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SCANDALUL MUTÃRII A 13% DIN PORT LA CONSILIUL LOCAL

Dumitru Costin suspecteazã
interese olandeze sau ruseºti

în Portul Constanþa
l “Dacã dezvoltãm Constanþa, Rotterdam are de suferit”, susþine liderul sindicall Sute de sindicaliºti
au protestat împotriva trecerii unui pachet de 13% din Port la Consiliul Local lMazãre le-a spus
sindicaliºtilor cã sunt plãtiþi de oamenii de afaceri Corneliu Idu ºi Gabriel Comãnescu

S
uspiciuni privind interese
externe revin în discuþie,
odatã cu propunerea trece-
rii unui pachet de 13% din

acþiuni din Portul Constanþa de la
Ministerul Transporturilor la Consi-
liul Local, subiect ce a stârnit un
scandal imens pe plan local ºi a scos,
în stradã, sute de angajaþi din port.

Dumitru Costin, preºedintele Blo-
cului Naþional Sindical (BNS), repu-
ne pe tapet subiectul intereselor
Olandei, care ar dori ca Portul Con-

stanþa sã nu se dezvolte, pentru a nu
afecta portul Rotterdam. Despre
acest subiect s-a mai discutat în
2012, când senatorul PSD Marius
Bota declara cã “Olanda ºantajeazã
România cu intrarea în Schengen,
pentru a obþine mai repede ºi în con-
diþii foarte avantajoase manage-
mentul privat asupra Portului Con-
stanþa”.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 3)

Scad creditele
neperformante în Spania

Nivelul creditelor neperformante
deþinute de bãncile spaniole a scãzut
la 13,38% din total, în martie, aceasta
fiind a doua lunã de declin consecu-
tiv, anunþã banca centralã de la Ma-
drid.

În martie, creditele neperformante
din Spania au însumat 192,77 miliar-
de euro (263,98 miliarde dolari), faþã
de 195,24 miliarde euro în februarie.

Banca Spaniei a raportat cã, în
martie, creditarea totalã din þarã a
scãzut cu 7,6%.

Conform postului public de tele-
viziune din Spania, o treime din fa-

miliile locale
care ºi-au
pierdut casele
ipotecate în
favoarea bãn-
cilor cãrora nu
le-au mai pu-
tut plãti credi-
tele acordate
au ajuns la

acorduri pentru darea în platã ºi au
reuºit astfel lichidarea datoriilor.

Anul trecut, 38.961 de familii
ºi-au pierdut casele din cauza neplã-
þii ipotecilor, iar dintre acestea,
13.178 au ajuns la acorduri cu bãnci-
le, astfel încât la predarea locuinþei
sã nu rãmânã practic cu nicio datorie
faþã de entitãþile creditoare, potrivit
Bãncii Spaniei, anunþã Agerpres.

Numãrul familiilor care au reuºit
anul trecut sã ajungã la acorduri pen-
tru darea în platã a scãzut cu 13%
faþã de anul anterior.

Conform datelor Eurostat, econo-
mia Spaniei a înregistrat o creºtere
de 0,6% în primul trimestru din
2014, comparativ cu perioada simi-
larã din 2013. (V.R.)

DUPÃ CE S-A OCUPAT SÃ-I FACÃ

“RECLAMÃ”

Fondul Proprietatea
se pregãteºte sã iasã
de la “Transelectrica”

Fondul Proprietatea ar fi dat
mandat unor brokeri sã caute
cumpãrãtori pentru pachetul

sãu din “Transeletrica” (TEL), po-
trivit mai multor surse din piaþã.

Unele voci spun cã este de notorie-
tate în piaþã faptul cã FP vrea sã iasã
de la “Transelectrica”, iar unii se
aºteaptã ca o posibilã tranzacþie sã
aibã loc cât de curând. Cel mai proba-
bil, vânzarea va fi fãcutã printr-un pla-
sament privat, aºa cum s-a întâmplat ºi
la exit-ul FP de la “Transgaz”.

