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COMISIA EUROPEANÃ A DAT VERDICTUL, DUPÃ TREI ANI DE
ANCHETÃ:

Nici urmã de ajutor de stat în contractele
cu “bãieþii deºtepþi” din energie
l Comisia a verificat doar hârtiile oficiale, iar suspiciunile de corupþie ºi
practici anticoncurenþiale se menþin

Unii traderi de energie s-au
ales cu porecla de „bãieþi
deºtepþi” dupã ce fostul

preºedinte Traian Bãsescu i-a arãtat
cu degetul la televizor cã achiziþio-
neazã energie foarte ieftinã de la Hi-
droelectrica ºi o revând scump “fra-
ierilor” de consumatori.

Dar Traian Bãsescu nu a fost
singurul care a arãtat cu degetul la
aceste contracte considerate
pãguboase pentru companie. Fondul
Proprietatea (FP), Comisia Europea-
nã (CE) ºi Fondul Monetar Interna-

þional (FMI) au criticat ani de zile
aceste contracte, de care Hidroelec-
trica a scãpat intrând în insolvenþã,
dupã ce administratorul judiciar a
decis denunþarea lor.

Însã, vineri, dupã aproape trei ani
de anchetã, CE a anunþat cã aceste
contracte directe semnate în urmã cu
mai mulþi ani de Hidroelectrica SA
cu anumiþi comercianþi din domeniul
energiei ºi clienþi din sectorul industrial,
nu au implicat un ajutor de stat.

„Dupã ce a comparat preþurile
înscrise în contractele respective cu

cele ale unor contracte cu amãnuntul
încheiate la nivel bilateral, asemãnã-
toare, de pe piaþa liberã a energiei,
CE a constatat cã fie aceste contracte
au fost încheiate în condiþiile pieþei
sau, în cazul în care tarifele au fost
sub nivelul pieþei, cã statul român nu
a putut fi considerat responsabil pen-
tru preþurile acordate de Hidroelec-
trica”, se aratã într-un comunicat re-
mis redacþiei.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

EXPERTUL AUREL CAZACU DESPRE
STRATEGIA NAÞIONALÃ DE APÃRARE:

„Dezvoltarea economicã
va crea resursele ca sã facem
faþã tuturor ameninþãrilor”

Dezvoltarea economicã va
crea resursele necesare ca
sã facem faþã tuturor ame-

ninþãrilor, ne-a declarat Aurel Ca-
zacu, cunoscut expert în domeniul
apãrãrii ºi securitãþii ºi proprietarul
firmei „Criabo Defense&Secu-
rity”. Strategia Naþionalã de Apãra-
re a Þãrii (SNAT), pe care Klaus
Iohannis a transmis-o Parlamentu-
lui, conþine elementele necesare
pentru punerea în practicã a vi-
ziunii preºedintelui, de a crea „o
Românie puternicã în Europa ºi în
lume, care sã fie capabilã sã asigure
siguranþa cetãþenilor sãi oriunde

s-ar afla ei”, în opinia domnului
Cazacu.

Nu poate exista un stat puternic ºi
sigur fãrã o economie, agriculturã ºi
domeniu energetic puternice, în opi-
nia domnului Cazacu. „Automat
dezvoltarea acestor lucruri se va re-
simþi pozitiv pe planul educaþiei, al
sãnãtãþii, al forþei de muncã, al
rãmânerii în þarã a personalului mun-
citor”, a comentat domnia sa.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Citiþi mai multe detalii
despre strategie în pagina 2.

AVERTISMENT
PENTRU
REFERENDUMUL
PRIVIND UE

S&P reduce
perspectiva
calificativului
suveran al
Marii Britanii

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) a revizuit
în scãdere, de la “stabilã” la “negati-
vã”, perspectiva ratingului suveran
“AAA” atribuit Marii Britanii, aver-
tizând totodatã cã þara riscã sã-ºi piar-
dã acest calificativ de top în urma de-
ciziei premierului David Cameron de
a organiza un referendum privind
apartenenþa þãrii la UE. Înrãutãþirea
perspectivei ratingului ar putea deter-
mina agenþia sã retrogradeze Marea
Britanie în urmãtorii doi ani.

