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“Revolut a ajuns
la 90.000 de utilizatori,
în þara noastrã”

JACK CUTIªTEANU, PETPROD:

“Datele OPCOM
nu «se pupã»”
Datele publicate de OPCOM se contrazic între ele, este de pãrere Jack
Cutiºteanu, directorul general al
Petprod, care ne-a spus, într-un scurt
interviu, cã sunt jucãtori pe OPCOM
care manipuleazã piaþa.
Reporter: Sunt suspiciuni în piaþã
legate de datele publicate de OPCOM.
Dumneavoastrã cum apreciaþi aceste
date referitoare la tranzacþiile zilnice
pe piaþa de energie?
Jack Cutiºteanu: Eu editez, zilnic,
la ora 13.30, curbele agregate din datele
pe care le pune la dispoziþie OPCOM ºi
întocmesc ºi o prefaþã. Întrebarea pe
care ºi noi ne-o punem este: “Datele
puse la dispoziþie pe PZU de cãtre
OPCOM în fiecare zi sunt corecte sau
nu?” Daca da, pânã la ce punct? Datele
OPCOM dau niºte curbe care se intersecteazã ºi dau preþul de închidere al
pieþei (PIP) pentru fiecare interval.
În practicã, sunt cazuri în care jucãtorul vrea sa vândã 200 de MWh sau sã
cumpere 150 de MWh, dar el a umflat
cantitatea de electricitate cu 500 de
MWh, mutând tot volumul pe fiecare
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(Interviu cu Irina Nicoleta Scarlat, Country Manager Revolut România)

interval cu 500-600 de MWh. Astfel,
respectiva companie îºi majoreazã
prin facturi cifra de afaceri ºi mãreºte
volumul tranzacþionat.
Reporter: Dar regulile de funcþionare ale PZU permit ca jucãtorii sã facã
oferte ºi la vânzare ºi la cumpãrare…
Jack Cutiºteanu: Permit, dar
ceea ce se întâmplã cu adevãrat este
manipulare.
E.O.
(continuare în pagina 13)

PENTRU PRIMA DATÃ ÎN ISTORIE,

Vom fi acea þarã micã de
unde-a plecat ditamai criza!
E clar pentru toatã lumea, pentru toatã la alþii, cu proverbiala generozitate despre
lumea care conteazã…
care aflãm încã din cãrþile de citire, în
Vine criza! Nu pentru cã aºa zic Rou- cursul primar.
bini, Cîþu sau Remus Borza, ci
Pânã acum n-am exportat, nu
pentru cã se vede.
ne-a prisosit, nici ãilalþi nu ne-au
De fapt, nu vine nicio criluat de exemplu ºi nu s-au îndemzã. Criza e aici de dinainte de
nat sã ne urmeze. Acuma poate
2008, n-a plecat nicãieri, am
facem o nefãcutã ºi, din mioritica
acoperit-o doar, ca pisica,
noastrã cutie a Pandorei, vom resub granulele parfumate ale
vãrsa asupra strãinãtãþii, printre
MHAI
unei aparenþe mai puþin dealte tare ºi flageluri tradiþional
ANTONESCU
primante.
româneºti ºi ditamai frumuseþea
La noi, criza nu vine de afarã, e proba- de marasm economic.
bil singurul lucru pe care nu trebuie sã-l
MIHAI ANTONESCU
importãm, ni-l facem noi, singuri, pentru
(continuare în pagina 5)
uzul nostru, iar dacã mai rãmâne, dãm ºi

A mai rãmas doar uºa
din spate a istoriei pentru
Angela Merkel?
Dacã va ajunge preºedinte al CDU dupã conferinþa
din decembrie, ºansele cancelarului Merkel de a-ºi
duce la sfârºit ºi al patrulea mandat vor deveni
aproape nule.
A fost suficient ca Dorothy sã-ºi
batã de trei ori tocurile pantofilor de
rubin pentru a se întoarce acasã din
Þara lui Oz.
Dorothea nu a fost la fel de norocoasã. Nici dacã ar fi avut, printr-un miracol, pantofii de rubin, Angela Dorothea Merkel, tot nu ar mai fi reuºit sã se
întoarcã acasã, pentru cã “acasã” s-a
transformat în altceva în anii sãi la
conducerea guvernului federal.
Acesta pare sã fie ºi motivul celor
mai slabe rezultate electorale ale partidului sãu, Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU), din perioada postbelicã, în
ciuda unei situaþii economice de invidiat.
Cele ºase luni de negocieri pentru
formarea guvernului, în urma alegerilor generale de anul trecut, ºi rezultatul
alegerilor din Bavaria nu au fost de
ajuns. A fost nevoie de încã un rezultat
dezastruos la alegerile din landul Hesse pentru a o “convinge” pe Angela
Merkel sã se opreascã din marºul ei
absurd cãtre nu se ºtie ce.
Dupã o scurtã perioadã de speculaþii, cancelarul german ºi-a anunþat în
septembrie intenþia fermã de a candida
din nou pentru ocuparea funcþiei de
preºedinte al CDU, la conferinþa partidului din decembrie 2018.
Rezultatul electoral din Hesse nu a
mai putut fi, însã, ignorat ºi a venit,
probabil în urma unor extraordinare
presiuni, decizia de renunþare la con-

