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Un coºmar pentru noul
Pazara
preºedinte al Federal Reserve Cristina
revine în afacerea

COINCIDENÞÃ - MIªCÃRI LA REGIA DE
RECLAMÃ, CONCOMITENT CU CELE DIN
CONDUCEREA PETROM

J

anet Yellen a plecat cu regrete
din fruntea bãncii centrale a
Statelor Unite. Nu, nu este
vorba despre “remuºcãri” referitoare la situaþia economicã ºi financiarã pe care o lasã în urmã, ci
despre “dezamãgirea de a nu fi fost
numitã pentru un al doilea mandat de
preºedinte al Federal Reserve”, dupã
cum a declarat într-un interviu acordat postului public de televiziune
PBS.
Pe fondul scãderii
masive a pieþelor
obligaþiunilor ºi acþiunilor din ultima zi
de tranzacþionare a
CÃLIN
sãptãmânii trecute,
Janet Yellen, aflatã în RECHEA
ultima zi a mandatului sãu din fruntea Federal Reserve,
s-a declarat mulþumitã de starea economiei.
“Economia creºte cu o ratã sãnãtoasã ºi solidã” în opinia sa, iar “piaþa muncii este puternicã”. În sprijinul acestei afirmaþii, doamna Yellen
a citat crearea a 200 de mii de locuri
de muncã în ianuarie 2018, conform
ultimului raport de la BLS (Bureau
of Labor Statistics). Acelaºi raport
include ºi datele neajustate pentru
sezonalitate, care aratã o scãdere cu
3,085 milioane a numãrului locurilor
de muncã faþã de luna precedentã,
când declinul a fost de 225 de mii
(n.a. datele ajustate aratã o creºtere
cu 160 de mii).
Jurnalista de la PBS a întrebat-o
apoi dacã este îngrijoratã de prezenþa

“Se pare cã umflãm o bulã a obligaþiunilor pentru toate
maturitãþile, care va conduce la mari pierderi odatã cu majorarea
dobânzilor mai târziu. Aproape poþi sã spui cã aceasta este
strategia noastrã”.
JEROME POWELL,
declaraþie în cadrul unei ºedinþe de politicã monetarã din 2012
bulelor speculative pe pieþele financiare, dupã ce a amintit o declaraþie
recentã a lui Alan Greenspan, fost
preºedinte al Federal Reserve, la te-

leviziunea Bloomberg.
În opinia lui Greenspan, “existã
douã bule speculative, una pe piaþa
acþiunilor ºi una pe piaþa obligaþiu-

ASTÃZI, LA CURTEA DE APEL
BUCUREªTI
S&P: “O ieºire
dezordonatã a Marii
Britanii din UE ar
pune presiune pe
ratingul þãrii”
O ieºire dezordonatã a Marii Britanii din Uniunea Europeanã, ca urmare a unor aprecieri greºite fãcute
de autoritãþi cu privire la instinctul
de conservare al blocului comunitar, ar putea duce la o nouã retrogradare a ratingului þãrii, avertizeazã
agenþia de evaluare financiarã S&P
Global.
Moritz Kraemer, analist-ºef la
S&P, declarã, citat de Bloomberg:
“Marea Britanie riscã noi consecinþe negative economice, financiare ºi de rating dacã ignorã instinctul de conservare al UE”. Analistul face referire la faptul cã UE
trebuie sã evite un efect de domino
provocat de posibilitatea ca ºi alte
state membre sã iasã din blocul comunitar, dacã vor ajunge la concluzia cã Marea Britanie a reuºit sã
ajungã la un acord comercial avantajos post-Brexit.
S&P a retrogradat ratingul Marii
Britanii cu douã trepte, dupã referendumul din iunie 2016, când britanicii
au decis sã iasã din UE. S&P atribuie
în prezent Marii Britanii un rating
“AA”, cu perspectivã negativã.
Agenþia de evaluare urmeazã sã publice o actualizare a ratingului Regatului Unit în luna aprilie.
V.R.
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Piperea, faþã în faþã
cu opt bãnci care au dat
credite în CHF

P

rocesul deschis de Asociaþia
Parakletos, condusã de avocatul Gheorghe Piperea,
împotriva unui numãr de opt bãnci
care au dat credite în franci elveþieni
(CHF) se judecã astãzi, la Curtea de
Apel Bucureºti.
Procesul a fost pierdut pe fond, în
urmã cu un an, în favoarea bãncilor,
ulterior Asociaþia Parakletos fãcând
apel.
Procesul vizeazã practicile comerciale considerate incorecte din contractele
de credit în CHF. În acest caz, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC) este intervenient.

