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Poziþie contradictorie a SOCAR faþã
de Nabucco

Un oficial al SOCAR a fãcut
ieri o declaraþie bulversantã
vizavi de poziþia Nabucco în

licitaþia pentru achiziþia gazelor de la
Shah Deniz II. Elshad Nassirov, di-
rector în cadrul SOCAR, apãrã pozi-
þia Nabucco, dar, în acelaºi timp,
promoveazã proiectul concurent
TANAP, care riscã sã înjumãtãþeas-
cã sau chiar sã anuleze proiectul su-
sþinut de Uniunea Europeanã.

Varianta lungã a gazoductului
Nabucco rãmâne în cãrþi pentru li-
citaþia de vânzare a gazului din
zãcãmântul azer Shah Deniz II, în
ciuda declaraþiilor oficialilor BP, a
declarat, ieri, pentru un ziar aus-
triac, oficialul SOCAR. Potrivit
Reuters, oficialul a anunþat: “Am
anunþat BP cã nu suntem de acord cu
anunþul pe care l-au fãcut (n.r. cã nu
mai iau în considerare Nabucco în
cadrul licitaþiei). Oficialii BP s-au
scuzat ºi au spus cã anunþul a expus
opinii personale. Pentru noi, Nabuc-
co este în continuare o opþiune pen-
tru vânzarea gazelor deoarece

alternativa sudicã propusã – TANAP
– este doar un concept”.

SOCAR este, de asemenea, partener
în cadrul proiectului Shah Deniz, alãturi
de BP. Recent, un oficial BP a anunþat
cã varianta lungã a Nabucco nu este

viabilã ºi nu mai reprezintã o opþiune în
cadrul licitaþiei pentru Shah Deniz II.

Zãcãmântul din Shah Deniz este o
sursã principalã de aprovizionare
pentru Nabucco, urmând sã livreze
în jur de 16 miliarde mc de gaze
anual (jumãtate din capacitatea de
transport planificatã pentru Nabuc-

co). Alþi furnizori curtaþi de compa-
nia de proiect pentru Nabucco sunt
Turkmenistan, Irak ºi posibil Iran.

Elshad Nassirov, director în cadrul
SOCAR, a spus apoi cã estimeazã cã
Azerbaidjanul o sã cadã la înþelegere

cu Turcia pentru TANAP la finele
lunii iunie (n.r. întâmplãtor sau nu,
sfârºitul lunii iunie este speculat de
ITAR-TASS, conform unor surse
din mediul de afaceri londonez, ca
datã la care Nabucco va fi abando-
nat oficial). Domnia sa a spus cã
proiectul TANAP, în care OMV ºi
RWE ar putea fi parteneri, este mai
mic ºi mai ieftin decât Nabucco ºi
va putea fi extins mai târziu dacã va
fi necesar.

Nassirov a subliniat cã varianta
scurtã a Nabucco (de la graniþa Tur-
ciei cu Bulgaria ºi pânã în Austria)
are “50-50" ºanse sã fie selectatã de
consorþiul Shah Deniz dacã TANAP
va fi pus la punct de acþionarii sãi.
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Barroso: Zona euro
trebuie sã prezinte un
calendar de integrare
economicã deplinã

Þãrile din zona euro ar trebui sã
prezinte un calendar de integrare
economicã deplinã, ca sã poatã rea-
sigura investitorii în privinþa viitoru-
lui uniunii monetare, a declarat, ieri,
preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso.

“Este foarte important - chiar dacã
integrarea nu se va întâmpla imediat
-, sã fie definitã tendinþa, obiectivul.
Totodatã, este foarte important pen-
tru încrederea investitorilor în zona
euro”, a spus oficialul de la
Bruxelles.

Spania va finanþa
bãncile cu bani din
obligaþiuni

Spania va emite în curând noi
obligaþiuni pentru finanþarea bãnci-
lor cu probleme ºi a regiunilor înda-
torate, chiar dacã randamentele se
apropie de nivelul de 7%, considerat
nesustenabil pe termen lung.

Conform unei surse guvernamen-
tale citate de Reuters, este posibil ca
Spania sã recapitalizeze “Bankia”
prin emiterea de noi obligaþiuni ºi
prin accesarea de lichiditãþi din Fon-
dul de restructurare bancarã. “Ban-
kia” a solicitat, vineri, sprijin de stat
de 19 miliarde euro.

Ewald Nowotny: Nu
este de competenþa
BCE sã salveze bãncile

Salvarea bãncilor care se confrun-
tã cu probleme este de competenþa
guvernelor naþionale, nu a BCE, a
afirmat, ieri, Ewald Nowotny, mem-
bru în consiliul guvernatorilor Bãn-
cii Centrale Europene (BCE).

“Trebuie sã fim conºtienþi cã sal-
varea bãncilor reprezintã responsa-
bilitatea guvernelor naþionale. Rolul
BCE este la nivelul lichiditãþilor ºi
nu al solvabilitãþii”, a spus oficialul
bãncii.

