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FMI le recomandã
bãncilor europene sã
accelereze curãþarea
bilanþurilor

Fondul Internaþional Monetar
(FMI) le-a recomandat ieri, statelor
europene, sã intensifice eforturile de
sprijinire a bãncilor în procesul de
curãþare a bilanþurilor.

Potrivit FMI, nivelul ridicat al
împrumuturilor neperformante din
Europa a dus la încetinirea creditãrii,
respectiv a afectat cererea din partea
companiilor. FMI noteazã, într-un
raport, cã nivelul creditelor neper-
formante din zona euro depãºeºte
800 de miliarde de euro, dublu faþã
de anul 2009.

Cele mai multe dintre împrumutu-
rile neperformante sunt pe segmen-
tul corporate, iar curãþarea bilanþuri-
lor bãncilor ar duce la o creºtere a
creditãrii cu aproape 8% în Spania,
cu peste 5% în Italia ºi aproape 5% în
Franþa, potrivit Fondului. O simula-
re FMI, realizatã pe un eºantion de
300 de bãnci din economiile avansa-
te, aratã cã multe instituþii de credit
din zona euro sunt într-o situaþie
mult mai dificilã faþã de bãncile din
alte regiuni în privinþa unei eventua-
le majorãri a creditãrilor. Conform
FMI, 60% din aceste bãnci nu pot
realiza o creºtere a creditãrii mai
mare de 5%.

FMI le recomandã autoritãþilor
de supraveghere sã încurajeze bãn-
cile sã-ºi constituie provizioane,
sã-ºi reducã activele ºi sã creeze
fonduri-tampon în vederea diminuã-
rii pierderilor.

V.R.

EXCLUSIVITATE

John Pearson, CEO “DHL Express”
pentru EEMEA: “Vom continua
investiþiile în România”
l Industria livrãrilor expres nu s-a schimbat dramatic în pofida crizei
financiare l Companiile încep sã vadã în comerþul internaþional o
modalitate de exploatare a pieþelor noi, de gãsire a clienþilor noi ºi de
continuare a creºterii

Compania de curierat “DHL
Express”, parte a grupului “Deutsche
Post DHL”, îºi propune sã continue
investiþiile în România, în anii viitori,
urmãrind astfel sã sprijine întreprin-
derile din þara noastrã, în special pe
cele mici ºi mijlocii, care deruleazã
tranzacþii pe plan internaþional.

Domnul John Pearson, director
executiv (CEO) al “DHL Express”
pentru EEMEA (Europa de Est,
Orientul Mijlociu ºi Africa), ne-a de-
clarat: “Am investit considerabil în
România, în ultimii ani, atât în re-

þeaua noastrã - în noi zboruri ºi facili-
tãþi -, cât ºi în angajaþii noºtri, prin
programul global de formare ºi dez-
voltare Certified International Spe-
cialist. Nu suntem încã pregãtiþi sã
anunþãm investiþii specifice, dar
aºteptãm ca acestea sã implice up-
grade-uri de facilitãþi ºi, probabil,
re-rutarea de zboruri pentru reduce-
rea timpului de tranzit cãtre ºi din
România”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

Gazprom, un pretext sã nu transparentizãm
piaþa autohtonã de gaze

Autoritãþile noastre au folo-
sit, în ultima vreme, numele
G a z p r o m p e p o s t d e

„bau-bau” ca sã domoleascã pro-
testele împotriva explorãrii gazelor
de ºist. Resursele de gaze de ºist de
care þara noastrã ar dispune ne-ar
aduce, în viziunea autoritãþilor ºi
politicienilor noºtri, independenþa
de importurile de gaze convenþiona-
le ruseºti.

Mai nou, Gazprom este utilizat ca
pretext ºi pentru lipsa de transparen-
þã de pe piaþa autohtonã de gaze.
Transparentizarea tranzacþiilor este
cerutã insistent de consumatorii in-

dustriali, cãrora, în doi ani, li s-a du-
blat preþul gazelor din producþia in-
ternã, dar ºi de marii distribuitori
(E.ON ºi GDF Suez) care sunt
nemulþumiþi de accesul la cantitãþile
disponibile ale celor doi mari produ-
cãtori (Petrom ºi Romgaz).

În 2012, Parlamentul a decis ca
toatã energia electricã disponibilã
pentru piaþa liberã sã fie tranzacþio-
natã transparent ºi nediscriminatoriu
pe pieþele OPCOM, fãcând imposi-
bilã încheierea de contracte negocia-
te direct chiar ºi între entitãþi private.
La vremea respectivã, parlamentarii
nu au considerat necesarã impunerea

unei mãsuri similare pentru piaþa ga-
zelor deºi ne angajasem sã liberali-
zãm aceastã piaþã în doi ani pentru
companii ºi în cinci ani pentru popu-
laþie. Liberalizarea înseamnã o du-
blare a preþului gazelor din producþia
internã.

