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Butoiul de pulbere
din Complexul
Oltenia
stã sã explodeze

Situaþia tensionatã de la Comple-
xul Oltenia, producãtorul naþional de
energie pe bazã de lignit, riscã sã
degenereze în urmãtoarele zile. Mi-
nisterul Energiei, acþionarul majori-
tar al companiei, ar fi convocat pen-
tru astãzi Adunarea Generalã a
Acþionarilor (AGA) pentru revoca-
rea tuturor membrilor Consiliului de
Supraveghere, deºi aceasta fusese
stabilitã pentru 16 aprilie, susþin sur-
se apropiate situaþiei. Convocatorul
adunãrii din 16 aprilie a ºi fost, de
altfel, publicat în Monitorul Oficial.

Sursele noastre afirmã cã repre-
zentanþii statului i-ar fi convins ºi pe
reprezentanþii Fondului Proprietatea
– acþionarul minoritar semnificativ –
sã accepte o AGA intempestivã, sub
promisiunea cã li se va explica astãzi
care este graba.

Ziarul BURSA a relatat, în ediþia
din 16 martie, cã ministrul Energiei,
Andrei Gerea, a decis sã-i revoce pe
toþi membrii Consiliului de Suprave-
ghere al Complexului Energetic
Oltenia. Motivul invocat în convo-
catorul AGA din 16 martie este neî-
ndeplinirea criteriilor de performan-
þã din contractele de administrare.

Surse din piaþã ne-au spus, recent cã
ºi zilele lui Laurenþiu Ciurel în funcþia
de director general al companiei ar fi
numãrate. De altfel, pentru vinerea
viitoare a ºi fost programatã o ºedinþã
de Consiliu de Supraveghere care ar fi
urmat sã-l demitã pe Ciurel, ne-au mai
spus sursele noastre. Unul dintre moti-
vele invocate ar fi întocmirea unui
plan nerealist de restructurare a com-
paniei, conform surselor citate. Consi-
liul de Supraveghere ar Complexului
Oltenia este format din Gabriel Dumi-
traºcu, Alin Chiþu, Rãzvan Purdilã,
Dorin Spãtaru, Ana Georgiana Po-
rumbel ºi Daniel Naftali. (A.T.)

FRANCUL ELVEÞIAN A CRESCUT LA
MAXIMUL ULTIMEI LUNI ªI JUMÃTATE

Problema creditelor în
CHF, în atenþia FMI
l Reprezentanþii clienþilor împrumutaþi în franci
s-au întâlnit cu oficialii Fondului Monetar

În timp ce Ministerul Finanþelor
Publice a iniþiat un proiect con-
siderat de specialiºti ca fiind de-

fectuos, iar bãncile încã nu oferã so-
luþii care sã vinã în ajutorul debitori-
lor cu împrumuturi în franci elveþieni
(CHF), problema creditelor în CHF
a ajuns pe masa Fondului Monetar
Internaþional (FMI). Ofi-
cialii instituþiei interna-
þionale i-au primit la di-
scuþii pe reprezentanþii clienþilor cu
credite în moneda elveþianã.

Alin Iacob, preºedintele Asocia-
þiei Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare (AURSF), ne-a declarat:
“Ne-am întâlnit cu domnul Guiller-
mo Tolosa (n.r. reprezentantul FMI
în România) ºi cu încã un reprezen-
tant al Fondului Monetar Internaþio-

nal ºi le-am explicat poziþia noastrã
în legãturã cu situaþia creditelor în
franci elveþieni, a clauzelor abuzive
ºi a falimentului personal.

Afost o întâlnire extrem de plãcu-
tã, care a durat aproximativ o orã ºi
jumãtate - mai mult o informare -,
absolut non-conflictualã. Reprezen-

tanþii FMI au abilitatea sã
asculte, sã nu întrerupã ºi
sã solicite clarificãri acolo

unde nu înþeleg”.
Potrivit lui Alin Iacob, prima

întâlnire a AURSF cu FMI a fost în
toamna anului 2013, discuþia de la
vremea respectivã axându-se pe fali-
mentul personal.