ducerea partidului, poziþie ocupatã în
ultimii 18 ani.
Reacþia marilor publicaþii internaþionale a fost de uimire. Realismul a
venit din partea tabloidului britanic
Daily Express, care a scris cã “Mutti a
ignorat vântul schimbãrii care bate
peste Europa în ceea ce priveºte migraþia ºi UE”.
În ceea ce priveºte migraþia, Angela
Merkel a dat dovadã de aroganþã ºi nu a
þinut seamã de dorinþa cetãþenilor, o atitudine specificã liderilor care se cred de
neînlocuit ºi sunt convinºi cã ºtiu mereu
ce este mai bine pentru popor.
Cum poate fi vorba despre democraþie când o decizie crucialã privind
imigraþia se ia fãrã consultarea poporului?
Este adevãrat cã nu se poate organiza un referendum pentru validarea fiecãrei decizii guvernamentale, însã migraþia în masã cãtre Germania din
Orientul Mijlociu ºi Africa, reprezintã
un fenomen cu profunde implicaþii,
atât economice, dar mai ales în ceea ce
priveºte structura ºi valorile sociale
comune ale acestei pãrþi de lume.
Conducerea editorialã de la Bloomberg a scris cã “Angela Merkel rãmâne
liderul indispensabil al Europei”, preluînd “indispensabilul” dintr-un numãr
al revistei The Economist din urmã cu
trei ani, unde cancelarul Germaniei era
“europeanul indispensabil”.
(continuare în pagina 3)

De puþin peste jumãtate de an prezent în þara noastrã, fintech-ul Revolut a ajuns la 90.000 de utilizatori,
pe piaþa autohtonã, obiectivul companiei fiind sã atingã cifra de 100.000 de utilizatori pânã la finalul
anului în curs, dupã cum ne-a spus Irina Nicoleta Scarlat, Country Manager Revolut România. Conform
domnieisale,volumultotalaltranzacþiilorefectuateînþaranoastrãadepãºit275demilioanedeeuro,
în luna octombrie.
Revolut a fost înfiinþat în iulie 2015, utilizatorii sãi putând sã-ºi facã un cont curent în 60 de secunde ºi sã-ºi cheltuiascã banii în strãinãtate, în peste 150 de monede.
Compania a anunþat, recent, lansarea pe piaþa de la noi a unui card din metal care va returna clienþilorpânãla1%dinbaniicheltuiþi,înmonedetradiþionalesaucriptomonede.Utilizatoriivorputearetrage gratuit pânã la 2400 lei de la orice bancomat din lume ºi vor beneficia de un serviciu dedicat de
concierge pentru a rezerva orice, de la zboruri, la bilete pentru festivaluri, transmite comunicatul.
Printre beneficiile de care se vor bucura clienþii Revolut Metal se numãrã: schimb valutar nelimitatlacursuldeschimbinterbancar,transferuriinternaþionalegratuite,suportcuprioritate24/7 ºi
asigurare medicalã de cãlãtorie care include servicii de sãnãtate, dentare, precum ºi întârzieri ale
zborurilor sau pierderea bagajelor.

Reporter: Cum a fost primit fintech-ul Revolut în þara noastrã?
Irina Nicoleta Scarlat: Primirea cãlduroasã de care ne-am bucurat încã de la
început ne confirmã faptul cã era nevoie
de un produs ca Revolut în România.
Românii s-au sãturat sã plãteascã taxe ºi
comisioane bancare nejustificate, sã piardã bani ori de câte ori cãlãtoresc în strãinãtate din cauza marjelor aplicate la cursul de schimb valutar, sã facã drumuri la
bancã ori de câte ori au nevoie de ceva.
Reporter: Raportându-vã la evoluþia Revolut în prima jumãtate de an în

România, cum aþi caracteriza consumatorul de astfel de servicii?
Irina Nicoleta Scarlat: Vârsta medie
a utilizatorilor Revolut din România este
de 34 de ani, cu o distribuþie aproximativ
egalã între femei ºi bãrbaþi, posesor de
smartphone, cu venituri medii sau ridicate, familiar cu tehnologia
(“tech-savvy”), care cãlãtoreºte frecvent
în interes personal sau de business.
A consemnat
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