“Decizia Guvernului britanic de a
organiza, pânã în 2017, un referen-
dum privind apartenenþa þãrii la UE
ar putea afecta mãsurile economice,
acestea fiind mult mai expuse incer-
titudinilor politice decât am anticipat
anterior”, a informat S&P.

S&P este singura agenþie majorã
de evaluare financiarã care atribuie
Marii Britanii calificativul “AAA”.

Sãptãmâna trecutã, agenþia de
evaluare Moody’s a avertizat cã un
vot în favoarea ieºirii Marii Britanii
din UE ar putea duce la retrograda-
rea ratingului de credit al þãrii. Mo-
ody’s atribuie Marii Britanii ratingul
suveran “Aa1”, cu perspectivã “sta-
bilã”.

V.R.

Premierul Greciei, dispus sã accepte “un compromis dificil”

Premierul elen Alexis Tsipras
era pregãtit, la finele sãptãm-
ânii trecute, de “un compro-

mis dificil” care sã permitã un acord
“viabil” cu creditorii externi ai Gre-
ciei.

“Dacã ajungem la un acord viabil,
chiar dacã este un compromis dificil,
vom depãºi aceastã provocare, pen-
tru cã singurul nostru criteriu este
ieºirea din crizã ºi încheierea supu-
nerii faþã de politica de austeritate”, a
declarat Alexis Tsipras, potrivit unui
comunicat al guvernului. Oficialul
elen a avertizat, însã: “În situaþia în
care Europa doreºte divizarea ºi con-
tinuarea supunerii, þine de noi sã re-
fuzãm ºi sã spunem un mare NU,
luptând pentru demnitatea poporului
ºi suveranitatea noastrã naþionalã”.

Autoritãþile elene au continuat, zi-
lele trecute, negocierile cu creditorii,
iar potrivit unor surse citate de presa
strãinã, un acord era aºteptat pânã
astãzi. Pânã la închiderea ediþiei,
Atena ºi creditorii nu ajunseserã la o
înþelegere.

Alte surse spuneau cã acordul
poate veni pânã în 18 iunie, când
are loc reuniunea miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro. Grecia riscã sã
rãmânã fãrã bani în condiþiile în

care trebuie sã ramburseze, la fine-
le lunii iunie, un total de 1,6 miliar-
de de euro cãtre Fondul Monetar
Internaþional (FMI). Þara mai poa-
te accesa 7,2 miliarde de euro de la

creditorii externi, din pachetul de
240 de milioane de euro obþinut în
2010, de la Uniunea Europeanã ºi
FMI. Banii nu sunt deblocaþi decât
dacã Atena acceptã condiþiile cre-

ditorilor, respectiv mãsurile de au-
steritate stabilite de guvernele ele-
ne anterioare. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

DWN: “Troika pregãteºte reducerea datoriilor Greciei cu 43%”
În spatele uºilor închise, se lucreazã febril la salvarea
prin orice mijloace a Greciei, scrie publicaþia germanã
online Deutsche Wirtschafts Nachrichten, în condiþii-
le în care “toate declaraþiile oficiale despre un Grexit

nu sunt decât o diversiune”.
Guvernul SUA s-a implicat direct în
negocieri ºi a cerut creditorilor inter-
naþionali sã ajungã la un acord cu au-
toritãþile de la Atena pânã la sfârºitul
lunii iunie 2015.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
scrie cã autoritãþile americane au ce-
rut europenilor gãsirea unei soluþii la
întâlnirea recentã a grupului G7 din

cauza importanþei strategice a Greciei în cadrul
NATO ºi a zonei euro.
Dupã cum aratã publicaþia germanã, în prezent se ne-
gociazã o nouã tãiere a datoriei publice a Greciei. Sur-
sele DWN aratã cã haircut-ul va ajunge la circa 174
de miliarde de euro, ceea ce reprezintã 43,2% din to-