EMILIA OLESCU
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CE VALOARE MAI ARE CUVÂNTUL GUVERNELOR EUROPENE?

Germania exercitã presiuni
asupra Austriei pentru

onorarea garanþiilor bancare
L

a începutul crizei datorii-
lor suverane din Grecia,
autoritãþile de la Bruxelles
au promovat ideea cã

acestea pot fi plãtite, pe fondul susþi-
nerii financiare din partea parteneri-
lor europeni ºi a implementãrii unor
programe de austeritate ºi restructu-
rare a economiei.

“Realismul” tuturor planurilor de
“salvare” de pânã acum a condus la

falimentul iminent al
Greciei, iar opinia ma-
joritarã, inclusiv în
cercurile de putere ale
Europei, aratã cã dato-
ria publicã a þãrii nu
poate fi plãtitã.

Scenariile falimen-
tului Greciei, elabora-

te la nivelul Bãncii Centrale Europe-
ne, aratã cã haircut-ul aplicat dato-
riilor sale suverane, estimate la circa
320 de miliarde de euro, poate ajun-
ge pânã la 95%, dupã cum scria re-
cent revista germanã Manager Ma-
gazin (vezi articolul “BCE are sce-
nariile pentru ieºirea Greciei din
zona euro”, BURSA, 18.03.2015,
ediþia online).

Evoluþiile din ultimele luni aratã
cã, din pãcate, nici situaþia financiarã
a altor þãri europene, inclusiv a celor

din nucleul dur al zonei euro, nu tre-
buie consideratã stabilã ºi solidã.

Austria ne-a oferit, mai ales în ul-
timele sãptãmâni, un nou exemplu
cu privire la efectele deosebit de no-
cive ale legãturii strânse dintre auto-
ritãþile publice ºi sistemul bancar.

Este vorba, bineînþeles, despre de-
cizia unilateralã de suspendare a plã-
þii datoriilor Heta Asset Resolution
(HAR), “banca rea” creatã pentru

preluarea creditelor neperformante
din portofoliul bãncii Hypo Alpe
Adria, care a fost naþionalizatã în
2009. Suspendarea plãþilor are ca
scop câºtigarea timpului necesar
pentru elaborarea cadrului de bail-in
al creditorilor, conform unei legi in-
trate în vigoare la începutul anului
curent. Legea a fost elaboratã pe
baza unei directive europene care
trebuie inclusã în legislaþia þãrilor

Uniunii Europene pânã la începutul
anului viitor.

Dacã ar fi fost vorba despre o þarã
în curs de dezvoltare sau poate chiar
de la periferia zonei euro, concluzia
ar fi fost, probabil, cã asistãm la un
default suveran. Spre deosebire de
Grecia, unde datoriile sunt prea mari
pentru a fi plãtite integral, în cazul
Austriei este vorba despre refuzul au-
toritãþilor centrale de a onora garan-
þiile acordate de landul Carinthia.

Încetarea plãþilor pentru datoriile
Heta a avut un efect imediat în Ger-
mania. Banca Düsseldorfer Hypot-
hekenbank (DuesselHyp) a fost pre-
luatã de Fondul de Protecþie a Depo-
zitelor, care este administrat de Aso-
ciaþia Bãncilor din Germania (BdB),
pe fondul unei pierderi care a depãºit
semnificativ nivelul capitalului sãu
(vezi articolul “’Banca rea’ din Au-
stria face prima victimã în
Germania”, BURSA, 17.03.2015).

O altã bancã mult mai mare, Ba-
yernLB, a anunþat zilele trecute o
pierdere de 1,32 miliarde de euro
pentru 2014, în urma “ºtergerii”
unor credite de 1,2 miliarde de euro
acordate bãncii Hypo Alpe Adria,
dupã cum scrie Reuters.

(continuare în pagina 3)

Depozitele din bãncile
elene, la cel mai redus
nivel din ultimii zece ani
l Grecii au retras 23,8 miliarde euro din
sistemul bancar în ultimele trei luni

Valoarea depozitelor consti-
tuite în bãncile elene a scã-
zut în februarie, ajungând

la cel mai redus nivel din ultimii
zece ani, potrivit datelor publicate
ieri de banca centralã a Greciei.

