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SCANDAL DUPÃ SCANDAL, ÎN ASIGURÃRI

“Omniasig” s-a trezit
cu poliþia “la uºã”

l Anchetatorii au suspiciuni privind sãvârºirea unor infracþiuni de abuz în
serviciu ºi fals intelectual l Omniasig: “Unicul obiect al verificãrilor
Parchetului ÎCCJ este situaþia poliþelor pentru locuinþe”l “Dacã încrederea
scade, atunci acest lucru afecteazã întreaga industrie”, spusese marþi Peter
Hagen, ºeful VIG

P
rocurorii au descins, ieri, la
49 de sedii “Omniasig”,
suspectând pe directorul
general ºi alþi peste 40 de

directori de implicare în falsificarea
a aproximativ un milion de poliþe de
asigurare, la numai o zi dupã ce Peter
Hagen, ºeful Vienna Insurance Group
(VIG), din care face parte asigurato-
rul, a lãsat sã se înþeleagã cã nu este
îngrijorat de situaþia pieþei asigurãri-
lor de la noi, zguduitã în ultima vre-
me de scandaluri rãsunãtoare, pre-
cum Astra sau Carpatica Asig.

Rãspunzând unei întrebãri adresa-
te de ziaristul BURSA despre cum
vede situaþia actualã a pieþei de asi-
gurãri, mãcinatã de criza economicã,
dar mai mult de fraudele din sistem,
Peter Hagen a spus, marþi, la o confe-
rinþã: “Dacã ne uitãm la jucãtorii im-
portanþi de pe piaþa româneascã, este
clar cã cei mai mulþi nu vor intra în
faliment. Dar dacã se va întâmpla
acest lucru însã, atunci ne vom con-
frunta cu o mare problemã ºi nu în
ceea ce priveºte Fondul de Garanta-
re, ci din punct de vedere al percep-
þiei oamenilor. Dacã încrederea sca-
de, atunci acest lucru afecteazã

întreaga industrie”.
Întâmplarea face cã, ieri, Procuro-

rii Secþiei de urmãrire penalã ºi cri-
minalisticã din cadrul Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au transmis cã fac cercetãri
într-o cauzã penalã ce vizeazã suspi-
ciuni privind sãvârºirea de cãtre mai
multe persoane a unor infracþiuni de
abuz în serviciu ºi fals intelectual,
pentru care a fost începutã urmãrirea
penalã, iar dosarul era tocmai pe nu-
mele “Omniasig”, companie din

grupul VIG.
Reprezentanþii “Omniasig” au

transmis cã unicul obiect al verificã-
rilor desfãºurate de Parchet este si-
tuaþia poliþelor de asigurare de locu-
inþe emise de companie în a doua ju-
mãtate a anului 2013, respectiv în
perioada de intrare în valabilitate a
poliþelor PAD.

ADINA ARDELEANU,
VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 15)

Producþia industrialã
din zona euro, în
declin neaºteptat

Producþia industrialã din zona
euro a scãzut în luna martie, pe fon-
dul declinului din sectorul energetic,
anunþã Biroul de Statisticã al Uniunii
Europene.

Potrivit Eurostat, producþia in-
dustrialã din cele 18 þãri care împart
moneda unicã s-a redus cu 0,3% în
martie, comparativ cu februarie,
respectiv cu 0,1% faþã de martie

2013. Analiºtii
estimau creºterea
producþiei in-
dustriale cu 1% în
zona euro, în ritm
anual.

Declinul anual
este primul înre-
gistrat dupã luna
august 2013, când
scãderea a fost de
1,6%.

Eurostat a arãtat cã producþia de
energie s-a diminuat cu 11,9% în
martie, aceasta fiind a patra lunã
consecutivã de declin. Totodatã, scã-
derea din domeniu este cea mai im-
portantã din aprilie 2009 pânã în pre-
zent.

Declinul producþiei de energie a
fost compensat de creºterea cu 2,6%
a producþiei de bunuri de capital,
respectiv cu 2,2% a celei de bunuri
intermediare.

