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COMISIA
EUROPEANÃ:

“Grecia ºi
creditorii
internaþionali
înregistreazã
progrese,
dar în ritm lent”

Grecia ºi creditorii internaþionali
au înregistrat progrese în discuþiile
pe tema planului de asistenþã finan-
ciarã, dar evoluþiile se înregistrea-
zã într-un ritm lent, anunþã Comi-
sia Europeanã, în timp ce Guvernul
de la Atena are nevoie urgentã de
fonduri.

“Este necesar mai mult timp, sunt
necesare mai multe eforturi pentru
acoperirea diferenþelor din negocieri”,
a declarat preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Margaritis Schinas, citat de
Reuters.

Guvernul Greciei a anunþat cã
are fonduri pentru plata pensiilor ºi
salariilor angajaþilor bugetari pe
luna în curs, semnalând însã cã are
nevoie urgentã de un acord cu cre-
ditorii internaþionali pe fondul te-
merilor privind intrarea þãrii în fali-
ment.

F.A.
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PRESA GERMANÃ:

“Europenii
pierd controlul asupra
Continentului lor”
l Deutsche Wirtschafts Nachrichten: “Afirmaþia
scandaloasã a oficialului american Victoria
Nuland - «Dã-o dracului de UE» - pare sã fi
devenit o realitate”

UE este din ce în ce mai slabã
ºi devine imposibil sã con-
troleze procesele care au loc

pe teritoriul sãu, informeazã Sputnik
International, precizând cã Europa va
deveni un loc de
joacã pentru SUA ºi
Rusia, care încearcã
sã-ºi extindã influenþa lor.

Potrivit publicaþiei Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, UE nu mai
este în mãsurã sã controleze proce-
sele care au loc pe continentul euro-
pean pentru cã politica este dictatã de
NATO, condusã de SUA, iar guver-
nele europene sunt simple membre
ale publicului.

Potrivit ziarului german, guvernul

condus de Angela Merkel este slãbit
din cauza scandalului de spionaj, în
timp ce UE nu mai este o comunitate
de valori, ci doar o comunitate pur
economicã, încare toatepãrþile încear-

cã sã-ºi echilibreze
egoismul.

UE este neaju-
toratã atunci când conflictele apar pe
teritoriul european, mai aratã Sput-
nik International, precizând: “Fie cã
este vorba de Grecia, Ucraina ºi Ma-
cedonia, guvernele UE s-au dovedit
incapabile sã ia decizii eficiente ºi
acþioneazã doar în calitate de obser-
vatori. (L.B.)

(continuare în pagina 6)

BANCA CENTRALÃ A ELVEÞIEI SE AªTEAPTÃ LA
DEPRECIEREA FRANCULUI FAÞÃ DE EURO

Polonezii lucreazã la o soluþie
pentru împrumutaþii în CHF
l Ewa Kopacz: “Vrem sã îi împovãrãm pe cei care au împins la semnarea
contractelor”

Autoritãþile poloneze par de-
terminate sã îi ajute pe
clienþii cu credite în franci

elveþieni ºi sã oblige bãncile sã îºi
asume o parte din povarã.

Premierul polonez Ewa Kopacz a
declarat cã Polonia lucreazã la solu-
þii ca sã ajute clienþii care au luat cre-

dite ipotecare în franci ºi cãrora le-au
crescut ratele, dupã ce Elveþia a eli-
minat pragul minim al cursului de
schimb euro-franc, în ianuarie

“Nu vrem sã punem povarã supli-
mentarã pe cei care au luat credite,
dorim sã punem povara asupra celor
care le-au împins contractele de
împrumut sã le semneze”, a spus Ko-
pacz, citatã de Reuters, adãugând:
“Statul ar trebui sã îºi asume respon-
sabilitatea, pentru ca oamenii sã îºi
poatã plãti ratele, care acum le
depãºesc posibilitãþile. Cãutãm solu-
þii sã îi ajutãm”.