talul datoriei existente.
De asemenea, în acord este menþionatã ºi pãstrarea
condiþiei de existenþã a surplusului bugetar primar
(n.a. diferenþa dintre venituri ºi cheltuielile în care nu
este inclusã ºi plata dobânzilor), astfel încât “sã fie
pãstratã iluzia cã Grecia îºi poate plãti restul datoriei
cãtre zona euro”.
DWN mai scrie cã ameninþãrile ºi declaraþiile referitoa-
re la consecinþele ieºirii Greciei din zona euro nu re-
prezintã decât distragerea atenþiei contribuabililor euro-
peni, cãrora “haircut-ul li se va vinde ca un succes”.
Ieºirea FMI de la negocieri în ultimele zile nu este
decât o scenã din piesa de teatru din jurul Greciei, mai
scrie Deutsche Wirtschafts Nachrichten, în condiþiile
în care instituþia financiarã internaþionalã a revenit
aproape imediat la masa negocierilor. Scenariul a fost
completat inclusiv de publicarea “divergenþelor”
existente în cadrul guvernului de la Berlin.
Pe fondul acceptãrii unei reduceri a pensiilor de cãtre
guvernul Tsipras, “contribuabilii europeni nici nu vor

observa, probabil, cã au fost jefuiþi”, mai aratã coti-
dianul german.
Piesa absurdã de teatru a “salvãrii” Greciei trebuie sã
se încheie pânã la sfârºitul lunii, când ajung la sca-
denþã datorii de 1,6 miliarde de euro cãtre FMI, o par-
te dintre acestea fiind deja amânate.
În condiþiile în care Grecia a reintrat în recesiune, iar
ºomajul ºi-a reluat tendinþa de creºtere, guvernul de
la Atena trebuie sã plãteascã circa 3,5 miliarde ºi cã-
tre Banca Centralã Europeanã în 20 iulie 2015. O altã
tranºã cãtre BCE, de aproape 3,2 miliarde de euro,
ajunge la scadenþã în 20 august 2015, conform date-
lor de la Reuters.
Convergenþa fronturilor crizei din Grecia face extrem
de dificilã finalizarea cu succes a noului plan de redu-
cere a datoriei publice. Sub presiunea autoritãþilor
americane, Troika pare sã accepte orice compromis
pentru a evita Grexit-ul.
Dar, chiar dacã va fi executat perfect planul, mai poa-
te fi evitat, apoi, ºi un Graccident? n
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Curtea de Apel a
suspendat concertarea
de la SIF Banat-Criºana
l ASF nu a primit decizia ºi motivarea instanþei

Grupul prin care, potrivit pro-
curorilor, Dragoº Bîlteanu
controleazã peste 20% din

SIF1 Banat-Criºana a scãpat, pentru
moment, de obligaþia sã îºi reducã
participaþia pânã la pragul legal de
5%, dupã cum dispusese Autoritatea
de Supraveghere Financiarã, pe 27
februarie.

La cererea Aris Capital, Curtea
de Apel a suspendat, pânã la judeca-
rea pe fond, decizia prin care ASF a
constatat cã firmele Oshia Holdings
Limited (cu o deþinere de 4,99% din
SIF1), Aris Capital SA (4,55%),
Macelia Investments Limited
(4,4%), Monticlifti Management
Limited (2,53%), Torch Invest SA
(2,51%), Smart Capital Investments
(4,45%) acþioneazã concertat ºi prin
care le-a obligat sã îºi vândã din
participaþii pânã la nivelul legal de
5% din acþ iuni le SIF Banat
–Criºana.

Aris Capital este administratã de

Najib El Lakis, fost membru în Con-
siliul de Administraþie al SIF1, an-
chetat în dosarul delapidãrii SIF-uri-
lor, alãturi de Dragoº Bîlteanu.
Ambii se aflã, în prezent, în arest la
domiciliu.