Economiºtii preconizeazã cã
PIB-ul zonei euro a crescut cu 0,4%
în primul trimestru din 2014, compa-
rativ cu ultimele trei luni din 2013,
când avansul a fost de 0,3%. Prima
estimare oficialã privind creºterea
economiei uniunii monetare în tri-
mestrul întâi va fi anunþatã la data de
15 mai. (V.R.)

Fitch: Creditele neperformante din Europa
au depãºit 1.000 miliarde euro în 2013

Cele mai multe dintre bãncile
europene au fost afectate de
creºterea volumului creditelor

neperformante, anul trecut, potrivit
unui studiu realizat de agenþia de ra-
ting Fitch, preluat de Financial Times.

Conform Fitch, volumul credi-
telor neperformante din Europa a
crescut cu 8,1% în 2013, comparativ
cu anul anterior, depãºind uºor 1.000
de miliarde euro. Analiza agenþiei de
evaluare s-a bazat pe rezultatele
financiare ale bãncilor pentru anii
fiscali încheiaþi în 2012 ºi 2013.

“Este o dozã de realism”, declarã,
referindu-se la aceastã analizã, Robert
Montague, senior analist la ECM, so-
cietate de administrare a investiþiilor.
În opinia sa, studiul Fitch “reflectã
faptul cã bãncile nu au recunoscut va-
loarea realã a creditelor neperforman-
te ºi a provizioanelor, în special în þã-
rile de la periferia zonei euro, dar nu
numai acolo”.

Autoritãþile de reglementare de la
nivel european vor sã adopte, înain-
tea verificãrii calitãþii activelor pe

care o va derula anul acesta Banca
Centralã Europeanã, o clasificare
strictã la nivelul sistemului finan-
ciar, care încearcã sã elimine dife-
renþele naþionale cu privire la ceea ce
constituie un credit “problemã”.

În studiul sãu, Fitch a cuprins o
sutã de bãnci care vor fi analizate ºi
de Autoritatea Bancarã Europeanã.
Dintre acestea, 29 au fost afectate de
creºterea cu peste 20% a volumului
creditelor neperformante, anul tre-
cut, în condiþiile în care calitatea ac-
tivelor lor s-a deteriorat. În cazul
unei treimi din instituþiile de credit

analizate, nivelul creditelor neper-
formante s-a menþinut sau a scãzut.

“Creºterea creditelor neperfor-
mante a fost cauzatã, pe de o parte,
de trecerea la o clasificare mai con-
servatoare a creditelor, iar pe de altã

parte, de deteriora-
rea calitãþii active-
lor bãncii”, a afir-
mat Michal Bryks,
director pentru in-
stituþii financiare
în cadrul Fitch.

În pofida creºte-
rii creditelor neper-
formante, costul fi-
nanþãrii pentrubãn-
cile europene a scã-

zut cu 38% anul trecut, potrivit publi-
caþiei britanice, care citeazã indicele
financiar iTraxx. Financial Times
menþioneazã cã acest declin a conti-
nuat ºi în 2014.

Analiza Fitch mai noteazã cã re-
zervele bãncilor pentru creditele ne-
performante au sporit cu 7,5% anul
trecut, la 570 miliarde euro. (A.V.)

BLOOMBERG:

“Ieºirile de numerar din Rusia
ajung în România ºi Ungaria”

Obligaþiunile din România ºi
Ungaria se numãrã printre
cei mai mari beneficiari din

Europa emergentã ai aversiunii faþã
de risc a investitorilor, care îºi retrag
banii din Rusia, se aratã într-o anali-
zã a Bloomberg, citatã de Agerpres.
Eurobondurile din România ºi
Ungaria au adus câºtiguri de 5% ºi,
respectiv, 4,7%, din martie, dupã ce
Parlamentul rus a autorizat o inter-
venþie militarã în Crimeea, în urma
unei cereri în acest sens a preºedin-
telui Vladimir Putin.

Redresarea economiei europene a
ajutat fostele state comuniste sã-ºi
reducã deficitele, sã atragã investito-
ri care sã achiziþioneze obligaþiuni,
Rusia fiind afectatã de cele mai sem-
nificative ieºiri de capital din 2008,
în urma conflictului cu Ucraina.

România ºi Ungaria au raportat
anul trecut cele mai bune balanþe de
cont curent, fiind mult mai rezistente
la turbulenþele de pe pieþele financia-
re globale. (A.G.)

