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Oare i s-a interzis preºedintelui
Obama sã declanºeze un conflict
cu Rusia?

Î
n acest an, o echipã de ingineri
va începe explorarea zãcãmin-
telor petroliere din Oceanul
Arctic, dupã cum se aratã

într-un articol recent al revistei Busi-
nessweek.

Ceea ce urmeazã
aratã cã avertismente-
le Vestului, în special
ale Statelor Unite, tri-
mise pe adresa Mosco-
vei, sunt cel puþin la fel
de goale precum poli-
ticile economice ale
“autoritãþilor” noastre

din ultimii 25 de ani.
“În timp ce relaþiile dintre Rusia ºi

Vest s-au deteriorat pe fondul apa-
rentei anexãri a Crimeei, legãturile
dintre companiile energetice ale Sta-
telor Unite ºi Rusiei nu au fost nicio-
datã mai puternice”, se aratã în arti-
colul revistei publicate de Bloom-
berg. Companiile despre care scrie
Bloomberg sunt ExxonMobil ºi
Rosneft, companie deþinutã de statul
rus prin intermediul grupului Rosnef-
tegaz.

În 2011, acestea au încheiat un
parteneriat strategic a cãrui valoare
se ridicã la 500 de miliarde de dolari
ºi care include exploatarea gazelor
de ºist din Siberia, a resurselor de hi-
drocarburi din Marea Neagrã, pre-
cum ºi construirea unui terminal în
estul Rusiei pentru exportul gazelor,

pe lângã explorarea ºi exploatarea
resurselor din Oceanul Arctic.

Iar Europa ce vrea sã facã? Sã-ºi
reducã dependenþa de importurile de
hidrocarburi din Rusia? Dar ºtie,
oare, Europa, cã astfel vrea sã-ºi re-
ducã ºi dependenþa de profiturile
unei companii americane cu o deo-

sebitã influenþã la nivel global?
Însã ExxonMobil nu este orice fel

de companie cu influenþã globalã.
“Exxon are relaþii aºa de bune cu Ru-
sia încât preºedintele Putin i-a acor-
dat lui Rex Tillerson, directorul exe-
cutiv al companiei, Ordinul Priete-
niei în cadrul unui forum economic

din Sankt Petersburg”, se mai aratã
în articolul din Businessweek.

Revista americanã ne aminteºte,
astfel, cã, pe lângã parteneriatul pen-
tru explorarea spaþiului cosmic sau
acordurile logistice în ceea ce pri-
veºte miºcãrile de trupe americane
din Afganistan, cel mai important
domeniu al colaborãrii dintre Rusia
ºi Statele Unite este cel energetic.

Lee Raymond, preºedinte ºi direc-
tor executiv al companiei Exxon
între 1993 ºi 1999, apoi al companiei
ExxonMobil pânã în 2005, a decla-
rat odatã cã “nu sunt o companie
americanã ºi nu iau decizii în funcþie
de ceea ce este bine pentru Statele
Unite”, dupã cum se mai scrie în arti-
colul Businessweek. Este greu de
crezut cã Rex Tillerson are convin-
geri diferite, pe fondul unei cariere
de aproape 40 de ani în cadrul
companiei.

Dar pânã unde va merge acesta în
folosirea influenþei sale pentru a pro-
teja interesele ExxonMobil? Foarte
departe, conform unei informaþii ve-
nite “pe surse” de la Ministerul de
Externe al Rusiei, în care se aratã cã
“preºedintele Obama se aflã încã în
stare de ºoc dupã ce Rex Tillerson i-a
ordonat sã permitã anexarea Crime-
ei, alternativa fiind anihilarea sa
politicã internã imediatã”.

(continuare în pagina 3)

Meciul Agalopol –
Sobolewski,
nimeni victorios
l Depozitarul Central va intra în primul val,
“brutal” (adicã fãrã soft)

Depozitarul Central va adera
în primul val la platforma
TARGET2-Secur i t i e s

(T2S), aºa cum ºi-a dorit conduce-
rea instituþiei, dar o va face fãrã soft,
ne-au declarat surse din piaþa de ca-
pital.

Adunarea Generalã de la Depozi-
tarul Central, desfãºuratã la finalul
sãptãmânii trecute, anunþa o
încleºtare între Cristian Agalopol,
preºedintele Depozitarului Central,
ºi Ludwik Sobolewski, directorul
general al BVB, întrucât pe ordinea
de zi se aflau subiecte sensibile, asu-
pra cãrora cei doi au opinii divergen-
te.

