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Inflaþia din zona
euro se menþine
în teritoriu
negativ

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a rãmas în teritoriu negativ în
luna februarie, dar s-a îmbunãtãþit
faþã de ianuarie, potrivit unei esti-
mãri preliminare publicate ieri de
Oficiul european de statisticã (Euro-
stat).

Conform cifrelor oficiale, rata
anualã a inflaþiei în zona euro s-a si-
tuat la -0,3% luna trecutã, faþã de
-0,6% în ianuarie.

Februarie a fost a treia lunã con-
secutivã cu inflaþie negativã în
uniunea monetarã. Scãderea infla-
þiei din regiune a fost determinatã,
în luna februarie, de declinul preþu-
lui energiei (-7,9% în ritm anual).
Totuºi, scãderea a fost inferioarã ce-
lei înregistrate în ianuarie, în dome-
niu: -9,3%.

În schimb, luna trecutã, în zona
euro, au crescut preþurile serviciilor
(+1,1%), cele ale alimentelor, alcoo-
lului ºi þigãrilor (+0,5%).

Ca sã evite fenomenul deflaþiei –
respectiv scãderea prelungitã a pre-
þurilor, Banca Centralã Europeanã
(BCE) a decis, în luna ianuarie, sã
injecteze 1.100 de miliarde de euro
în economia uniunii monetare, prin
achiziþii masive de active. Oficialii
europeni spun cã zona euro nu este
în deflaþie, atâta vreme cât inflaþia
negativã este generatã de factori ex-
terni, precum scãderea preþului pe-
trolului.

V.R.

CONTRABANDA CU ÞIGÃRI A ATINS
RECORDUL ULTIMILOR PATRU ANI - 19,2%

Sorana Mantho, PMI:
“Comerþul ilicit cu tutun
devine o problemã socialã”

Nivelul contrabandei cu þigãri
a a atins un nou record, si-
tuându-se, în ianuarie, la

cel mai înalt nivel din ultimii patru
ani - 19,2% -, de la 15,9%, la finalul
lunii decembrie, dupã cum ne-a
spus Sorana Mantho, Director Cor-
porate Affairs Philip Morris (PMI)
România, citând studiul
Novel Research.

Reprezentantul PMI
este de pãrere cã, deja, “comerþul ili-
cit cu tutun devine o problemã socia-
lã, cu implicaþii nu numai asupra ve-
niturilor la bugetele publice, dar ºi
asupra sãnãtãþii consumatorilor”.

Problema comerþului ilicit nu mai
poate fi tratatã doar cã una comer-
cialã, care implicã riscuri ºi prejudi-
cii numai la nivelul unei companii
sau al unui brand anume, ºi nici mã-
car ca o problemã limitatã la

industria tutunului, opineazã Sora-
na Mantho.

Un aspect îngrijorãtor al evoluþiei
comerþului ilicit þine de structura
“portofoliului” de þigarete traficate,
respectiv de ponderea foarte mare a
pachetelor aºa numite “illicit whi-
tes” (þigaretele produse legal, dar fa-

bricate cu singurul scop
sã fie traficate în alte sta-
te decât cele pentru care

sunt plãtite taxele aferente), ne-a
spus doamna Mantho.

Domnia sa ne-a precizat: “Dacã în
2010 produsele de tip «illicit whites»
aveau o cotã de numai 9,7% din total
comerþ ilicit, în 2014 ele au depãºit
50% ºi s-au menþinut în jurul acestui
nivel pânã în prezent.

E.O.

(continuare în pagina 14)

Nimeni nu infirmã cã
Andrei Cionca este suspect,
într-un dosar DIICOT

Informaþia cã Andrei Cionca, pa-
tronul Casei de Insolvenþã Tran-
silvania (CITR), are calitate de

suspect într-un dosar în care este
cercetat de DIICOT pentru constitu-
ire de grup infracþional organizat ºi
spãlare de bani, a circulat, ieri, în
presa clujeanã, fãrã ca vreo instituþie
sã o infirme.

Dosarul 14/D/P/2014, de la
DIICOT Cluj, ar viza insolvenþa
“Leonardo, Romplumb, Victoria
Holding, dar ºi fabuloasa insolvenþã
a societãþii Mox Construction, con-
structorul complexului Tower din
Mãnãºtur”, potrivit site-ului Gazeta

de Cluj.
Andrei Cionca nu ne-a transmis,

pânã la închiderea ediþiei, punctul
sãu de vedere asupra informaþiilor,
iar reprezentanþii DIICOT ne-au
spus cã procurorul de caz nu doreºte
sã ofere informaþii despre anchetã,
pentru a nu prejudicia mersul cerce-
tãrilor.

Unele surse spun cã informaþiile
din presa clujeanã sunt credibile, în
condiþiile în care jurnaliºtii oferã ºi
un numãr de dosar.

A.A.

