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DEZVÃLUIRILE PROFESORULUI IOAN SCURTU

“Mihai Rãzvan Ungureanu
a sabotat negocierile
pentru Tezaurul României
de la Moscova”

M
ihai Rãzvan Ungurea-
nu, recent uns consi-
lier personal al noului
preºedinte al Româ-

niei, Klaus Iohannis, pe perioada cât a
fost ministru de Externe, a sabotat
prin acte oficiale interne activitatea
Comisiei pentru recuperarea Tezau-
rului României de la Moscova.

În acelaºi timp, a întreprins toate
demersurile posibile pentru transmi-
terea ilegalã a Tezaurului Moºtenirii
Gojdu cãtre Ungaria.

Mai mult, Emil Boc, premierul
fostului preºedinte Traian Bãsescu, a

scos complet problema Tezaurului
românesc confiscat de ruºi din Pro-
gramul sãu de Guvernare, dupã ale-
gerile parlamentare din 2008.

Aceste informaþii dramatice sunt
cuprinse în volumul lui Ioan Scurtu,
“Tezaurul României de la Mosco-
va”, recent apãrut la Editura Enci-
clopedicã (Bucureºti, 2014).

Profesorul Ioan Scurtu a fost, de la
înfiinþare, în 2004, pânã în 2012, când
ºi-a dat demisia, co-preºedintele Co-
misiei Comune româno-ruse pentru
studierea problemelor izvorâte din
istoria relaþiilor bilaterale, inclusiv

problema Tezaurului depus la Mosco-
va în timpulprimuluiRazboiMondial,
pe scurt Comisia pentru Tezaur. Prac-
tic, în paginile cãrþii sale de memo-
rialisticã ni se demonstreazã cã, din-
colo de declaraþiile cu iz patriotard, în
aceastã perioadã, de 10 ani, cât a fost
preºedintele României, Traian Bãsescu
s-a exprimat în privinþa Tezaurului
României din Rusia doar în termeni
lacºi, de tipul unei bãtãi pe umãr ºi a
unei glume la o recepþie.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 2)

STATUL ÎNCASEAZÃ APROXIMATIV 60% DIN CÂT PLÃTIM PENTRU BENZINÃ

Deºi preþul petrolului s-a înjumãtãþit,
taxele pe carburanþi rãmân uriaºe
l Cotaþiile au coborât abrupt, dar taxele ºi accizele au urcat

Scãderea abruptã a cotaþiilor þi-
þeiului nu se resimte pro-
porþional ºi în buzunarele

noastre, în condiþiile în care am avut
parte, în ultima perioadã, de o redu-
cere destul de micã a preþului carbu-
ranþilor la pompã. În schimb, statul a
majorat, anul trecut, taxele pe car-
buranþi, ignorând trendul pieþei, ºi a
ajuns acum sã încaseze între 58 ºi
60% din cât plãtim pentru un litru de

benzinã ºi între 54-55% din cât
achitãm pe litrul de motorinã, potri-
vit informaþiilor furnizate de com-
paniile petroliere prezente pe piaþa
noastrã.

Astfel, în ultimul an, cotaþia þiþeiu-
lui s-a înjumãtãþit, în timp ce tariful
pentru cel mai ieftin sortiment de
benzinã de pe piaþã s-a diminuat doar
cu aproximativ un leu (preþurile di-
ferã în funcþie de reþea ºi locaþia ben-
zinãriilor).

Conform calculelor noastre efec-
tuate în baza tarifelor afiºate la ben-
zinãria Petrom din ºoseaua Alexan-
driei din Capitalã, în ianuarie 2014
preþul mediu al benzinei era de 5,63
lei/litru, din care statul a încasat

46%. În ianuarie 2015, preþul unui li-
tru de benzinã în staþia respectivã
este de 5,1 lei, din care taxele au o
pondere de aproximativ 59%.

Cea mai recentã reducere de pre-
þuri operatã de Petrom a avut loc pe 1
ianuarie (cu 3 bani pe litrul de benzi-
nã ºi de motorinã).