Depozitarul trebuia sã prezinte ac-
þionarilor un raport privind stadiul
aderãrii la Proiectul TARGET2
Securities (n.r. T2-S -serviciul unic
paneuropean de decontare transfron-
talierã) – “punctul trei” de pe ordinea

de zi , iar acþionarii erau convocaþi sã
decidã asupra achiziþionãrii unui
nou sistem IT ºi sã aleagã furnizorul
acestui sistem – “punctul ºase”.

Oficialii Depozitarului Central
(DC) au semnat cu Banca Centralã
Europeanã (BCE), cu mult timp în
urmã, înþelegerea cadru pentru pro-
iectul T2S, exprimându-ºi dorinþa
sã intre în primul val de migrare.

Prezent la AGA de vineri, un re-
prezentant al BCE a insistat cã, dacã
Depozitarul Central nu va intra în
primul val, aºa cum era prevãzut, pe-
nalitãþile se vor ridica la cel puþin 2,5
milioane de euro, ne-au mai declarat
sursele.

Memorandumul de aderare sem-
nat prevedea cã Depozitarul Central
trebuie sã aibã toate aprobãrile cor-
porative ºi de reglementare. (A.S.)

(continuare în pagina 6)

Facturile false ale lui Georgicã
Cornu conduc ºi la Regia Autonomã
pentru Activitãþi Nucleare

Reþinerea de cãtre DIICOT,
pentru 24 de ore, a omului
de afaceri Georgicã Cornu

ar da fiori reci multor persoane din
fosta conducere a Regiei Autonome
pentru Activitãþi Nucleare (RAAN),
dar ºi a Ministerului Economiei, po-
trivit unor surse apropiate situaþiei.
Procurorii îl ancheteazã pe Georgi-
cã Cornu pentru evaziune fiscalã ºi
grup infracþional organizat, omul de
afaceri fiind acuzat cã ar fi procurat
facturi false pentru cumpãrarea de
materiale de construcþii.

Sursele noastre susþin cã aceste
facturi ar fi avut rolul de a acoperi lu-
crãrile nefinalizate, dar achitate de
RAAN cãtre Confort, firma omului
de afaceri. Sursele noastre afirmã:
„Un raport al corpului de control al
Ministerului Economiei a descope-
rit, în 2012, cã lucrãrile efectuate de
«Confort» pentru realizarea instala-

þiei de ºlam dens la RAAN sunt de
douã ori mai scumpe decât cele simi-
lare realizate la Complexul Oltenia.
Astfel, la RAAN, lucrarea a costat în
jur de 340 milioane de lei. Firma
Confort a încasat banii, dar nu a fi-

nalizat investiþia. Aceastã situaþie a
fost cunoscutã de conducerea
RAAN, dar ºi de responsabilii din
Ministerul Economiei. Controlul a
vizat perioada 2009-2012. Acum
riscãm ºi un infrigement pentru cã
RAAN nu ºi-a efectuat investiþiile
obligatorii de mediu. Autoritãþile au
sesizat organele penale în urma celor
constatate de corpul de control”.

Conform surselor citate, firma lui
Georgicã Cornu ar fi realizat mai
multe lucrãri în cadrul RAAN prin-
tre care ºi reparaþia cazanului 4, în
valoare de 100 milioane de lei.

În urmã cu un an, Constantin Niþã,
pe atunci ministru delegat pentru
Energie, se declara ºocat de jaful de
la RAAN: „Am destituit toþi directo-
rii RAAN. Nu se gãsesc 200.000
tone de cãrbune. (A.Z.)

(continuare în pagina 4)

Bãncile elene
pot emite acþiuni
la preþul pieþei
pentru majorarea
capitalului

Bãncile elene al cãror acþionar
majoritar este Fondul de Stabilitate
Financiarã al Greciei (HFSF) vor
avea dreptul sã emitã noi acþiuni la
preþul pieþei, ca sã-ºi majoreze capi-
talul, conform unui proiect de lege
obþinut de Reuters.