Anul acesta însã, autoritãþile au
schimbat abordarea, în urma presiu-
nii puternice din partea consumato-
rilor, ºi au impus tranzacþionarea
transparentã a 20% din cantitatea
disponibilã de gaze pentru piaþa libe-
rã, urmând ca în 2015 acest procent
sã creascã la 45%. Distribuitorii
mari au cerut, fãrã succes, „totul sau

nimic” ºi i-au acuzat pe producãtori
cã „þin la preþ”.

Întrebat ieri, care este motivul
pentru care nu considerã necesarã
transparentizarea completã a pieþei
libere de gazelor prin impunerea
tranzacþionãrii în mediu bursier, Iu-
lian Iancu, preºedintele Comisiei de
Industrii a Camerei Deputaþilor, a de-
clarat: „Noi, practic, nu avem o piaþã
a gazelor. Sunt doar doi mari produ-
cãtori cu doi mari furnizori, care sunt
obligaþi sã rezerve o anumitã cantitate
pentru populaþie. (A.T.)

(continuare în pagina 12)

COMISIA A APROBAT SCHEMA DE
SPRIJIN PENTRU ANGLIA

Nicolescu: „Avem drum
bãtãtorit pentru facilitarea
construcþiei Unitãþilor 3 ºi 4”
lMarea Britanie garanteazã investitorilor un
preþ dublu pentru energia produsã faþã de media
pieþei, iar România este tentatã sã meargã pe un
model similar de sprijin

Comisia Europeanã (CE) a
aprobat, ieri, proiectul Marii
Britanii pentru construcþia

unei noi centrale nucleare la Hin-
kley Point, potrivit Reuters. Proiec-
tul presupune garantarea unui anu-
mit preþ al energiei pe termen lung,
indiferent de evoluþia tarifelor pe
piaþa liberã.

Rãzvan Nicolescu, ministrul dele-
gat pentru Energie, ne-a declarat:
„Proiectul Marii Britanii de finanþa-
re a centralei nucleare validat de CE
bãtãtoreºte drumul României în ob-
þinerea avizului pentru susþinerea
proiectului Unitãþilor 3 ºi 4 de la cen-
trala nuclearã de la Cernavodã. Dar

acest lucru nu înseamnã cã avem ºi
noi aprobarea Comisiei pentru apli-
carea unei scheme similare de susþi-
nere a investiþiei în cele douã unitãþi.
CE analizeazã fiecare caz în parte ºi
ia în considerare mai multe elemente
precum IRR-ul (n.r. rata de recupe-
rare) investiþiei. România va depune
propria aplicaþie ºi menþionez cã þara
noastrã a susþinut modelul englez de
realizare a unei noi centrale
nucleare”.

Comisia a precizat cã proiectul cu
douã reactoare nucleare de ultimã
generaþie ce urmeazã sã fie realizat
în Marea Britanie de cãtre EDF în
alianþã cu chinezii de la CGN ºi
CNNC va costa circa 26 de miliarde
de euro, potrivit Reuters. Ca sã poatã
demara proiectul, Marea Britanie a
solicitat CE aprobarea pentru garan-
tarea unui anumit preþ al energiei
care urmeazã sã fie vândutã de cele
douã unitãþi ºi care sã permitã recu-
perarea investiþiei într-o perioadã re-
zonabilã de timp. Comisia a apreciat,
potrivit surselor citate, cã Marea Bri-
tanie a acceptat sã micºoreze sub-
venþia ºi sã diminueze profitul EDF.
Cazul ar putea servi ca precedent ºi
pentru proiecte similare din Cehia,
Polonia ºi Lituania.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

SURSE DIN PIAÞA JOCURILOR DE NOROC ARUNCÃ BOMBA:

“Loteria ºi Intralot au modificat un act
adiþional cu pixul, de frica DNA”
l Reprezentanþii Finanþelor confirmã cã Intralot s-a întâlnit ieri cu Loteria, dar susþin cã oficialii
Ministerului nu au participat la discuþii l Rãspunsul Loteriei la solicitarea ziarului BURSA privind
informaþiile vehiculate: “Nu vã putem rãspunde astãzi”l Sursele: “Contractul dintre Loterie ºi grecii
de la Intralot pe 6/49 a prejudiciat statul cu 5 milioane euro, de la începutul anului ºi pânã acum”