Luna trecutã, depozitele constitui-
te de persoane fizice ºi companii la
bãncile din Grecia s-au redus cu 7,5
miliarde euro (-5%), la 140,5 miliar-
de euro (154 miliarde dolari) – cel
mai mic nivel din martie 2005 pânã
în prezent. Totodatã, datele oficiale
aratã cã elenii au retras aproape 23,8
miliarde euro din sistemul bancar în
ultimele trei luni, sumã care repre-
zintã 15% din totalul depozitelor din
bãncile greceºti.

În timp ce oficialii de la Atena
spun cã depozitele din sistemul ban-
car elen s-au stabilizat dupã data de
20 februarie, când Grecia a ajuns la
un acord cu miniºtrii de Finanþe din
zona euro pentru prelungirea condi-
þionatã a acordului de finanþare,
ieºirile din depozite au accelerat din
nou sãptãmâna trecutã, când retrage-
rile au atins aproape 1,5 miliarde
euro.

De menþionat cã finanþarea Bãncii
Centrale Europene (BCE) acordatã
creditorilor eleni a crescut cu 47% în
ianuarie, comparativ cu perioada si-
milarã din 2014, deoarece tensiunile
privind situaþia financiarã a þãrii au
accelerat ieºirile din depozite. În ia-

nuarie, aceste împrumuturi au ajuns
la 82,24 miliarde de euro (92 miliar-
de de dolari), de la 56,04 miliarde de
euro în decembrie, conform Bãncii
Greciei.

BCE a încetat sã mai accepte obli-
gaþiuni greceºti drept garanþii pentru
creditele acordate bãncilor comer-
ciale, astfel cã sarcina finanþãrii bãn-
cilor greceºti a ajuns la Banca Gre-
ciei. Dar, BCE pãstreazã controlul
atâta vreme cât împrumuturile de
care bãncile greceºti pot beneficia
prin intermediul programului de fi-
nanþare de urgenþã (ELA) de la
banca centralã a Greciei, trebuie
aprobate de BCE.

Miercuri, BCE a majorat din nou
plafonul pentru fondurile disponibile
bãncilor elene prin programul ELA,
urcându-l cu circa un miliard de euro,
la peste 71 miliarde de euro. (A.V.)

Grecia trebuie sã anunþe pânã în

30 martie planurile finale de refor-

mã, altfel riscã sã nu obþinã finan-

þarea necesarã de la partenerii din

zona euro. Reformele trebuie ana-

lizate de creditorii internaþionali.

CREDITE

Patru candidaþi pentru trei locuri
în conducerea SIF Banat-Criºana
l Octavian Avrãmoiu, Dan Weiler, Ana Bobircã ºi Ionel-Marian Ciucioi
îºi mai încearcã o datã norocul, la alegerile programate pentru AGA de
bilanþ l 16 candidaþi care au participat la “turul I” s-au retras din concurs

Apetenþa pentru locurile libe-
re din conducerea SIF1 Ba-
nat-Criºana s-a dimi-

nuat drastic, înainte de alegeri-
le care vor avea loc pe 28/29
aprilie. Doar patru candidaþi
râvnesc la cele trei posturi, faþã
de 21, la runda de alegeri de la
începutul lunii, când numai
Bogdan Drãgoi a reuºit sã trea-
cã de votul acþionarilor.

Coechipierul lui Drãgoi,
Octavian Avrãmoiu (fost ºef de
cabinet la Ministerul Finanþe-
lor) s-a înscris primul în con-
curs, fiind urmat de Dan Wei-
ler, consultant independent ºi
preºedinte al Conpet, Ana Bo-
bircã, Chief Investment Oficer la
Central European Financial Servi-
ces, unde este ºi partener alãturi de
omul de afaceri Florin Pogonaru, ºi

Ionel-Marian Ciucioi, preºedintele
Vrancart Adjud.