În cazul reþelelor de benzinãrii
Rompetrol, cea mai recentã modifi-
care a fost operatã ieri, preþurile di-
minuându-se cu 3 bani pe litrul de
benzinã (preþul mediu în reþea fiind
de 5.18 lei pe litru) ºi tot cu 3 bani pe
litrul de motorinã (preþul mediu în
reþea fiind de 5,35 lei pe litru). În pe-
rioada 18 noiembrie 2014 – 5 ianua-
rie 2015, Rompetrol Downstream a

modificat în scãdere preþurile carbu-
ranþilor de 12 ori, respectiv cu 59 de
bani pe litrul de motorinã ºi cu 62 de
bani pe cel de benzinã.

Voci din piaþa de profil ne-au spus
ieri cã vom asista în continuare la
scãderea preþurilor carburanþilor în
perioada urmãtoare, în trend cu evo-
luþia aºteptatã a cotaþiilor internaþio-
nale.

Dar statul nu dã, deocamdatã, ni-
ciun semn cã mãcar ar analiza vreo
diminuare a taxelor impuse pe car-
buranþi.

Conform informaþiilor primite de
la companiile petroliere, dupã 1 ia-
nuarie 2014, a avut loc majorarea
cursului de schimb pentru accizã,

astfel cã în preþul final s-au regãsit,
în plus, 10 bani pentru litrul de ben-
zinã ºi 9 bani pentru cel de motorinã.

Dupã 1 aprilie 2014, Guvernul a
introdus acciza suplimentarã pe car-
buranþi (calculatã la acelaºi curs de
4.7380 lei pentru un euro), iar preþu-
rile s-au majorat cu încã 41 de bani
pe litrul de benzinã ºi motorinã.

În toamnã, Ministerul Finanþelor a
decis sã menþinã pentru 2015 valoa-
rea accizelor din 2014, care vor fi
calculate de acum înainte în lei ºi nu
în euro la cursul BCE de la data de 1
octombrie a fiecãrui an, aºa cum a
fost pânã în 2014. (A.T.)

(continuare în pagina 13)

COMISIA
EUROPEANÃ,
DESPRE GRECIA:

“Apartenenþa
unei þãri la
zona euro este
irevocabilã”

Apartenenþa unei þãri la zona euro
este “irevocabilã”, potrivit afirma-
þiilor fãcute ieri de purtãtorul de
cuvânt al Comisiei Europene, Anni-
ka Breidthardt, ca reacþie la specula-
þiile potrivit cãrora Grecia va pãrãsi
uniunea monetarã dupã alegerile
programate luna aceasta. Annika
Breidthardt a subliniat cã aceastã re-
gulã privind irevocabilitatea este
prevãzutã în Tratatul de la Lisabona.

Un alt purtãtor de cuvânt al Exe-
cutivului european, Margaritis Schi-
nas, a spus: “Nu vom face speculaþii
ºi scenarii care riscã sã fie interpreta-
te într-un context care nu va exista”.

Amintim cã, sâmbãtã, publicaþia
germanã Der Spiegel scria, citând
surse anonime, cã Guvernul Germa-
niei considerã inevitabilã excluderea
Greciei din zona euro, în cazul în
care partidul extremist Syriza va
câºtiga alegerile din 25 ianuarie.

Duminicã, însã, Georg Streiter,
purtãtor de cuvânt al Guvernului de la
Berlin, a declarat cã Germania este
încrezãtoare cã Grecia îºi va respecta
angajamentele luate în cadrul planului
de salvare: “Grecia ºi-a respectat an-
gajamentele în trecut. Guvernul ger-
man presupune astfel cã Grecia va
continua sã îºi respecte angajamentele
contractuale faþã de creditori”.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

DORU LIONÃCHESCU:

“Intrãm într-o epocã de petrol ieftin care
va zgudui industria de profil”

Giganþii din energie vor fi
zguduiþi de cãderea liberã a
preþului petrolului, consi-

derã specialiºtii, care avertizeazã cã
vor urma miºcãri importante în do-
meniul energetic ºi cã investiþiile de
profil ar putea fi îngheþate.

Doru Lionãchescu, preºedintele
Capital Partners, preconizeazã cã
preþul petrolului îºi va continua tren-
dul de scãdere accentuatã ºi constan-
tã ºi în 2015, la nivel global.

Domnia sa ne-a precizat: “Este
posibil sã asistãm la o perioadã înde-
lungatã, la o epocã de cel puþin 3-5
ani, de petrol ieftin ºi acest lucru se

datoreazã, în primul rând, deciziei
fãrã precedent a OPEC (n.r. Organi-
zaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol)
sã pãstreze producþia, iar costurile
legate de reducerea producþiei sã nu
mai fie suportate doar þãrile membre
OPEC.