Anul trecut, în februarie, avocatul
Piperea, care a condus cazul, spunea:
“Concluzia mea este cã modul în care
a decurs ºi s-a terminat acest proces
urmãreºte sã-i descurajeze pe ceilalþi
sã mai deschidã astfel de dosare. Modul în care s-a judecat cazul înaintat de
Parakletos este exact acela în care s-au
debarasat bancherii de procese. Judecãtorii au fost de o superficialitate incredibilã - au prins din zbor tot felul de
idei, cum ar fi nominalismul monetar,
ºi au ajuns la astfel de decizii".
E.O.
(continuare în pagina 3)

nilor”, iar “bula de pe piaþa obligaþiunilor reprezintã problema criticã”. În ciuda vârstei sale înaintate,
se pare cã “vederea” lui Greenspan
s-a îmbunãtãþit considerabil faþã de
perioada când era considerat “maestru” al economiei, dar când era de
pãrere cã “bulele speculative pot fi
observate doar atunci când se prãbuºesc”.
“Nu vreau sã pun eticheta de bulã
speculativã pe ceea ce vedem
acum”, a rãspuns ºi Janet Yellen,
însã a recunoscut cã “valoarea activelor financiare este ridicatã”.
Cu toate acestea, doamna Yellen
nu este foarte îngrijoratã, deoarece
“sistemul financiar este suficient de
rezistent acum ºi poate sã absoarbã
ºocurile”.
Danielle DiMartino Booth, fost
consilier al preºedintelui Federal
Reserve Bank of Dallas ºi autoarea
cãrþii “Fed Up: An Insider’s Take
on Why the Federal Reserve is Bad
for America”, aratã cã “este prea
devreme sã evaluãm moºtenirea lui
Yellen”, însã precizeazã cã “politica promovatã s-ar putea sã nu asigure o stabilitate financiarã durabilã”.
Motivul principal este, desigur,
“uriaºa creºtere a datoriilor din perioada mandatelor lui Yellen la Federal Reserve” (n.a. vicepreºedinte
între 2010 ºi 2014 ºi preºedinte din
2014), care ne asigurã cã “au fost
plantate seminþele urmãtoarei crize
financiare”.
(continuare în pagina 8)

“Ead.Ro Interactive”

C

ristina Pazara, soþia lui Dan
Pazara, directorul de comunicare corporate al OMV
Petrom, a revenit, oficial, în acþionariatul regiei de vânzãri “Ead.Ro
Interactive” (pe care a înfiinþat-o
împreunã cu o rudã a lui Orlando
Nicoarã, managerul proiectelor Profit.ro ºi News.ro), aproape în acelaºi
timp cu schimbãrile din conducerea
OMV Petrom.
Compania a anunþat, pe 9 ianuarie,
înlocuirea Marianei Gheorghe din
funcþia de CEO, iar surse din piaþã au
vorbit despre faptul cã ºi Dan Pazara
va pãrãsi funcþia din cadrul Petrom.
Sursele noastre au afirmat cã acesta
s-ar fi aflat în atenþia Comisiei de
Disciplinã din cadrul grupului ºi cã i
s-ar fi reproºat distribuirea haoticã a
bugetelor de publicitate de zeci de
milioane de euro.
Cristina Pazara controleazã,
acum, 20% din “Ead.Ro Interactive”, regia care vinde publicitatea de
la Profit.ro ºi News.ro, în urma unor
decizii AGAdin decembrie, publicate luna trecutã în Monitorul Oficial.
Astfel, pe 6 decembrie, Cristina
Raduly, asociatul unic al “Ead.Ro
Interactive”, regia care vinde publicitatea pentru site-urile News.ro ºi
Profit.ro, a decis o majorare de capital, în urma cãreia a rãmas cu o deþinere de 3% din companie, fiind co-

optaþi asociaþi Vasile Iuga, cu 40%,
Gheorghe Adrian Tomºa, cu 24%,
Cristina Pazara, cu 17%, Tudor Mihai Brebenaru, cu 16%. Tot atunci,
Cristina Raduly a decis completarea
obiectului de activitate al societãþii
cu diverse domenii – de la
agriculturã pânã la comerþ.
Pe 7 decembrie, mai are loc o
miºcare prin care Cristina Raduly
iese de tot din afacerea “Ead.Ro Interactive”, cedându-i cei 3% Cristinei
Pazara, care ajunge la un pachet de
20%.
Ziarul “BURSA” a fãcut, în septembrie 2016, legãtura dintre firma
“Ead.Ro Interactive”, deþinutã de
Raduly Ramona-Cristina ºi familia
lui Dan Pazara, director de comunicare al OMV Petrom. În fapt,
“Ead.Ro Interactive” a fost înfiinþatã
de Cristina Pazara ºi de Raluca Nicoarã, care, potrivit unor surse din
piaþa media, este rudã cu Orlando
Nicoarã, managerul proiectelor Profit.ro ºi News.ro. Pe 8 octombrie
2015, Cristina Pazara ºi Raluca Nicoarã au decis sã se retragã, fãcând
rocada cu Raduly Ramona-Cristina.
La data respectivã, Dan Pazara
ne-a transmis cã nici el, nici soþia sa
nu sunt acþionari la Profit.ro sau la
News.ro ºi cã nu existã niciun conflict de interese.
(continuare în pagina 7)