(continuare în pagina 5)
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CE POATE FI MAI REA DECÂT O “BANCÃ REA” DIN AUSTRIA?

Stabilitatea financiarã
a Austriei este în pericol
Minciunile ºi creditele ne-

performante au prostul
obicei de a ieºi la ivealã

când cerul pare sã se însenineze.
Aºa s-a întâmplat ºi în Austria, unde
povestea bãncii Hypo Alpe-Adria
nu vrea sã se încheie.

Motivul nu este atât portofoliul de
credite, cât insistenþa autoritãþilor de

a proiecta imaginea
“competenþei” lor în
rândul cetãþenilor, în
loc sã permitã pieþei sã
corecteze greºelile,
nesãbuinþa ºi lãcomia
unor bancheri incom-
petenþi.

Dupã mai multe runde de injecþii
financiare, creditele neperformante
ale bãncii Hypo Alpe-Adria, care a
fost naþionalizatã în 2009, au fost
transferate unei “bãnci rele”, denu-
mitã Heta Asset Resolution (HAR).

La înfiinþarea HAR, în toamna
anului trecut, valoarea nominalã a
activelor din portofoliu era de circa
18 miliarde de euro. În urma auditu-
lui realizat de cãtre firmele de con-

sultanþã PwC ºi Alvarez s-a constatat
o supraevaluare masivã a activelor
HAR.

Cotidianul Der Standard scria, în
urmã cu o sãptãmânã, cã Heta Asset
Resolution se confruntã cu un deficit

de capital de peste 5 miliarde de
euro, însã Ministerul de Finanþe a
declarat cã informaþia nu este decât
“speculaþie purã”.

(continuare în pagina 14)

DUPÃ PROFITURILE MARI RAPORTATE ANUL TRECUT,

Cãruntu, BCR: “ANRE
ar putea diminua veniturile
Transelectrica ºi Transgaz”

Reglementatorul pieþei noastre
de energie (ANRE) ar putea
diminua, în perioada urmã-

toare, veniturile Transelectrica ºi
Transgaz, dupã ce aceastea au înre-
gistrat profituri foarte mari anul tre-
cut, estimeazã Mihai Cãruntu, coor-
donatorul echipei de cercetare piaþã
de capital din cadrul BCR.

Domnia sa a explicat, în cadrul
unei conferinþe de presã: „Transelec-
trica ºi Transgaz au activitatea com-
plet reglementatã. Dacã ANRE va
constata cã au înregistrat profituri
mult prea mari, atunci aplicã dimi-

nuãri de venituri pentru perioada ur-
mãtoare. Nu este un lucru neapãrat
rãu. Cele douã companii vor putea
realiza în continuare profituri atrac-
tive pentru investitori, iar perspecti-
vele de dezvoltare sunt bune”.

Transportatorul naþional de ener-
gie Transelectrica (TEL) a raportat,
pentru anul trecut, venituri totale de
2,8 miliarde de lei, cu 16% peste ni-
velul din 2013. Profitul net al socie-
tãþii a fost de 370 milioane lei, în
creºtere cu 85% faþã de 2013.

Transgaz (TGN) a înregistrat,
anul trecut, un profit net de 507,43
milioane lei, în creºtere cu 52% faþã
de 2013 (334,49 milioane lei). Veni-
turile totale ale transportatorului na-
þional de gaze au urcat, anul trecut,
cu 9% în perioada de referinþã, de la
1,55 miliarde lei la 1,69 miliarde lei.

Mihai Cãruntu a menþionat cã în

cazul Transelectrica rezultatele fi-
nanciare din 2014 au fost influenþate
de creºterile de tarif ºi de volumele
transportate.

Domnia sa a mai spus cã ponderea
transportului de electricitate este re-
dusã în tariful final (sub 5%) plãtit de
consumatori, fapt ce permite tarife
viitoare rezonabile aprobate de
ANRE. În plus, compania are un nou
profil de profitabilitate - mult îmbu-
nãtãþit, sustenabil, dar ºi o evoluþie a
implementãrii regulilor de guver-
nanþã corporativã, conform sursei ci-
tate. Un factor de risc identificat de
analiºtii BCR constã în volumele de
electricitate transportate de compa-
nie, care sunt presate de stagnarea
consumului intern.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

ANRP RÃMÂNE FÃRÃ CONDUCERE

Bãeºu: “Trebuie sã aducem
bani, pentru cã unii au
furat de-au rupt pãmântul”
l Gheorghe Piperea propune desfiinþarea ANRP ºi despãgubirea prin
obligaþiuni, plãtibile cu banii recuperaþi de la “samsarii” care au
prejudiciat statul

C
onducerea Autoritãþii
Naþionale pentru Re-
stituirea Proprietãþilor
(ANRP) ºi-a înaintat de-

misia, ieri, din cauza amenzilor pe
care este obligatã sã le plãteascã pen-
tru neplata în termen a titlurilor de
despãgubire.