ªi preºedintele polonez Bronislaw
Komorowski le transmite clienþilor
bancari cã se pot simþi în siguranþã.

Preºedintele se aºteaptã ca discu-
þiile dintre bãnci ºi instituþia de re-
glementare sã ducã la soluþii benefi-

ce pentru toate pãrþile, a spus un con-
silier prezidenþial, vineri.

“Problema intervenþiei guvernu-
lui va deveni pertinentã, atunci când
va fi nevoie de a schimba legea", a
spus consilierul Olgierd Dziekonski.

Acesta a adãugat cã preºedintele
Bronislaw Komorowski se aºteaptã
ca discuþiile dintre Asociaþia bãnci-
lor din Polonia (ZBP) ºi autoritatea
de supraveghere financiarã din Polo-
nia (KNF) sã ducã la un proiect al so-
luþiilor, pânã la finalul lunii mai.

În jur de 550.000 de polonezi au
credite ipotecare în CHF contractate
înainte de criza financiarã, când zlo-
tul polonez era destul de puternic în
raport cu francul.

A.A.

(continuare în pagina 6)

PENTRU SERVICIILE DE CONSULTANÞÃ,

FP cere acþionarea în instanþã
a administratorilor companiilor
din grupul E.ON România
l Acuzaþiile, respinse de E.ON l ANRE susþine
cã nu toate costurile aferente consultanþei sunt
recunoscute în preþul reglementat

Fondul Proprietatea SA (FP) a
anunþat, ieri, cã a solicitat
completarea ordinilor de zi

ale Adunãrilor Generale Ordinare a
Acþionarilor E.ON Distribuþie România
SA ºi E.ON Energie România SA,
convocate pe 26 mai ºi, respectiv,
28 mai 2015, solicitând aprobarea
acþionãrii în justiþie a membrilor
Consiliului de Administraþie ºi a
directorilor E.ON Distribuþie
România SA, E.ON Moldova Distri-
buþie SA ºi E.ON Energie
România SA.

Fondul vrea, astfel, sã
cearã recuperarea daune-
lor cauzate companiilor
menþionate, unde este ac-
þionar minoritar, prin
aprobarea, încheierea ºi
derularea unor servicii cu
E.ON România SRL.
Conform unui comunicat remis re-
dacþiei, FP considerã cã serviciile
contractate de cãtre aceste companii
cu acþionarul lor majoritar (E.ON
România SRL) nu sunt necesare, iar
preþul plãtit de cãtre aceste societãþi
pentru serviciile de consultanþã stra-
tegicã este nejustificat.

Conform datelor disponibile Fon-
dului, în anul 2014, valoarea totalã a
acestor contracte referitoare la con-
sultanþa strategicã ºi de management

se ridicã la o sumã estimatã de 34,4
milioane lei (echivalentul a 5,6 mi-
lioane GBP sau 7,7 milioane euro).

Comunicatul precizeazã: „Fondul
considerã cã încheierea acestor tran-
zacþii între pãrþi afiliate, denumite
contracte pentru servicii de con-
sultanþã în domeniul strategiei de afa-
ceri, încheiate cu acþionarul majoritar,
nu sunt nici necesare, nici adecvate,
întrucât companiile au propriile con-
silii de administraþie ºi directori, care

sunt numiþi pentru a lua decizii strate-
gice ºi de management ºi pentru a ac-
þiona în interesul ºi beneficiul tuturor
acþionarilor ºi nu în cel al acþionarului
majoritar. FP considerã cã încheierea
contractelor privind servicii de con-
sultanþã strategicã poate fi considera-
tã un abuz de putere al acþionarului
majoritar, E.ON România SRL”.

A.T.

(continuare în pagina 13)
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n Oficial BCE: Grecia
se apropie de "sfârºitul
jocului" în negocierile
cu creditorii
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Lecþii de la piromani despre pericolul
jocului cu focul

Î
ntr-o lume apropiatã, chiar ºi foarte
puþin, de ceea ce numim normali-
tate, discursul recent al conducã-
torului unei importante

bãnci centrale ar fi fost
întâmpinat cu hohote isterice.