Scade încrederea
întreprinzãtorilor
italieni

Încrederea întreprinzãtorilor ita-
lieni a scãzut peste aºteptãri în mai,
ajungând la cel mai redus nivel din
august 2009 pânã în prezent, din ca-
uza creºterii taxelor, anunþã Istat.

Indicele privind încrederea între-
prinzãtorilor din Italia a coborât la
86,2 puncte luna aceasta, de la 89,1
în aprilie, în timp ce analiºtii estimau
88,7.

Euro s-a depreciat
în luna mai

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat cu peste 5% luna aceasta, pe
pieþele externe, în raport cu dolarul,
pe fondul temerilor legate de ieºirea
Greciei din Zona euro, respectiv a
adâncirii crizei datoriilor din
regiune.

Ieri, la ora 10.14, pe piaþa din New
York, euro avea un curs de 1,2546
dolari. Scãderea din luna mai este
cea mai importantã din septembrie
2011 pânã în prezent.
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Preþul aurului, în cel mai lung
declin din 1999

Cotaþia aurului a pierdut teren
luna aceasta, la bursele internaþiona-
le, în condiþiile în care investitorii
s-au îndreptat cãtre plasamentele în
dolari, pe fondul temerilor legate de
înrãutãþirea crizei datoriilor din Eu-
ropa, respectiv de ieºirea Greciei din
zona euro.

Preþul aurului cu livrare imediatã a
scãzut cu 0,2% ieri, la ora 09.14 pe
piaþa din Londra,
ajungând la 1.577,25 do-
lari uncia. De la 1 mai,
preþul metalului galben a pierdut
5,3%, acesta fiind al patrulea declin
lunar consecutiv. Preþul aurului a con-
semnat, astfel, cea mai lungã perioadã
de scãdere din 1999 pânã în prezent.

La Comex New York, cotaþia au-
rului cu livrare în august a urcat cu

0,7% ieri, la ora 10.08, ajungând la
1.582,90 dolari/uncie.

Amintim cã, sãptãmâna trecutã,
dolarul a înregistrat cea mai impor-
tantã apreciere sãptãmânalã din de-
cembrie 2011 pânã în prezent, faþã
de euro (2,1%), pe fondul temerilor
legate de faptul cã turbulenþele din
Europa afecteazã expansiunea eco-
nomicã a regiunii. La data de 25 mai,

dolarul a urcat pânã la
1,2496 unitãþi/euro - cel
mai ridicat curs din 6

iulie 2010 pânã la momentul actual.
Dinamica preþului aurului a fost

influenþatã ºi de temerile privind
înjumãtãþirea importurilor de aur ale
Indiei, cel mai mare consumator
mondial de profil.

Potrivit Asociaþiei Aurului din
Bombay, achiziþiile de aur ale Indiei
ar putea fi de 50 - 60 tone luna aceas-
ta, comparativ cu 102 tone în mai
anul trecut. Declinul importurilor
Indiei este generat de deprecierea ru-
piei ºi taxele vamale mari. (A.V.)

Valer Marian: "Blejnar ºi complicii sãi
aveau tot interesul caMarta sãdisparã"

(Interviu cu senatorul PSD Valer Marian, vicepreºedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupþiei ºi
petiþii din Senatul României)

l Codruþ Marta - interfaþa permanentã în afacerile lui Sorin Blejnar l Senatorul spune cã s-ar putea ca Blejnar sã-l fi mutat
pe Marta din vila de la Viena a lui Elan Schwartzenberg

Reporter: Ce informaþii deþineþi
în legãturã cu dispariþia lui Codruþ
Marta?

Valer Marian: Conform unor
surse credibile ºi potrivit serviciilor
noastre de informaþii, dupã ce DNA

Timiºoara a început urmãrirea pena-
lã a lui Codruþ Marta, în decembrie
anul trecut, în urma unei sesizãri pe
care am fãcut-o eu, acesta a pãrãsit
þara. Avem informaþii exacte cã s-a
retras la Viena, în vila lui Elan

Schwartzenberg.
Reporter: Se pare cã Poliþia ia în

calcul ºi posibilitatea unui asasi-
nat…

Valer Marian: Este exclusã va-
rianta cu asasinatul. Marta ºtie totul,
este omul lui Blejnar, prin el ºeful Fis-
cului a fãcut toate lucrurile murdare.
ªi Blejnar, ºi complicii lui aveau in-
teresul sã disparã.

Reporter: Credeþi cã Sorin Blej-
nar are legãturã cu dispariþia lui Co-
druþ Marta?

Valer Marian: ªi Blejnar a pãrãsit
România ºi a plecat în Italia, la vreo
douã zile dupã instalarea Guvernului
Ponta, dupã ce ºi-a dat demisia de la
Controlul Marilor Averi. A plecat în
Italia, dar s-a întors dupã o sãptãmâ-
nã. Bãnuiesc cã s-a întâlnit cu Marta

ºi chiar cã l-a
ajutat sã se
mute din Vie-
na. Se ºtie cã a
avut legãturi
cu afaceriºtii
italieni. Doar
ºi-a adus mo-

bilã de sute de mii de euro, acum vreo
douã luni, pentru vila de douã milioa-
ne de euro pe care o are în Bucureºti;
sunt ºi poze cu autocamioanele cu
mobilã surprinse în faþa locuinþei
sale. Cred cã plecarea sa în Italia se
coroboreazã cu cea a lui Marta.