George Bãeºu, preºedintele

ANRP, ne-a declarat cã existã mii de
procese împotriva ANRPîn care este
solicitatã amendarea conducerii in-
stituþiei cu zeci de mii de euro pentru
neemiterea sau neplata în termenul
legal de 30 zile a titlurilor de despã-
gubire, pentru dosare din urmã cu
mai mulþi ani, existând deja decizii
ale instanþei în acest sens.

“Suntem în situaþia în care trebuie
sã aducem bani de acasã pentru cã al-
þii au furat de-au rupt pãmântul”,
ne-a spus domnul Bãeºu.

Premierul Victor Ponta a declarat
cã ºefii de la ANRP au dreptate sã nu
mai vrea sã lucreze în aceste condiþii
ºi a promis cã va cãuta o soluþie, în
viitoarea ºedinþã de Guvern.

Conducãtorii ANRPsunt vizaþi de
cereri de amendare în peste 150 pro-
cese ºi riscã sã plãteascã cu patrimo-
niul propriu, fãrã sã aibã vreo vino-
vãþie, ci doar pentru cã legislaþia este
neclarã, fiind într-o situaþie ridicolã,
se aratã în memoriul înmânat pre-
mierului Victor Ponta.

Aceºtia precizeazã cã au senti-
mentul unei totale insecuritãþi cu pri-
vire la propriile persoane, cât timp
plata amenzilor afecteazã patrimo-
niul individual.

Piperea: “ANRP ar trebui
desfiinþatã”

Avocatul Gheorghe Piperea are,
însã, o altã abordare.

Domnia sa ne-a declarat: “Dacã ar
fi dupã mine, ANRPar trebui desfiin-
þatã, mâine, pentru cã oricum se su-
prapune peste atribuþiile altor insti-
tuþii – minister, primãrii, prefecturi,
ºi aº aborda altfel problema.

Aº acorda un termen de 60 de zile
pentru emiterea de titluri de despã-
gubire, timp în care instituþiile sã îºi
arate obiecþiunile. Apoi, aº acorda
despãgubirea în obligaþiuni, pe ter-
men lung, 7-15 ani, care pot fi con-
vertibile în acþiuni la companii de
stat.

Potrivit unor estimãri, ar fi de
achitat 3 miliarde de euro, pentru
despãgubiri. Aceastã sumã împãrþitã
pe 7 ani nu este greu de plãtit.

În acest timp, s-ar putea încheia ºi
anchetele penale în derulare, ºi s-ar
putea confisca prejudiciile produse,
care sunt tot în sumã de aproximativ
3 miliarde de euro.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)
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Evenimente importante din istoria “Hypo Alpe-Adria-Bank”
Ø “Hypo Alpe-Adria-Bank” a fost naþionalizatã în 2009, pe

fondul unei crize majore de lichiditate. Fondurile injectate di-

rect pentru recapitalizare ºi garanþiile guvernamentale acor-

date obligaþiunilor emise de instituþia financiarã au fost ac-

ceptate, condiþionat, de Comisia Europeanã.

Ø La sfârºitul anului 2012, “Hypo Alpe-Adria” avea active

totale de 33,8 miliarde de euro, din care 24,4 miliarde erau

creditele acordate clienþilor. Principalele surse de finanþare

erau obligaþiunile emise (14,8 miliarde de euro), depozitele

clienþilor (8,4 miliarde) ºi credite obþinute de la alte instituþii

financiare (5,25 miliarde de euro).

ØAjutorul iniþial acordat bãncii a fost de trei miliarde de euro,

iar planul de restructurare supervizat de Comisia Europeanã

prevedea vânzarea masivã a activelor. Ulterior, ajutorul a

fost prevãzut la aproape 5 miliarde euro pânã în 2017.

(continuare în pagina 14)

În timp ce SUA negociazã cu Iranul,
Netanyahu iese în faþa Congresului SUA
l John Kerry: “SUA ºi Iranul au ca obiectiv comun ofensiva contra ISIS”
l Netanyahu: “Discursul din Congresul SUA nu îºi propune sã fie un
semn de lipsã de respect pentru Obama” l Obama cãtre Sarkozy, în 2011:
“Tu te-ai sãturat de Netanyahu, dar eu trebuie sã am de-a face cu el în
fiecare zi”

John Kerry, ºeful diplomaþiei de
la Washington, se va deplasa
astãzi la Montreux, ca sã se

întâlneascã cu ministrul iranian de
externe, Mohammad Javad Zarif, cu
care va avea o serie de discuþii pre-
vãzute sã dureze pânã miercuri
dupã-amiazã.

Iranul ºi Grupul 5+1 (Statele Uni-

te, Marea Britanie, Franþa, Rusia,
China ºi Germania) încearcã sã
încheie înainte de 31 martie un acord
politic care sã autorizeze anumite ac-
tivitãþi civile nucleare ale Republicii
Islamice.

C.I.
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