Un petrol scump subvenþioneazã
implicit tehnologiile neconvenþiona-
le. Dacã scade preþul petrolului, teh-
nicile neconvenþionale nu mai sunt
atât de atractive”.

Potrivit domnului Lionãchescu,
ºi cererea se aflã pe un trend descen-
dent accentuat, importurile de pe-
trol ale Chinei scãzând cu circa

10%, pe fondul încetinirii creºterii
economice. (E.O.)

(continuare în pagina 13)

Petrolul Brent, sub 55 de
dolari/baril pentru prima oarã
în ultimii cinci ani ºi jumãtate

Preþul futures al petrolului Brent a
scãzut ieri, la bursa londonezã, sub 55
de dolari/baril pentru prima oarã dupã
luna mai 2009, pe fondul creºterii

producþiei de profil din Rusia ºi Irak,
respectiv al îngrijorãrilor legate de
excedentul de þiþei de pe piaþã.

Cotaþia petrolului Brent cu livrare
în februarie a coborât cu 3,6%, la
54,37 dolari/baril la ICE Futures Eu-
rope Londra. Pe parcursul zilei, pre-
þul a atins ºi 54,02 dolari/baril - cel
mai redus nivel din 6 mai 2009 pânã
în prezent. Scãderea de ieri vine
dupã un declin de 5,1% înregistrat
sãptãmâna trecutã, respectiv de 48%
pe întregul an 2014.

A.V.

(continuare în pagina 13)

COTATIA PETROLULUI

IONUÞ DUMITRU:

“Nu avem motive sã credem cã
leul îºi va reveni, în faþa euro”

În contextul în care investiþiile
strãine directe au scãzut pânã la
valori foarte mici, iar alte for-

me de capital nu existã, acum, pe
piaþa noastrã, nu avem motive sã
credem cã leul îºi va reveni în faþa
monedei europene, ne-a spus Ionuþ
Dumitru, preºedintele Consiliului
Fiscal.

“La incertitudinile legate de situa-
þia economicã europeanã se adaugã
ºi presiunile de depreciere a mone-
delor emergente”, ne-a precizat
domnia sa, menþionând cã, în condi-
þiile în care euro se depreciazã, existã
ºi presiuni pe moneda naþionalã, care
au început pe finalul anului trecut,
dupã o perioadã de stabilizare a leu-

lui.
Euro a crescut cu 1,52 de bani, ieri

faþã de ºedinþa precedentã, BNR
anunþând un curs de referinþã de
4,4973 lei pentru moneda europea-
nã.

“Cursul leu/euro pare sã facã parte
dintr-o miºcare regionalã, dupã ºtiri-
le referitoare la Grecia ºi Rusia, fiind
o recalibrare a profilului de risc”,
este de pãrere Doru Lionãchescu,
preºedintele Capital Partners, care
subliniazã cã o parte dintre investitori
se retrag din regiunea de Sud-Est a
Europei.

Pe plan global, deprecierea
euro faþã de dolar are loc în con-
diþiile în care Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) este aºteptatã sã
ia mãsuri de stimulare a econo-
miei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

SUB 1,20 DOLARI

Euro cade la cel mai redus curs
din 2006 pânã în prezent
Euro s-a depreciat ieri, pe pie-

þele externe, atingând cel mai
scãzut curs din ultimii nouã

ani faþã de dolar, pe fondul temerilor
legate de o posibilã ieºire a Greciei
din uniunea monetarã, respectiv al
speculaþiilor potrivit cãrora Banca
Centralã Europeanã (BCE) va înce-
pe în curând achiziþia la scarã largã
de obligaþiuni guvernamentale.

Euro a scãzut cu 0,6% la ora
10.10, pe piaþa din New York,

ajungând la 1,1928 dolari. Mai
devreme, cotaþia a fost de 1,1864 do-
lari/euro, cea mai redusã din martie
2006 pânã în prezent.

Euro a încheiat anul trecut cu un
curs de 1,2098 dolari, pierzând 12
procente faþã de moneda americanã.
Scãderea a fost cea mai importantã
din 2005 pânã la momentul actual.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

Evenimentul de lansare a cãrþii domnului Ioan

Scurtu a avut loc la BNR.