Mario Draghi a avertizat,
în cadrul unei conferinþe de
la FMI, cã bãncile centrale
trebuie sã fie conºtiente de
riscul major implicat de po-
liticile monetare ultrarela-
xate, care pot conduce la instabili-
tate financiarã ºi creºterea inegali-
tãþii veniturilor.

“Deoarece utilizarea noilor in-
strumente poate avea consecinþe di-

ferite comparativ cu politica mone-
tarã convenþionalã, mai ales în ceea
ce priveºte distribuirea bogãþiei ºi

alocarea resurselor, este im-
portantã identificarea acestor
consecinþe, evaluarea lor ºi
adoptarea mãsurilor pentru
reducerea efectelor negative
unde este cazul”, a declarat
preºedintele BCE (n.a. di-
scursul integral a fost publicat
pe site-ul BCE).

În discursul sãu, Mario Draghi
pare foarte convins cã poate face faþã
“consecinþelor colaterale” ale politi-
cii monetare promovate de BCE.

Dupã ce a constatat cã “politica

noastrã s-a dovedit eficientã pânã
acum”, Draghi s-a aplecat asupra a douã
dintre cele mai îngrijorãtoare efecte se-
cundare: alocarea ºi distribuirea.

Primul se referã la alocarea defec-
tuoasã a resurselor, ca urmare a con-
diþiilor financiare ultrarelaxate, feno-
men cu implicaþii deosebit de negati-
ve asupra stabilitãþii financiare.
Preºedintele BCE a recunoscut vali-
ditatea argumentului, dar a cãutat sã
demonstreze cã dobânzile scãzute pot
avea un efect deosebit de benefic asu-
pra reducerii gradului de îndatorare al
companiilor, gospodãriilor ºi statelor.

(continuare în pagina 14)

CE AR TREBUI ªI CE N-AR TREBUI SÃ FACÃ ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL CRIZEI?

Eurofanatismul

N
u ºapte vaci slabe, ci
vreo opt-nouã am visat,
de când analiºti izolaþi
au semnalat iminenþa

crizei financiare mondiale, aºa cã o
parte din personalul autoritãþilor a
realizat cã nu urmeazã ºapte vaci

grase, ba chiar, în
vise, le apar schelete.

Persistenþa crizei
financiare, în pofi-
da faptului cã, an de
an continuã sã fie
decernate Premiile
Nobel în economie,

insinueazã descurajare colectivã ºi
decepþie faþã de capacitatea noastrã
sã ne imaginãm soluþia probleme-
lor pe care ni le-am creat, astfel cã
“euroscepticii” de ieri au devenit
astãzi “realiºti”, în timp ce opti-
miºtii, “eurofanatici”.

Este, probabil, motivul pentru
care, în acest început de an 2015,
subiectul crizei mondiale a devenit
favoritul conferinþelor selecte de la
noi, care au prins sã-ºi punã ºi pro-
blema cã România ar trebui sã joace

ºi ea un rol în context ºi ce-ar putea
ea sã facã pentru sine, ca organizaþie
statalã spre folosul cetãþenilor sãi.

Textul care urmeazã este rãspuns
unei asemenea solicitãri.

CELE TREI RÃSPUNSURI

Dacã întrebarea “Ce va face
România, în contextul crizei?” i-ar fi
pusã unui profet, iar profetul acela aº
fi eu, atunci aº rãspunde: “Nimic”.

Noi nu ne-am sincronizat niciodatã
decât sub conducere despoticã sau
drept reacþie la tiranie ºi, din perspec-
tiva acestei experienþe istorice, la
ameninþarea relativ conceptualã a cri-
zei singura noastrã reacþie previzibilã
este cã nu vom face nimic; nu este ve-
rosimil cã ne-am mobiliza organizat
de-a lungul vreunei strategii - nici la
nivelul politicului ºi administrãrii ºi
nici (cu atât mai puþin) popular.

