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ÎN CONTEXTUL
CAMPANIEI DNA,

Epurescu:“Cine a
susþinut Chevron
pentru avantaje
va dispãrea
din viaþa politicã”
lActivistul susþine:
“Instanþele au fost supuse
presiunilor politice”
lChevron: “Proiectul
din România nu poate
concura cu alte
oportunitãþi de investiþii”

Campania începutã de Di-
recþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA) împotriva

multor demnitari cu greutate pro-
babil cã va duce la dispariþia din
viaþa politicã a multora dintre cei
care au susþinut Chevron în schim-
bul unor avantaje, ne-a declarat ac-
tivistul George Epurescu, susþinând
cã au existat presiuni asupra in-
stanþelor din þara noastrã implicate
în procesele dintre gigantul petro-
lier american ºi organizaþiile pen-
tru protecþia mediului.

Corporaþia petrolierã a anunþat, la
finele sãptãmânii trecute, cã renunþã
la concesiunile sale pentru explora-
rea ºi exploatarea gazelor de ºist din
România (ultimul proiect de acest fel
pe care gigantul american intenþiona
sã îl dezvolte în Europa), scrie The
Wall Street Journal (WSJ).

George Epurescu, preºedintele
Asociaþiei „România Fãrã Ei”, susþi-
ne: „Chevron este o companie geo-
politicã.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 3)

Grecia, la un compromis
cu zona euro pentru prelungirea
temporarã a finanþãrii

Miniºtrii de finanþe din
zona euro au decis, în
cadrul unei reuniuni

desfãºurate vineri, la Bruxelles, sã
prelungeascã cu patru luni planul de
ajutor financiar pentru Grecia, în
anumite condiþii, potrivit anunþului
fãcut de Eurogrup, care a primit cu o
zi înainte solicitarea oficialã a Ate-
nei în acest sens.

“În baza cererii Greciei, a angaja-
mentelor autoritãþilor elene, a avizu-
lui instituþiilor creditoare ale Atenei
ºi a acordului la care
au ajuns þãrile membre
ale zonei euro, vom
lansa proceduri în scopul luãrii unei
decizii finale privind extinderea pla-
nului actual de finanþare pentru o du-
ratã de pânã la patru luni”, potrivit
comunicatului Eurogrup.

Oficialii din zona euro au menþio-
nat cã, pânã astãzi, Atena trebuia sã
prezinte o listã de reforme pe care sã o
aprobe creditorii. Dacã Uniunea Eu-
ropeanã, Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi Fondul Monetar Internaþio-

nal (FMI) dau un prim aviz planului
elen, atunci creditorii pot finaliza
înþelegerea cu guvernul grec.

În urma acestui rezultat al reuniu-
nii Eurogroup, ministrul elen de fi-
nanþe, Yanis Varoufakis, a declarat
cã acordul cu zona euro este “o pri-
mã etapã”, care îi va permite Atenei
“sã lase memorandumul de finanþare
în urma sa”.

Varoufakis a subliniat: “Grecia
lasã memorandumul în urmã ºi devi-
ne coautor al reformelor ºi destinului

sãu. Lãsãm în urmã
programele de refor-
mã asumate de guver-

nele precedente ºi vom lucra pentru
noi reforme”.

Oficialul de la Atena a mai adãu-
gat cã Grecia va lucra cu creditorii
internaþionali pentru stabilirea unor
þinte “realiste” de excedent primar.

Yanis Varoufakis susþine cã Gre-
cia va negocia un nou acord cu credi-
torii sãi dupã luna iulie. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

DACÃ INTERVINE ÎN CONTRACTELE CU GAZPROM,

Uniunea Energeticã, proiect mort în faºã
l România, prinsã în menghina Rusiei l SUA ºi Rusia duc acum o luptã strânsã pentru resursele din
Marea Neagrã

Comisia Europeanã ar urma
sã prezinte, în aceastã sãp-
tãmânã, draft-ul proiectului

Uniunii Energetice, care ar urma sã
aibã ca punct central transparenþa
contractelor de aprovizionare cu
gaze dintre statele membre ºi Gaz-
prom. Comisia doreºte sã avizeze
aceste contracte înainte de imple-
mentare, astfel încât puterea de ne-
gociere a Rusiei sã slãbeascã.

Rusia a anunþat deja cã aceste con-

tracte sunt confidenþiale ºi nu va per-
mite implicarea terþilor.