CAB a admis în parte cererea
formulatã de Aris Capital, pe 13 mai,
menþinând deciziile prin care ASF a
limitat votul grupului concertat în
Adunarea generalã.

Informaþia privind procesul nu a
ajuns încã la Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã.

Reprezentanþii ASF ne-au spus,
sãptãmâna trecutã: “Hotãrârea pro-
nunþatã de instanþã nu a fost comuni-
catã, pânã la aceastã datã, la sediul
ASF. Recursul se formuleazã în ter-
men de 5 zile de la comunicare, cu
luarea în considerare a motivãrii in-
stanþei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

CORESPONDENÞÃ DIN BUDAPESTA

OTP Bank România - program
pilot de reducere a ratei pentru

cei cu credite în CHF
(Interviu cu Laszlo Diosi, CEO OTP Bank România)

l „Încrederea oamenilor în bãnci este jos, chiar foarte jos” l „Viaþa
financiarã vine cu riscuri pe care nu le putem evita” l „Suntem deschiºi
cãtre orice achiziþie, întrucât România este o piaþã unde putem creºte”

Reporter: Una dintre problemele
arzãtoare cu care se confruntã atât
unele bãnci, cât ºi o parte dintre consu-
matori este cea a creditelor în franci el-
veþieni. În contextul în care OTPBank
este una dintre instituþiile care au acor-
dat astfel de împrumuturi ºi þinând
cont cã Banca Transilvania are un pro-
gram special pentru clienþii Volksbank
ºi cã BCR a anunþat derularea unui
program pilot similar, ce mãsuri are în
vedere OTP, ca sã împartã riscul de

curs valutar cu debitorii?
Laszlo Diosi: Avem ºi noi un pro-

gram pilot pentru cei cu credite în
CHF, dar încã nu am analizat care
vor fi rezultatele. Prin aceastã ofertã,
putem reduce dobânzile astfel încât
ratele sã scadã la un nivel mai mic
decât erau în decembrie 2014.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

NOU MITING AL CLIENÞILOR CU CREDITE ÎN VALUTÃ

Voivozeanu: “Vom cere o întrevedere cu
premierul pe Legea conversiei”

Grupul clienþilor cu credite în
franci elveþieni (CHF) va depune la
Guvern un memoriu prin care solici-
tã o întrevedere cu premierul Victor
Ponta pentru a discuta pe marginea

Legii conversiei.
Liderul grupului, Cãtãlin Voivo-

zeanu, ne-a declarat, ieri, cu ocazia
mitingului organizat în Piaþa Victo-
riei de cei care au credite în CHF:

„Dorim o întrevedere cu Victor Pon-
ta prin care sã-i explicãm situaþia,
sã-i spunem ce s-a întâmplat în ace-
ste cinci luni, ce am încercat noi sã
rezolvãm pe cale amiabilã, discuþiile

pe care le-am avut cu diverse institu-
þii publice în vederea obþinerii Legii
conversiei creditelor în valutã. (P.B.)

(continuare în pagina 3)

OTP Bank România deruleazã, de douã
sãptãmâni, un program pilot pentru re-
ducerea ratelor aferente creditelor în
franci elveþieni (CHF), dupã cum ne-a

spus, în cadrul unui interviu oferit la Budapesta, domnul Laszlo Diosi, CEO al
bãncii. Domnia sa ne-a precizat cã intenþia instituþiei bancare este sã aducã rate-
le debitorilor împrumutaþi în moneda elveþianã la un nivel mai mic decât cel de la
finalul anului trecut, prin reducerea dobânzilor, dar cã nu au fost cuantificate,
încã, rezultatele programului pilot, care ar urma sã se finalizeze în circa o lunã.
Printre altele, bancherul ne-a vorbit cu amabilitate despre gradul redus de încre-
dere a clienþilor în bãnci ºi despre ce ar trebui sã facã acestea din urmã pentru
recâºtigarea încrederii consumatorilor.

CÃLIN
RECHEA