R
eprezentanþii Loteriei
Române ºi cei ai compa-
niei greceºti Intralot ar fi
modificat, ieri, “cu pi-

xul”, un act adiþional “de frica

DNA”, dupã cum ne-au spus surse
apropiate situaþiei. Acestea ne-au
precizat cã actul adiþional face refe-
rire la Contractul 6/49 încheiat între
Compania Naþionalã Loteria

Românã (CNLR) ºi firma Intralot:
“Acest contract a expirat din luna
decembrie 2013. Grecii primeau
7,5% din costul biletului ºi ar fi fost
normal ca din decembrie sã fie

încheiat un alt contract în condiþii
mai avantajoase pentru statul român.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

Rãzvan Nicolescu:

“CE analizeazã solicitarea

fiecãrei þãri în parte privind

sprijinul construcþiei de

centrale nucleare”.

Victor Ponta îl face
“evazionist” pe Adrian Sîrbu

A
drian Sîrbu pare sã se
afle la originea sesizãrii
Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM),

cã, prin declaraþiile publice (din 6
octombrie), în cazul se-
chestrului asupra Lukoil,
premierul Victor Ponta ar fi
adus atingere independenþei
procurorului de la Parchetul
de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti în efectuarea urmãri-
rii penale în dosarul Lukoil, o
sesizare asupra cãreia CSM promite
sã decidã astãzi.

Dar Parchetul a reacþionat, deja,
afirmînd falsitatea suspiciunii ºi
adresînd presei o rugãminte: „Ru-
gãm pe aceastã cale presa sã posteze
o atitudine obiectivã ºi echidistantã,

astfel încât sã nu se încerce a se crea
impresia cã demersurile organelor
judiciare sunt susceptibile de a fi in-
fluenþate.”

În ocazie, Victor Ponta l-a indi-
cat pe Adrian Sîrbu drept au-
tor al sesizãrii cãtre CSM:
”Mã deranjeazã cã ceea ce
t rebuie sã facã or ice
prim-ministru responsabil
de români s-a transformat,
prin campania deºãnþatã a
domnului Sârbu ºi a trustului

sãu de presã care, de altfel, e la fel
de evazionist ca cei de la Lukoil,
doar cã dânsul are presã, s-a
transformat într-o chestiune politi-
cã”, a spus premierul.

(continuare în pagina 3)

ÎN TIMP CE INSTANÞA A DAT
CONDAMNÃRI PENTRU MANIPULARE
ÎN CAZUL ROMPETROL

ASF îºi rezervã dreptul sã îºi
þinã investigaþiile la secret

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) ºi-a fãcut un obicei sã
nu rãspundã direct la întrebãrile pe
care i le adreseazã presa sau sã dea
rãspunsuri pe lângã subiect, semn cã
transparenþa ºi profesionalismul care
ar trebui sã caracterizeze un suprave-
ghetor al pieþei de capital nu sunt puse
la mare cinste în instituþia noastrã.

Marþi, acþiunile SIF-urilor ºi ale
Bursei de Valori Bucureºti (BVB)
au înregistrat aprecieri importante,
pe fondul ºtirii cã Ministerul Finan-
þelor Publice afiºase, în cursul dimi-
neþii, un proiect de ordonanþã de ur-
genþã care aducea modificãri legii
pieþei de capital. În contextul în care,
ulterior, proiectul OUG s-a tranfor-
mat în proiect de lege, fãrã nici o no-
tificare, ziarul “BURSA” a transmis
ASF solicitarea sã rãspundã dacã an-

cheteazã tranzacþiile de marþi.
Reprezentanþii ASF au rãspuns:

“În condiþiile în care sunt motive
rezonabile pentru iniþierea unor in-
vestigaþii referitoare la tranzacþiile
de pe piaþa de capital, ASF îºi rezer-
vã dreptul sã facã publice rezultatele
acestor eventuale investigaþii, nu la
momentul iniþierii acestora, ci la mo-
mentul finalizãrii lor’’.

Rãspunsul ASF este dubios,
întrucât pare sã admitã cã “sunt moti-
ve rezonabile pentru iniþierea unor in-
vestigaþii”, fiind folosit timpul pre-
zent, însã, în partea a doua, este folo-
sit timpul viitor, astfel cã nu rezultã
dacã motivele rezonabile se referã la
tranzacþiile de marþi sau, în general,
la orice tranzacþii de pe piaþa de
capital. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 13)

Adrian Sîrbu încearcã sã-l cenzureze ºi pe Victor Ponta.
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