Reporter: Cât de apropiaþi au fost
cei doi?

Valer Marian: Marta a fost tot
timpul principalul instrument în toa-
te marile afaceri necurate ale lui
Blejnar. În contrabanda cu produse
petroliere, Marta era intermediarul.

Reporter: Cum fãceau contra-
bandã cu carburanþi?

Valer Marian: Se constituiau
niºte antrepozite. De exemplu, cea
mai mare afacere a lor a fost cea cu
afaceristul maghiar Racz Attila, care
a constituit un antrepozit pe un vapor
în Marea Neagrã.
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Fostul ºef al Fiscului Sorin Blejnar a fost audiat, zilele trecute, de Parchet, în ca-
zul dispariþiei lui Codruþ Marta, care i-a fost ºef de cabinet la ANAF. Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ) l-a audiat ºi pe omul de
afaceri Elan Schwartzenberg, în aceeaºi cauzã, dupã ce, la finalul sãptãmânii
trecute, soþia lui Codruþ Marta a anunþat dispariþia acestuia. Potrivit presei,
anunþul ar fi fost fãcut la mai multe zile dupã ce Codruþ Marta a dispãrut.
Iniþial, ancheta a fost deschisã de procurorii de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Bucureºti, dupã care dosarul a fost preluat de Secþia de urmãrire penalã
de la PÎCCJ.
În dupã-amiaza zilei de ieri, Direcþia de Investigaþii Criminale - Serviciul Urmãriri
a dispus darea în urmãrire naþionalã a lui Codruþ Marta, ca persoanã datã dispã-
rutã.
Potrivit presei, Poliþia ia în calcul ºi varianta unui asasinat al fostului ºef de ca-
binet din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã.
Acest dosar nu este primul în care apar numele lui Sorin Blejnar ºi al lui Codruþ
Marta, care se pare cã erau nedespãrþiþi în acþiunile întreprinse de fostul ºef al
ANAF. Senatorul PSD Valer Marian, vicepreºedintele Comisiei pentru cerceta-
rea abuzurilor, combaterea corupþiei ºi petiþii din Senatul României, ne-a vor-
bit, pe scurt, într-un interviu, despre afacerile fãcute de cei doi. Domnia sa a
vorbit de mai multe ori despre acþiunile de contrabandã pe care le-ar fi fãcut
Sorin Blejnar ºi, în diverse ocazii, a dat declaraþii complexe ziarului BURSA pe
acest subiect. În completarea interviului de mai jos, publicãm douã declaraþii
postate, recent, de senatorul de Satu Mare pe site-ul sãu.

Marta Codruþ

În 2011, preþul aurului a consem-
nat al 11-lea an consecutiv de
creºtere. De la începutul lui 2012
pânã în prezent, cotaþia metalului
preþios a câºtigat aproape 1%.

ALEXANDRU LÃZESCU, PREªEDINTELE TVR:

Membrii CA sã probeze în
justiþie acuzaþiile calomnioase!
ª

eful Televiziunii Române
Alexandru Lãzescu va cere
membrilor Consiliului de
Administraþie sã probeze în

justiþie acuzaþiile calomnioase pe
care le-a adus la adresa sa, a anunþat,
ieri, domnia sa.

Preºedintele TVR a precizat: “Blo-
cajul financiar al TVR nu ar trebui sã
constituie o surprizã pentru membrii
CA, care, repet, o parte s-au regãsit ºi
în consiliile prezidate de domnul Ale-
xandruSassu, respectivdomnulTudor
Giurgiu. TVR a avut unele conturi po-
prite încã din februarie 2010, când eu

nu eram aici, dar dumnealor erau”.
Instituþia nu-ºi poate reveni fãrã o

restructurare ºi o indexare a taxei
TV, potrivit lui Alexandru Lãzescu.

La acuzaþia potrivit cãreia “TVR
INFO este o invenþie” a sa, ºeful Tele-
viziunii Publice a spus: “Nu este o «in-
venþie» a mea, ci a unui CAprecedent,
dupã cum bine ºtie toatã lumea. Era,
mult spus, un canal de televiziune,
care difuza preponderent imagini din
trafic sau din parcuri. Dar care - sub
acelaºi CAprecedent, din care au fãcut
parte ºi actualii protestatari - a implicat
costurimari (circa15.000deeuropen-

tru ilustraþie muzicalã în 2009). Am
pus împreunã acest canal pe picioare,
cu costuri mult mai mici de operare
comparativ cu ale staþiilor de ºtiri pri-
vate. Iar CAa avut cunoºtinþã de acest
lucru. TVR Info are o viziune în spate,
cu potenþial clar de a deveni lider pe
piaþa ºtirilor de televiziune în câþiva
ani. A fost prima televiziune de ºtiri
care a dezvoltat o aplicaþie care sã le
permitãoamenilor sãvadãºtirilepe te-
lefoanele inteligente ºi pe tablete, în
timp real”.
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