Analiºtii consultaþi de ziarul
BURSA susþin cã proiectul Uniunii
Energetice este mort în faºã dacã UE
îºi propune sã fie terþã parte la nego-
cierile dintre Gazprom ºi statele mem-
bre: „Este foarte important ca acest
proiect sã-ºi fixeze þinte ºi obiective
realiste, astfel încât sã fieagreatde toate
statele membre. Deja Grecia dã semne
cã se îndreaptã cãtre China ºi Rusia

pentru finanþare, Ungaria este bastio-
nul rusesc din Uniunea Europeanã, iar
Bulgaria este la mila Gazprom fiind
dependentã 100% de importurile de
gaze. România este clar prinsã într-o
menghinã între þãri care merg pe
mâna Rusiei ºi descurajeazã imple-
mentarea rutelor alternative de apro-
vizionare. În acest context, pentru
România este crucial sã-ºi negocieze
poziþia în cadrul Uniunii Energetice,
pe care o va susþine”.

Surse din piaþa de gaze susþin cã
þara noastrã trebuie sã-ºi impunã
pentru finanþare conducta care va
aduce gazele din Marea Neagrã ºi
conductele de interconexiune, prin
care va transporta gazele din Marea
Neagrã cãtre Occident.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

ECONOMISTUL AURELIAN DOCHIA:

“Clienþii subsidiarelor
greceºti de la noi ar putea
acþiona pe fond psihologic”
l Cintezã: “Dacã subsidiarele greceºti de la noi vor avea nevoie de bani, le
va împrumuta BNR, fãrã garanþii“ l Aurelian Dochia: “Bãncile din Grecia
sunt asaltate în mod continuu, întrucât în fiecare zi sunt retrageri masive de
depozite”

Situaþia în care se aflã bãncile
din Grecia va avea o influenþã
psihologicã ºi asupra clienþi-

lor subsidiarelor greceºti din þara
noastrã, este de pãrere economistul
Aurelian Dochia.

Domnia sa ne-a declarat: “În prin-
cipiu, instituþiile financiare elene nu
au nicio legãturã cu bãncile de la noi
care au acþionariat grecesc, întrucât
acestea din urmã funcþioneazã în baza
reglementãrilor bancare româneºti.
Însã este posibil ca oamenii sã fie
îngrijoraþi de situaþia din Grecia ºi sã
acþioneze pe fond psihologic”.

Sãptãmâna trecutã, în cadrul Con-
ferinþei “Dezvoltarea României în
noul context financiar european”,
organizatã de ziarul BURSA, Aure-
lian Dochia a subliniat cã bãncile din
Grecia sunt asaltate în mod conti-
nuu, întrucât în fiecare zi sunt retra-
geri masive de depozite.

Ieºirile din depozitele bãncilor
elene s-au accelerat, la finalul sãp-
tãmânii trecute, la peste un miliard
de euro, revenind la cele mai ridicate
valori zilnice din acest an, potrivit
unor surse bancare.

În acest context, Aurelian Dochia

a subliniat: “Instituþiile financiare
greceºti sunt vulnerabile dacã nu va
continua finanþarea þãrii, Grecia
fiind nevoitã sã scoatã bani proprii,
iar acesta este scenariul în care þara
va ieºi din Uniunea Monetarã Euro-
peanã”.

Economistul opineazã cã, ºi dacã
în aceste zile, Grecia va face rost de
bani, problema de fond nu se va re-
zolva: “Soluþia de fond pentru eco-
nomia Greciei nu existã”.

Eºecul negocierilor de la începu-
tul sãptãmânii trecute din cadrul Eu-
rogrupului a determinat creºterea

presiunilor Germaniei asupra BCE
pentru limitarea finanþãrii bãncilor
din Grecia prin intermediul ELA
(Emergency liquidity assistance).
Impunerea unei limite pentru pro-
gramul ELA, derulat de Banca Na-
þionalã a Greciei sub supravegherea
BCE, înseamnã împingerea bãncilor
greceºti “într-o crizã de finanþare
care va cere restricþionarea fluxuri-
lor de capital, astfel încât sã fie limi-
tatã retragerea depozitelor”.

ADRIANA RÃDUÞÃ
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DEPÃªINDU-ªI PREROGATIVELE

ASF s-a apucat sã-i facã
treaba lui Sobolewski
l Autoritatea de supraveghere a recomandat listarea unor societãþi de stat

ªtirea cã Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã a re-
comandat listarea la Bursa
de Valori Bucureºti a unor

societãþi din portofoliul statului ar
suna bine dacã nu ar însemna cã, de
fapt, Autoritatea se bagã unde nu îi
fierbe oala ºi îºi depãºeºte atribuþiile
stabilite prin legea de înfiinþare.