(continuare în pagina 2)

Va mai juca dolarul vreun
rol în acordul strategic
dintre Rusia ºi China?

S
ãptãmâna viitoare va
începe ºi se va înche-
ia cu douã eveni-
mente care pot influ-

enþa decisiv evoluþia ºi confi-
guraþia sistemului financiar
din deceniile urmãtoare. Pri-
mul este întâlnirea la nivel
înalt de la Beijing dintre Rusia ºi
China din 20 mai 2014, al doilea
fiind reprezentat de alegerile euro-
parlamentare.

Cum în Europa jocurile par fã-
cute, pe fondul apatiei alegãtori-
lor, dar mai ales a cadrului legal
promovat de Comisia Europeanã,
care îi permite sã ignore deciziile
Parlamentului European, ultimul
eveniment s-ar putea sã nu fie, la
urma urmei, chiar aºa de impor-
tant.

Ceea ce se va întâmpla în capitala
Chinei are, însã, potenþialul sã de-
clanºeze reconfigurarea centrelor de
putere economicã pe termen lung.

Dupã cum scriu agenþiile de presã,
principalul punct de pe agenda
întâlnirii este semnarea unui acord
pentru livrarea gazelor ruseºti cãtre
China, negocierile pentru acest con-
tract pe 30 de ani fiind începute cu
peste zece ani în urmã.

Un memorandum a fost semnat
în martie 2013 între Gazprom ºi
China National Petroleum Corpo-
ration, conform unui articol de pe
site-ul Russia Today, iar clauzele

acestuia aratã cã vor fi livraþi
Chinei 38 de miliarde de me-
tri cubi anual începând din
2018. Aleksei Miller, direc-
torul executiv al Gazprom, a
declarat, însã, cã volumul
anual al gazelor livrate Chi-
nei poate trece de 60 de mi-

liarde metri cubi pânã la sfârºitul
contractului, dupã cum mai scrie
Russia Today.

Compania rusã pare sã fie intere-
satã doar de furnizarea gazelor cãtre
China, fãrã a cãuta ºi eventuale cola-
borãri cu firmele chineze pentru ex-
tinderea zonelor de extracþie din Ru-
sia, dupã cum a declarat directorul
executiv adjunct Vitali Markelov

pentru Bloomberg.
Lipsa de interes a Gazprom pentru

investiþii comune poate sã fie doar
temporarã, existând posibilitatea
unei compensãri din partea celuilalt
gigant energetic al Rusiei, Rosneft.
Compania petrolierã va trece curând
la exploatarea resurselor din Marea
Ohotsk, dupã ce Rusia a obþinut
drepturile exclusive asupra unei su-
prafeþe de circa 55 de mii de kilome-
tri pãtraþi, în urma soluþionãrii dispu-
tei cu Japonia în cadrul ONU.

Extinderea cooperãrii energetice
dintre Rusia ºi China este confirmatã
ºi de Anatoly Yanovsky, ministrul
adjunct al energiei din cabinetul
Medvedev, care a declarat cã “dia-
logul nostru include exploatarea ºi
transportul hidrocarburilor”, con-
form unei ºtiri Reuters.

În condiþiile în care acordului din-
tre Rusia ºi China îi mai lipsesc doar
semnãturile celor doi preºedinþi pen-
tru a intra în vigoare, a rãmas o sin-
gurã întrebare. Cum se vor face plã-
þile, în condiþiile în care preþul nego-
ciat se va situa între 360 ºi 400 de do-
lari pentru 1.000 de metri cubi, con-
form unei ºtiri din cotidianul finan-
ciar Vedomosti? În dolari?

Bloomberg scria luna trecutã cã
preºedintele Putin va semna acordul
deoarece “criza din Ucraina forþeazã
Rusiasãcautepieþe înafaraEuropei”.

(continuare în pagina 3)

ACHIZIÞIE DE 628 MILIOANE DE EURO PENTRU ARMATA ROMÂNÃ

Avioanele F16, utilizate pentru Poliþia Aerianã
Cele 12 avioane F16 Block

15, achiziþionate de Forþele
Aeriene Române, vor fi uti-

lizate atât pentru poliþia aerianã, dar
ºi pentru misiuni de contracarare a
acþiunilor unui inamic, potrivit unor
surse din Armata Românã.