Reprezentanþii Fondului Proprieta-
tea nu au dorit sã comenteze informa-
þiile: “Nu oferim detalii ºi nu comen-
tãm deciziile de investiþii pe care le
luãmprivindacþiuni specifice listate".

Fondul Proprietatea deþine un pa-
chet de 13,49% din “Transelectrica”.

Acþiunile TEL au avut o apreciere
fulminantã, în ultima perioadã,
urcând cu 36,77% în acest an pânã
pe 14 mai, când au atins maximul de
21,2 lei/unitate. Dupã aceastã datã,
titlurile TEL s-au mai corectat,
încheind ºedinþa de ieri la 18,26 lei.

Brokerii au pus aprecierea TELpe
seama rezultatelor raportate de com-
panie pentru anul trecut ºi a dividen-
delor aprobate, de 2,228 lei/acþiune,
de 5,5 ori mai mare faþã de cel alocat
în anul precedent, iar scãderea din
ultimele ºedinþe pe seama trecerii
datei ex-dividend (corectarea preþu-
rilor acþiunilor cu valoarea dividen-
delor).

Unii considerã cã deprecierea din

ultimele ºedinþe confirmã scenariul
existenþei unui vânzãtor mare. Alþii
sunt de pãrere cã la impulsionarea
cotaþiei a contribuit ºi “lobby”-ul fã-
cut de FP.

Dacã de obicei, reprezentanþii
Fondului Proprietatea criticã activi-
tatea companiilor de stat, pentru
“Transelectrica” au avut numai cu-
vinte de laudã.

La finalul lunii martie, Grzegorz
Konieczny, Manager de Fond al
Fondului Proprietatea, s-a declarat
foarte mulþumit de dividendul pro-
pus de companie: “În opinia noastrã,
implementarea adecvatã a standar-
delor de guvernanþã corporativã a
fost printre principalele motoare ale
performanþei puternice a Transelec-
trica pe parcursul anului trecut.

ADINA ARDELEANU
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Situaþia din Ucraina ºi corupþia din þara
noastrã – pe agenda vizitei lui Joe Biden

Conflictul din Ucraina ºi lupta
împotriva corupþiei de la noi
din þarã vor fi principalele

puncte de discuþie ale vicepreºedin-
telui american Joe Biden cu autori-
tãþile noastre. Domnia sa va avea di-
scuþii atât cu preºedintele Traian
Bãsescu, dar ºi cu premierul Victor
Ponta ºi preºedinþii Camerei Depu-
taþilor ºi Senatului.

Surse politice ne-au declarat cã,
prin aceastã vizitã, SUA vrea sã-ºi ia
anumite mãsuri de siguranþã, unele
privind NATO, într-o posibilã esca-
ladare a conflictului din Ucraina, al-
tele privind relaþiile bilaterale dintre
SUA ºi România.

“O componentã importantã a
acestei vizite este imaginea. Dupã
eºecul cu Crimeea, americanii vor sã
arate acum cã sunt activi. Dar ce fac
ei acum e mai mult imagine decât ac-
þiune”, ne-au mai spus sursele.

O altã temã importantã în vizita
lui Joe Biden este combaterea
corupþiei de la noi din þarã. Sursele
susþin: “SUAvrea sã arate cã este cu
noi, fie cã vrem sau nu, în reluarea

acþiunilor de diminuare a corupþiei
pânã la cote inofensive pentru buna
funcþionare a statului de drept.
Vrea, de asemenea, sã demonstreze
cã este alãturi de noi în eforturile de
relansare economicã ºi cã România
este o destinaþie sigurã pentru in-
vestiþiile americane dacã se respec-
tã diminuarea corupþiei”.

Sunt însã unii care spun mai în
glumã, mai în serios, cã Joe Biden

vine în România sã-i ureze succes lui
Mugur Isarescu la alegerile prezi-
denþiale.