“Nimic” este singurul rãspuns ºi

nu are trei variante.
Dar întrebarea nu este adresatã

profeþilor, pentru cã întrebarea nu
este practicã, ci teoreticã:

“Ce ar trebui sã facã România în
contextul crizei mondiale?”

Cu toate cã aceastã formulare
schimbã datele problemei, totuºi capa-
citatea de rãspuns pare cam îngustã.

Experþii noºtri financiari - de la
ziariºti ºi profesori, pânã la bancheri,
teoreticieni ai finanþelor ºi academi-
cieni - deºi dau un singur rãspuns,
mai oferã ºi o criticã a acestui
rãspuns ºi furnizeazã ºi un non-rã-
spuns, acoperind, aparent, necesarul
mulþumitor de “trei” rãspunsuri.

1. Non-rãspunsul este “Nu ºtiu”;
el nu implicã neapãrat discursul,
poate fi exprimat prin simpla ridica-
re din umeri.

2. Ceea ce numim “rãspuns” este
rezumat de formularea “Sã respec-
tãm regulile” (înþelegând prin asta

“regulile Uniunii Europene”), sub
argumentul cã nu avem alternativã ºi
cã “trebuie” (sau este mai bine) sã
împãrtãºim destinul UE.

Dar, Zona Euro este ameninþatã
de disoluþie ºi, în aceastã eventuali-
tate, însãºi Uniunea Europeanã ca-
pãtã statut de “experiment”, astfel
cã rãspunsul, altãdatã meritoriu ºi
aplaudat, devine “eurofanatic” - un
fel de confuzie între apartenenþa la
NATO ºi calitatea de membru UE.

3. Adineauri, tocmai am criticat rã-
spunsul, dar cei care seexprimã“politi-
cally correct” nu o fac în acest fel frust,
ci, doar, îºi exprimã prudenþa,
îndemnând la rezervã faþã de obiectivul
adoptãrii monedei euro ºi la oarece ex-
pectativãvizavideaderarea laproiectul
Uniunii Bancare Europene, pentru cã
evoluþiile din ultimul an îl fac sã parã
din ce în ce mai inconsistent.

(continuare în pagina 11)

Articolul a apãrut în Revista Inova-

þia Socialã nr. 1/2015 (ianuarie-iu-

nie), publicatã de Institutul de Cer-

cetare a Calitãþii Vieþii.

Revista Inovaþia Socialã este o pu-

blicaþie online creatã în cadrul pro-

iectului „Inovaþia Socialã - Factor

al dezvoltãrii socio-economice",

coordonat de Prof.dr. Cãtãlin

Zamfir, în cadrul Institutului de

Cercetare a Calitãþii Vieþii.
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BROKERII ªI ANALIªTII, DEZAMÃGIÞI

Profitul “Petrom”
a intrat serios la apã

Petrom a raportat, ieri, un
profit net de 345 milioane
de lei în primul trimestru, în

scãdere cu 68% faþã de perioada
similarã a anului trecut. Vânzãrile
din perioada analizatã au totalizat
4,2 miliarde de lei, în scãdere cu
19%.

Conducerea Petrom aratã cã re-
zultatul companiei din segmentul
Upstream (producþie) a fost afec-
tat de scãderea abruptã a preþuri-
lor þiþeiului, care a fost doar par-
þial compensatã de efectele pozi-
tive ale cursului de schimb ºi de

creºterea uºoarã a volumelor
vândute.

Rezultatele companiei sunt sub
aºteptãrile brokerilor ºi analiºtilor, în
ciuda faptului cã aceºtia estimau cã
scãderea cotaþiilor petroliere va
afecta indicatorii financiari ai Pe-
trom.

Ei considerã cã Petrom ar trebui
sã depunã eforturi mai mari pen-
tru a se adapta noilor condiþii de
piaþã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)


