost inevitabilã, pentru
cã dacã aº fi tranºat-o în propoziþii
independente, atunci lumea ar fi cre-
zut cã am mai multe idei, dar eu am
una singurã, la fel ca/cu Liviu
Dragnea.

(continuare în pagina 3)

ANRE a trimis controale la
OMV Petrom ºi la Romgaz
l Surse: “Dispecerul de Gaze a solicitat oprirea
producþiei de gaze pentru evitarea unor explozii
ale conductelor, Romgaz s-a conformat, OMV
Petrom se pare cã nu”

ANRE a trimis controale la
OMV Petrom ºi la Romgaz,
ne-au declarat surse din ener-

gie, întrucât, în luna decembrie, au
existat situaþii când cei doi producãto-
ri de gaze au injectat puternic gaze în
sistem, urcând presiunea la peste 50
de atmosfere, ceea ce putea duce la ri-
scul unor explozii ale conductelor.
Sursele susþin cã, la solicitarea Dispe-
cerului de Gaze pentru oprirea pro-
ducþiei, Romgaz s-a conformat, dar
OMV Petrom se pare cã nu.

Iulian Iancu, preºedintele Comi-
siei pentru industrii ºi servicii, a
anunþat, la finalul sãptãmânii trecute,
cã reprezentanþii Romgaz i-au solici-
tat, recent, organizarea unei întâlniri
cu toate pãrþile implicate, în vederea
clarificãrii unor situaþii apãrute pe
piaþa gazelor naturale începând cu
luna decembrie 2017. Un comunicat

de presã al Comisiei pentru industrii
ºi servicii susþine: “Datã fiind impor-
tanþa celor expuse de Romgaz, ca ºi
necesitatea luãrii unor decizii urgen-
te cu privire la acestea, în ziua de
luni, 22 ianuarie 2018, Preºedintele
Comisiei pentru industrii ºi servicii,
domnul deputat Iulian Iancu, a orga-
nizat o întâlnire cu pãrþile implicate,
respectiv: Ministerul Energiei, Rom-
gaz, Transgaz, OMV Petrom ºi
ANRE”.

Deputatul PNLVirgil Popescu, vi-
cepreºedintele Comisiei de Industrii ºi
Servicii, ne-a declarat: “Dacã dom-
nul preºedinte Iulian Iancu susþine cã
a avut o întâlnire, probabil cã a
avut-o personal, în calitate de
preºedinte al Comisiei de Industrii.

ANCUÞA STANCIU
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SORIN CIUTUREANU, OIL TERMINAL:

“Avizarea unui nou terminal în Portul Constanþa
riscã sã blocheze infrastructura feroviarã”

(Interviu cu domnul Sorin Ciutureanu, director general Oil Terminal )

l “Nu de competitivitate ne este fricã, pentru cã suntem competitivi comercial, ci de lipsa
infrastructurii necesare deservirii a douã terminale aºezate unul lângã altul, fapt ce va afecta toþi
operatorii din zonã, nu doar pe noi” l “Creºterea preþului barilului de þiþei din ultima perioadã nu
este în avantajul terminalelor petroliere independente” l “Oil Terminal Constanþa este constrâns de o
legislaþie fiscalã care poate conduce la limitarea rulajului de marfã”

Reporter: Cum apreciaþi activita-
tea Oil Terminal în 2017?

Sorin Ciutureanu: O activitate
previzibilã, în limitele prognozei bu-
getare, fãrã evenimente notabile care
sã genereze o reorganizare sau
regândire a strategiei de business.
Practic, am reuºit sã avem o uºoarã
creºtere a veniturilor faþã de planifica-
rea de la începutul anului 2017, princi-

palii indicatori economico-financiari
au fost realizaþi, înregistrându-se valori
mai mari faþã de nivelul aprobat prin
BVC. Nu am avut incidente tehnice
notabile, lucru foarte important pentru
o societate cum este Oil Terminal.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Construirea unui nou terminal petrolier, în Portul Constanþa, de cãtre ADM este

în faza de avize/aprobãri/autorizãri, iar acest lucru riscã sã creeze probleme de

infrastructurã, potrivit lui Sorin Ciutureanu, directorul general al Oil Terminal.

“Nu de competitivitate ne este fricã, pentru cã suntem competitivi comer-

cial, ci de lipsa infrastructurii necesare deservirii a douã terminale aºezate

unul lângã altul, fapt ce va afecta toþi operatorii din zonã, nu doar pe noi”,

ne-a spus domnia sa, într-un interviu, în care ne-a vorbit despre activitatea

companiei.

Statul român, prin Ministerul Energiei, deþine 59,62% din Oil Terminal, în

timp ce Sebastian Valentin Dumitrescu are o participaþie de 13,1%, con-

form datelor de la jumãtatea anului trecut.
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