Recent, Duane Butcher, însãrci-
natul cu afaceri al Ambasadei SUA
la Bucureºti, a declarat cã România a
fãcut progrese imense în combaterea
corupþiei, dupã cum s-a vãzut în ulti-
ma perioadã, ºi este important ca
momentul acesta sã nu se piardã.
Duane Butcher a menþionat: “Un alt
motiv al vizitei vicepreºedintelui
american este sã încurajeze România
sã se concentreze pe eforturile de
combatere a corupþiei, sã aibã insti-
tuþii independente puternice ºi un
bun mediu de afaceri. Vrem sã re-
flectãm faptul cã România a fãcut
progrese imense ºi, de fapt, a ajuns
un model pentru þãrile din regiune în
ce priveºte lupta împotriva corupþiei,
dupãcumamvãzut înultimaperioadã.
Este important ca momentul acesta sã
nu se piardã, iar eforturile de comba-
tere a corupþiei sã continue”.

A.S.

(continuare în pagina 4)

Vladimir Putin: “Relaþiile
cu statul chinez sunt
o prioritate de top”
l Surse: Rusia ºi China vor încheia un acord în
baza cãruia “Gazprom” va livra þãrii asiatice gaze
de 400 miliarde dolari timp de 30 de ani

Preºedintele rus Vladimir Putin
are programatã, în zilele de 20 ºi 21
mai, o vizitã oficialã la Shanghai, la
invitaþia omologului sãu chinez Xi
Jinping, cei doi oficiali urmând sã
discute pe margi-
nea parteneria-
tului dintre cele
douã þãri. Vizita
vine într-un mo-
ment în care rela-
þiile dintre Rusia
ºi þãrile occidentale sunt tensionate,
pe fondul crizei din Ucraina.

Rusia vede relaþiile cu statul chi-
nez drept “o prioritate de top”, iar în
prezent acestea sunt “mai bune ca ni-
ciodatã”, dupã cum a afirmat ieri
Vladimir Putin, citat de presa din
China. Oficialul de la Kremlin a pre-
cizat cã pregãtirile pentru o afacere

Rusia-China pe segmentul gazelor
se aflã în “fazã finalã”, iar acordul
privind exporturile de profil din Ru-
sia, spre China, este pe punctul sã fie
semnat. Conform spuselor preºedin-

telui rus, astfel,
þara sa îºi va diver-
sifica rutele de ex-
port, iar China va
putea sã acopere
cererea de energie
în creºtere.

Rusia, care trimite majoritatea ex-
porturilor sale de gaze cãtre Europa,
a luat în calcul dezvoltarea unei legã-
turi alternative de export cãtre Chi-
na, însã cele douã þãri au fost blocate
ani la rând în negocieri dificile cu
privire la preþ. (A.V.)
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Deutsche Bank face o ofertã de
(ne)refuzat pentru majorarea capitalului

Pierderile înregistrate ca urma-
re a unor investiþii din Statele
Unite ºi expunerea ridicatã

faþã de þãri cu probleme de
solvabilitate din zona euro au
determinat Deutsche Bank,
cea mai mare bancã din Ger-
mania, sã anunþe o nouã ma-
jorare de capital.

Comunicatul de presã a fost
publicat pe site-ul bãncii du-
minica trecutã la o orã târzie. Dar de
ce mai are nevoie Deutsche Bank de
capital suplimentar, în condiþiile în
care directorii bãncii au anunþat anul
trecut, dupã o altã majorare de 3 mi-
liarde de euro, cã “marºul foamei”
dupã capital s-a încheiat, dupã cum

scrie Financial Times?
O explicaþie poate fi oferitã de “per-

formanþa” înregistratã în cazul Cosmo-
politan, un complex hotelier ºi
de cazinouri din Las Vegas. În
perioada de vârf a crizei finan-
ciare din SUA, creditul acordat
dezvoltatorului a devenit neper-
formant, iar banca a preluat toa-
tã investiþia, în care a injectat
noi fonduri pentru finalizare.

Recent, complexul hotelier a fost
vândut cãtre firma de investiþii
Blackstone pentru 1,73 miliarde de dolari,
dupã ce Deutsche Bank a înregistrat
cheltuieli totale de 4 miliarde de dolari,
dupã cum scrie Wall Street Journal.