Fostul ministru al apãrãrii Corne-
liu Dobriþoiu a anunþat în urmã cu
doi ani cã þara noastrã riscã sã nu mai
poatã asigura integral serviciul de
poliþie aerianã, dacã nu vor fi achizi-
þionate noi avioane sau nu vor fi revi-
talizate cele 30-35 avioane MIG 21
Lancer, aflate în dotarea armatei
române – în condiþiile în care acestea
au peste 45 de ani de viaþã.

Þara noastrã a semnat Scrisoarea de

Ofertã ºi Acceptare cu Guvernul SUA
în decembrie 2013, ceea ce asigurã su-
portul programatic pentru transferul
(aprobat de SUA) de aparate de zbor
F-16 din Portugalia în România. Con-
form acordului respectiv, în România
vor fi livrate 12 avioane de tip F-16
Block 15 la standardul “Midli-
fe-Upgrade” începând cu 2016. Auto-
ritãþile române vor plãti 628 de milioa-
ne de euro pentru cele 12 aparate.

Forþele Aeriene Române sunt cel
de-al 28-lea client care achiziþioneazã
cel mai des utilizat avion de luptã mul-
tirol de cea de-a patra generaþie din
lume. Avioanele F 16 sunt mai uºor de
compatibilizat în cadrul proiectelor
multinaþionale derulate de NATO.

Roderick McLean, vicepreºedin-
te al companiei ºi director general al
Integrated Fighter Group
F-16/F-22, a declarat cu ocazia unei
recepþii organizate de Lockheed
Martin, în prezenþa premierului
Victor Ponta: “Vom pune la dispozi-
þie standarde tehnice ºi publicaþii

pentru aparate de zbor pentru a ga-
ranta faptul cã operatorii ºi persona-
lul tehnic dispun de surse de referin-
þã de prima clasã în scopul atingerii
întregului potenþial al acestei plat-
forme de luptã în prima linie”. Circa
90 de piloþi vor fi antrenaþi pentru
noile aparate. Atât pregãtirea piloþi-

lor, cât ºi mentenanþa vor începe în
Portugalia ºi apoi activitatea se va
transfera în România.

Premierul Victor Ponta a declarat
cã achiziþionarea avioanelor multirol
F16 este un gest practic, prin care
România îºi aratã ataºamentul faþã
de parteneriatul strategic cu SUA ºi
NATO. Domnia sa a adãugat: “Cred
cã decizia achiziþiei acestor avioane
a fost una bunã. Chiar dacã, sigur, a
implicat ºi implicã niºte costuri im-
portante, cred cã ºi Guvernul viitor
va trebui sã facã eforturi ºi investiþii
astfel încât capabilitatea militarã
româneascã sã fie la nivelul stan-
dardelor NATO ºi ale SUA”. (A.S.)
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Eurostat
a arãtat cã
producþia
de energie
s-a
diminuat
cu 11,9%
în martie.
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Michal Bryks, Fitch: “Creditele cu
probleme au un efect direct ºi
material asupra rezultatelor unei
bãnci, a raportãrii cerinþelor minime
de capital ºi a evaluãrii de piaþã. În
lumina viitoarei revizuiri a calitãþii
activelor, multe bãnci au conside-
rat, anul trecut, cã a venit momen-
tul sã recunoascã valoarea realã a
creditelor neperformante, ca sã
evite surprizele neplãcute”.

Dinamo a intrat în insolvenþã

Conducerea clubului FC Di-
namo a depus la Tribunalul
Bucureºti dosarul prin care

solicitã deschiderea procedurii de
insolvenþã. Instanþa va analiza cere-
rea ºi în cazul în care o va accepta va
numi un administrator judiciar, care
va întocmi tabelul preliminar de cre-

anþe. FC Dinamo este al cincilea
club de Liga I care intrã în insolven-
þã în ultimii doi ani dupã FC Rapid,
Gloria Bistriþa, Universitatea Cluj ºi
Oþelul Galaþi.

DAN NICOLAIE
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