Cel mai mare producãtor german de
pui intrã în industria cãrnii de laborator
l Noul sãu produs, pe care îl va realiza în parteneriat cu o companie
israelianã, va ajunge în restaurante în anii urmãtori

C

el mai mare producãtor de
carne de pasãre din Germania, PHW/Wiesenhof, a decis sã intre pe segmentul producþiei
de carne realizatã artificial, în laborator, prin achiziþia unei participaþii
minoritare la start-up-ul israelian
SuperMeat.
Presa strãinã informeazã cã cele
douã companii s-au asociat, recent,
pe segmentele de cercetare, dezvoltare ºi distribuþie.
Carnea artificialã, denumitã ºi carne in vitro, este produsã prin creºterea
celulelor musculare animale în
laborator. Conform producãtorilor,
acestea ar fi prelevate de la pui “fãrã
durere”, astfel cã ONG-urile pentru
protecþia animalelor ºi asociaþiile de

Sloganul
prin care
SuperMeat
îºi
promoveazã
produsele
din carne
de
laborator.
vegani salutã dezvoltarea tehnicii de
producere a cãrnii in vitro.
Potrivit directorului executiv al
PHW, Peter Wesjohann, afacerea cu
SuperMeat este “mai puþin o investi-

þie pur financiarã, ºi mai mult un
început de parteneriat strategic”.
A.V.
(continuare în pagina 15)

Preþul de referinþã pentru gazele naturale extrase
în România, în dezbatere publicã

P

roiectul de ordin privind
aprobarea metodologiei de
stabilire a preþului de referinþã pentru gazele naturale extrase în
România va fi dezbãtut public, mâine, la Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Ordinul prevede ca preþul de referinþã la gaze sã fie stabilit în funcþie
de preþurile de tranzacþionare de pe
hubul de la CEGH Viena ºi este acelaºi emis de ANRM, în decembrie,
dar blocat la Guvern.
Senatorul liberal Daniel Zamfir a
acuzat public cã fostul premier Mihai Tudose l-a demis pe preºedintele
ANRM Gigi Dragomir din cauza ordinului 525 din 22 decembrie, emis

de ANRM, care privea schimbarea
metodei de calcul al redevenþei pentru gazele naturale, astfel încât preþul

de referinþã al gazelor naturale (adicã preþul minim admis la tranzacþiile
cu gaze naturale considerat de statul
român în vederea aplicãrii redevenþei) urma sã fie adus la nivelul la care
se vând gazele pe piaþã.
Ordinul nu a mai apãrut niciodatã
în Monitorul Oficial, dar a fost pus în
dezbatere publicã, dupã ce Gigi Dragomir a fost repus în funcþia de
preºedinte ANRM, de cãtre premierul interimar Mihai Fifor, dupã ce fusese demis de Mihai Tudose, la
finalul anului trecut.
Ieri, Daniel Zamfir a scris pe Facebook: “Amai trecut o sãptãmânã ºi
Ordinul privind redevenþele la gaze
nu a fost publicat în Monitorul Ofi-

cial! Încã o sãptãmânã în care Statul
Român a pierdut vreo 15 milioane de
euro! De ce, doamna prim ministru,
mai þineþi Ordinul ºi nu-l publicaþi?!?”
Domnul Zamfir anunþase cã, în
prezent, preþul de referinþã pentru
calculul redevenþei la gaze este de
45,71 lei/MWh, fiind neactualizat
din 2008, în condiþiile în care, în piaþã producãtorii vând gazul cu 89 de
lei/MWh.
În replicã, Harald Kraft, preºedintele Asociaþiei Române a Companiilor de Explorare ºi Producþie Petrolierã (ROPEPCA), a þinut sã precizeze cã producãtorii plãtesc redevenþa
la gaze, totdeauna la preþul de piaþã,

ºi considerã cã “este exclus un
abuz”, în cazul vânzãrilor de gaze
intra-grup.
Prin Ordinul 525, ANRM urmãrea punerea în aplicare a mãsurilor
dispuse de Curtea de Conturi, care,
încã din 2010, a stabilit cã, prin neactualizarea preþului de referinþã (de la
495 lei/1000 mc, în 2008), statul a
fost prejudiciat cu peste 2 miliarde
de lei. Decizia Curþii a fost confirmatã de Curtea de Apel, în 2012, ºi de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în
2015, prin decizie definitivã. Mai
mult, în 2015, Curtea a constatat cã
ANRM nu îndeplinise încã dispunerea anterioarã, ceea ce a condus la
majorarea prejudiciului. n