Ultimele date financiare, pentru

T1 2014, aratã cã expunerea brutã a
bãncii faþã de Grecia, Irlanda, Italia,
Portugalia ºi Spania a crescut pânã la
79,17 miliarde de euro, de la 76,9
miliarde în trimestrul precedent, din
care 38,43 miliarde de euro o repre-
zintã expunerea faþã de Italia.

O problemã mult mai importantã
cu care se confruntã cea mai mare
bancã din Germania este, însã, expu-
nerea “cosmicã” faþã de derivatele
financiare. În secþiunea dedicatã
riscului din raportul anual pentru
2013 se aratã cã valoarea noþionalã a
derivatelor financiare faþã de care
este expusã banca a fost de 54,65 tri-
lioane de euro, din care 44,96 trilioa-
ne o reprezintã expunerea faþã de de-

rivate construite pe baza dobânzilor.
Valoarea netã de piaþã a poziþiilor
bãncii este raportatã ca fiind de 21,55
de miliarde de euro. Dar va rezista
aceastã “valoare” în faþa unor turbu-
lenþe majore pe pieþele internaþionale,
când expunerile noþionale au tendinþa
sã se transforme în expuneri nete?

La prima vedere, DB este bine ca-
pitalizatã, conform noilor cerinþe de
reglementare, însã la calculul indica-
torilor de capital sunt folosite ipo-
teze care se pot dovedi extrem de
costisitoare, mai ales pentru contri-
buabilii germani.

(continuare în pagina 14)
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38.961 de
familii ºi-au
pierdut casele
din cauza
neplãþii
ipotecilor,
anul trecut.

Vladimir Putin are programatã par-

ticiparea, în 21 mai, la cea de-a pa-

tra ediþie a Conferinþei asupra mã-

surilor de consolidare a încrederii

ºi acþiunii comune în Asia.

Judecãtorul insolvenþei Hidroelectrica, urmãrit penal de DNA

Mircea Moldovan, cuno-
scut publicului ca judecã-
tor sindic care gestionea-

zã insolvenþa Hidroelectrica, este
urmãrit penal de DNA, alãturi de
alþi trei judecãtori de la Tribunalul
Bucureºti - Secþia VII civilã.

Moldovan a fost filmat de presã
intrând în sediul DNA pentru au-
dieri, dupã ce toatã ziua a fost hãi-
tuit de televiziunile chemate "la
pont", încercând sã se sustragã pu-

nerii în executare a mandatului de
aducere.

Surse apropiate situaþiei susþin cã
lui Moldovan nu i se trage de la Hi-
droelectrica, ci de la alte dosare,
unde ar fi primit mitã pentru numirea
administratorilor judiciari sau pentru
tolerarea unor acþiuni greºite ale li-
chidatorilor. Oficial, pe site-ul Tri-
bunalului Bucureºti, existã informa-
þii cã a gestionat dosare cunoscute
precum Rodipet, Cuprom sau Metro

Cash & Carry.
Pe holurile tribunalului se spune

cã Mircea Moldovan are printre cele
mai multe hotãrâri casate. Existã
voci din mediul judiciar care susþin
cã DNA i-ar fi pus sub urmãrire pe-
nalã fie pe Mariana Moncea, Ion
Stanciu, Ciprian Viziru sau Elena
Rovenþa. Conform informaþiilor ofi-
ciale, Mariana Moncea gestioneazã,
printre altele, complicatul caz "Rea-
litatea Media".

Potrivit comunicatului DNA, care
nu dezvãluie numele judecãtorilor,
existã date ºi aspecte din care rezultã
indicii rezonabile potrivit cãrora, di-
rect sau prin intermediari, cei patru
suspecþi ar fi pretins ºi primit sume
de bani sau bunuri în scopul de a
îndeplini/ a nu îndeplini sau a
întârzia acte privitoare la îndatoririle
de serviciu. (A.T.)
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