Din ciclul „ce boacãne a mai fãcut
ASF”, Consiliul Autoritãþii a anun-
þat, joi, ca a luat notã de informarea
privind oportunitatea de listare pe
piaþa reglementatã a unor societãþi
din portofoliul statului român.

Ceaþã!
Ulterior, ASF a explicat cã a fãcut

propuneri cu privire la listarea unor
societãþi, în baza unei analize inter-
ne, dar cã, desigur, deciziile le vor
lua acþionarii.

Poftim?
“Raportul discutat în Consiliul ASF

se bazeazã pe o analizã proprie privind
potenþialii emitenþi din portofoliul sta-
tului, care ar putea fi listaþi la Bursa de
Valori Bucureºti”, a transmis ASF, la
solicitarea HotNews, continuând: „În
baza acestor analize s-au fãcut propu-
neri pe sectoare, care urmeazã sã fie
analizate în detaliu de acþionari.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

INVESTITORII LOCALI, DISCRIMINAÞI ÎN COMUNICAREA
CU AUTORITÃÞILE NOASTRE

Negriþoiu ºi Anghel vorbesc doar în
strãinãtate despre dubla listare a Petrom

Petrom, cea mai mare compa-
nie din þara noastrã, ar putea
fi listatã ºi pe o bursã strãinã,

însã aceastã informaþie a ajuns în
mod discriminatoriu la investitori,
contrar a ceea ce ar fi fost normal ºi
obligatoriu, conform normelor pie-
þelor de capital.

Premierul Victor Ponta a partici-

pat, pe 13 februarie, la un eveniment
economic la New York, unde invita-
þii speciali Miºu Negriþoiu, preºedin-
tele Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã, ºi Lucian Anghel,
preºedintele Bursei de Valori Bucu-
reºti, au prezentat procesul de listare
internaþionalã a unor mari companii
româneºti, precum Petrom, Romgaz

ºi Electrica, dupã cum reiese
dintr-un comunicat al Guvernului.

Adicã, investitorii strãini au aflat
despre intenþia Guvernului sã mai
vândã din Petrom, înaintea celor din
þara noastrã, chiar din gura reprezen-
tanþilorpieþeinoastredecapital. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

CRIZA CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI

“Am avertizat bãncile sã nu majoreze
costurile dupã conversie”

(Interviu cu Marius Dunca, preºedintele ANPC)

l “Bãncile trebuie sã gândeascã o strategie pe termen lung ca sã recâºtige
încrederea consumatorilor”

Reporter: În ce punct a ajuns cri-
za creditelor în franci elveþieni? Pen-
tru cã este o crizã, nu?

Marius Dunca: Da, este o crizã,
pentru cã 90% din cei împrumutaþi în
CHF au fãcut credit ca sã-ºi cumpere
o locuinþã. Sunt ºi cazuri speciale, de
clienþi care au cumpãrat patru imobile

ºi le-au închiriat, dar eu mã refer la cei
care ºi-au achiziþionat o locuinþã ºi
acumsunt în imposibilitatea sã-ºi plã-
teascã rata din cauza creºterii francu-
lui elveþian.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Bãncile trebuie sã gândeascã o strate-

gie pe termen lung ca sã recâºtige

încrederea consumatorilor, este de

pãrere Marius Dunca, preºedintele

Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia

Consumatorului (ANPC).

Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui

interviu, cã, în ultima perioadã, a ob-

servat o deschidere mai mare din par-

tea bãncilor în negocierile cu împru-

mutaþii în franci elveþieni (CHF), ve-

nind cu soluþii concrete.

Marius Dunca susþine cã a avertizat

bãncile sã nu majoreze costurile dupã

efectuarea unei eventuale conversii,

sfãtuindu-i ºi pe consumatori sã fie

atenþi la acest aspect.

“Le-am explicat operatorilor financia-

ri cã oamenii vor fi forþaþi sã meargã sã

se împrumute la IFN-uri, care au

dobânzi mult mai mari, iar bulgãrele va

deveni tot mai mare”, ne-a spus dom-

nia sa, menþionând cã, potrivit unor

calcule realizate în rândul celor care au

contractat credite în franci elveþieni, în

euro, dolari ºi lei, impactul “«cel mai

negativ», dacã se poate spune aºa, a

avut loc în segmentul împrumutaþilor

în franci elveþieni”.

“Din urmã vin ºi cei cu credite în

euro ºi dolari ºi orice soluþie gãsim

trebuie sã ne gândim cã toþi sunt

consumatori”, subliniazã domnul

Dunca, adãugând cã nu pot fi adop-

tate mãsuri discriminatorii în cazul

creditelor în CHF.