Restul de 16 candidaþi care au par-
ticipat la alegerile din 3 martie au re-
nunþat la luptã. Atunci, prezenþa fa-
buloasã la ºedinþa Adunãrii Genera-
le a fãcut ca voturile sã fie într-atât de

dispersate încât nimeni, în afarã de
Drãgoi, sã nu reuºeascã sã întruneascã

baremul de 50% din voturile ex-
primate.

Surpriza a venit, chiar înain-
tea AGA, din partea Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã
(ASF). Aceasta a limitat la 5%
(pragul legal) voturile grupului
de off-shore-uri, identificat de
procurori cã acþioneazã concer-
tat cu fostul preºedinte Dragoº
Bîlteanu, de la 23,46%, însã nu
a inclus în concertare ºi SIF
Muntenia, despre care se spune
cã ar controla un pachet de 5%
(la 30 septembrie 2014, SIF4
avea 3,86% din SIF1, potrivit

raportãrilor oficiale).

ADINA ARDELEANU
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Capcanele Uniunii Energetice
Proiectul Uniunii Energetice

întinde consumatorilor din
þara noastrã mai multe capca-

ne. Una dintre þintele proiectului vi-
zeazã crearea unei pieþe unice de
energie, în care electricitatea ºi ga-
zele sã se „plimbe” liber între statele
membre, în funcþie de nevoi, depen-
denþa de importurile de resurse
energetice fiind mult mai micã în
acest fel.

Însã nu toþi consumatorii europeni
de energie vor fi avantajaþi de piaþa
unicã energeticã. De exemplu, cei
din România se vor alege cu preþuri
mai mari, pentru cã piaþa unicã pre-
supune ºi un tarif unic pentru ener-
gie. Acest preþ va reprezenta media
din cele 28 de state membre, iar ener-

gia produsã la noi are cel mai mic ta-
rif. Logic, alinierea la media europe-
anã va produce o majorare de preþ
pentru noi.

Conceptul de piaþã unicã europea-
nã, care face parte din Uniunea Ener-
geticã, are o componentã puternicã
de siguranþã în alimentare, în con-
textul în care energia a devenit mo-
nedã de schimb în conflictul
ruso-ucrainean, în care UE pare cã a
intrat ca moderator ºi a ajuns sã fie
parte integrantã. Cu alte cuvinte, plã-
teºti mai mult pentru siguranþa cã nu
mori de frig iarna ori de câte ori Vla-
dimir Putin are chef. De asemenea,
piaþa unicã mai are avantajul cã
fereºte consumatorii de volatilitatea
cotaþiilor energiei ºi gazelor tranzac-

þionate.
Dar aceste beneficii îi cam lasã

rece pe consumatorii autohtoni, în
condiþiile în care veniturile lor sunt
la multe mile distanþã faþã de state-
le înstãrite ale Europei. Facem
parte de ºapte ani din Uniunea Euro-
peanã, dar decalajul veniturilor po-
pulaþiei din þara noastrã faþã de cele
ale europenilor occidentali s-a
micºorat nesemnificativ. Este vina
guvernanþilor noºtri, nu a europe-
nilor. Avem preþuri europene la
carburanþi, energie, gaze, dar sala-
riile au rãmas tot în etapa „preade-
rãrii”, în urma crizei care ne-a lovit
dupã 2008. Ne „mândrim” în conti-
nuare cu cea mai ieftinã forþã de
muncã.

Între timp, Uniunea Europeanã
devine vocalã când ne spune cã
trebuie sã liberalizãm piaþa gaze-
lor, a energiei, deºi þara noastrã
geme de resurse, gestionate de
strãini. Nu ne speriem aºa uºor de
Vladimir Putin. Însã Uniunea e
mai puþin vocalã când Guvernul
nu asigurã cetãþenilor alinierea la
salariile occidentalilor. Pentru
noi, siguranþa în alimentare are un
preþ mare.

Piaþa unicã de energie nu poate fi
creatã peste noapte, pentru cã este
nevoie de dezvoltarea infrastructurii
de transport între þãri.

ALINA TOMA VEREHA
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