Participaþiile deþinute de Fond la
principalele bãnci din þarã – “Natio-
nal Bank of Greece”, “Alpha
Bank”, “Piraeus Bank” ºi “Euro-
bank” - pot fi diluate prin emiterea
acþiunilor. HFSF este acþionarul
majoritar al primelor patru bãnci
elene dupã ce, în 2013, a injectat 25
de miliarde de euro pentru recapita-
lizarea lor.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
1,6 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor ram-
bursa, sãptãmâna aceasta, 1,558
miliarde euro din împrumuturile
contractate de la Banca Centralã
Europeanã (BCE) prin programul
de urgenþã pe trei ani LTRO (Lon-
ger Term Refinancing Operations),
derulat în 2011 ºi 2012, conform
anunþului BCE.

La finele sãptãmânii trecute, BCE
a informat cã trei bãnci vor rambursa
175,2 milioane de euro din sumele
împrumutate în prima rundã a pro-
gramului LTRO, iar cinci instituþii
de credit – 1,383 miliarde euro din
cea de-a doua rundã. (V.R.)

ACORD ÎNTRE BUNDESBANK ªI BANCA
POPORULUI DIN CHINA

Frankfurt devine centru
al tranzacþiilor cu yuani

Banca centralã a Germaniei,
Bundesbank, ºi cea a Chinei
(Banca Poporului) au decis

sã coopereze în operaþiunile de
compensare ºi decontare a plãþilor
în yuani, astfel cã Frankfurt devine
un centru în domeniu.

Memorandumul de înþelegere
dintre cele douã bãnci a
fost semnat la finele sãp-
tãmânii trecute, în Ber-
lin, cu prilejul unei vizite efectuate în
Germania de cãtre preºedintele chi-
nez Xi Jinping.

Capitala financiarã a Germaniei a
triumfat astfel în lupta cu Parisul ºi
Luxemburgul, datã în zona euro pen-
tru câºtigarea tranzacþiilor cu yuani,
în condiþiile în care, în luna octom-

brie 2013, yuanul a devenit a doua
monedã utilizatã la nivel mondial în
schimburile comerciale, potrivit So-
ciety for Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunication.

Operaþiunile de compensare ºi de-
contare vor fi derulate printr-o bancã
de clearing.

“Frankfurt este unul
dintre centrele financia-
re europene din prima li-

nie, respectiv reºedinþa a douã bãnci
centrale (n.r. – Bundesbank ºi BCE),
ceea ce face din acest oraº o locaþie
adecvatã”, a declarat Joachim Nagel,
membru al consiliului executiv din
cadrul Bundesbank. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 3)

Spre scaunul ASF,
Miºu Negriþoiu a cãlcat pe
o bombã: “Afacerea Iran”

Ciudat.
Guvernatorul Mugur Isãrescu

spune cã nu crede cã înlocuirea lui
Miºu Negriþoiu din poziþia de direc-
tor general al ING Bank România a
avut legãturã cu înþelegerea semna-
tã de grupul olandez cu autoritãþile
din SUA privind operaþiunile cu
Iranul derulate prin România, mai
spune cã nu ºtie ºi cã se va interesa,
apoi se plânge cã nu existã specia-
liºti de calibru pentru conducerea

ASF, dar, cu toate acestea, îi recu-
noaºte competenþa lui Miºu Negri-
þoiu pentru aceastã funcþie.

Adicã: ai un specialist, dar în mod
inexplicabil nu-l ai, deºi nu ºtii ca el
sã fie compromis, în schimb promiþi
cã te vei informa.

Potrivit Bloomberg, ING Groep
NV s-a înþeles, în 2012, cu autoritã-
þile americane sã plãteascã 619 mi-
lioane dolari în urma unor acuzaþii,
din partea SUA, de falsificare a înre-
gistrãrilor financiare pentru a ocoli
sancþiuni impuse unor state, precum
Cuba ºi Iran.

Subsidiarele ING din þara noastrã
ºi din Franþa au procesat tranzacþii în
dolari americani pentru bãnci din
Cuba ºi Iran, conform acuzaþiilor
aduse. Operaþiunile au inclus un acre-
ditiv în valoare de 1,6 milioane dolari
emis de cãtre Banca Tejarat pentru a
finanþa achiziþia, de cãtre “Iran Air”,
compania naþionalã aerianã iranianã,
a unui motor de avion fabricat în Sta-
tele Unite, de la o companie de im-
port-export din þara noastrã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

VALUTE

Bãncile chinezeºti cu sucursale în Frankfurt sunt: “Industrial & Commercial Bank

of China” Ltd., “Bank of China” Ltd., “Bank of Communications” Co., “Agricul-

tural Bank of China” Ltd. ºi “China Construction Bank” Corp.
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