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“Romgaz” nu are credite la bãnci

Producãtorul de gaze “Rom-
gaz” are un grad zero de înda-
torare financiarã, fiind o

companie care îºi finanþeazã singurã
programul de investiþii, au declarat,
recent, reprezentanþii companiei.

Numerarul, conturile/depozitele
bancare ºi titlurile de stat reprezen-

tau cumulat, la 30 septembrie 2016,
suma de 2,486 miliarde de lei, ca ur-
mare a distribuirii de dividende din
luna iulie. Din aceastã sumã, 44 mi-
lioane de lei reprezintã depozite cu
maturitate peste un an, 1051 milioa-
ne de lei – numerar ºi echivalente de
numerar, iar 1391 milioane de lei –
titluri de stat ºi depozite bancare cu
maturitate între 3 ºi 12 luni.

Romgaz îºi þine banii în cinci bãnci
de top, care au trecut testele de stres
ale autoritãþilor, ne-au spus oficialii
Romgaz, întrebaþi dacã sunt pregãtiþi
în eventualitatea unui bail-in al vreu-
nei bãnci din România.

În primele nouã luni din acest an,
“Romgaz” a investit 380 milioane de
lei, cu 50% sub nivelul programat,
principalele nerealizãri înre-

gistrându-se la obiectivele de natura
forajului de explorare, conform re-
prezentanþilor companiei, printre
acestea numãrându-se întârzieri în
achiziþiile publice din cauza modifi-
cãrilor legislative, acces dificil la fo-
rajul sondelor, amânarea proiectelor
cu rentabilitate scãzutã.

Investiþiile au fost finanþate ex-
clusiv din fonduri proprii.

Romgaz este cel mai mare produ-
cãtor de gaze naturale, în 2015,
având o cotã de piaþã de 49% (pro-
ducþie de 5,6 miliarde de mc). Are o
capacitate de înmagazinare de 2,92
miliarde mc, extinsã recent de la
2,77 miliarde de mc.

ANCUÞA  STANCIU
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Surse: Italia, pregãtitã
sã recapitalizeze
“Monte Dei Paschi”
l Pierre Moscovici: “Italia nu este ameninþatã
de o crizã bancarã”

Statul italian este pregãtit sã salve-
ze cu bani publici “Banca Monte dei
Paschi di Siena” SpA, dacã aceastã
instituþie de credit nu va reuºi sã ob-
þinã fondurile private de care are ne-
voie ca sã îºi poatã continua opera-
þiunile, spun surse apropiate
situaþiei, citate de Reuters.

Sursele afirmã: “Oficialii din Mi-
nisterul Economiei sunt încrezãtori
cã majorarea de capital de la Monte
dei Paschi se va realiza. Dacã, însã,
operaþiunea va eºua, statul va face o
recapitalizare preventivã. Existenþa
bãncii ºi a clienþilor sãi va fi pãstratã
în orice circumstanþã”.

Duminicã seara, “Monte dei Pa-
schi” a informat cã va redeschide
oferta de conversie a datoriilor în ac-

þiuni care pânã în prezent nu i-a adus
decât circa un miliard de euro de la
investitorii instituþionali. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

Va mai fi o Uniune Europeanã
de aniversat ºi peste 25 de ani?

“Kirk Douglas a împlinit 100 de
ani. Este de patru ori mai bãtrân
decât Tratatul de la Maastricht, iar
unii ar putea spune cã se aflã într-o
formã mai bunã decât Uniunea Eu-
ropeanã”, se aratã într-un articol de
pe site-ul EurActiv din 9 decembrie
2016.

Aniversarea a 25 de ani de la apro-
barea Tratatului de la
Maastricht, prin care
a fost creatã Uniunea
Europeanã, nu a se-
mãnat, probabil, cu
ceea ce aºteptau lide-
rii europeni atunci
când l-au semnat.

Dintre cei prezenþi
atunci, pe scena politicã europeanã
mai este doar Jean-Claude Juncker,
preºedintele Comisiei Europene, care
pe vremea aceea era ministrul de fi-
nanþe al Luxemburgului. “Doar eu ºi
euro am mai rãmas”, a declarat Jun-

cker în discursul sãu de la întâlnirea
aniversarã, unde oficialul european
nici mãcar nu a încercat sã abordeze
eventualele cauze ale situaþiei dificile
de astãzi.

Oare nu este o ironie amarã faptul
cã un pilon important al Uniunii Eu-
ropene, Marea Britanie, a ales sã pã-
rãseascã “experimentul” european
chiar la ceas aniversar?

A fost Brexit-ul determinat de
creºterea valului populist ºi a celui
migrator sau au fost ºi alte cauze,
mult mai adânci? ªi apoi, de ce a
apãrut ºi se extinde populismul? Sã
fie o reacþie la atitudinea tot mai au-
toritarã a liderilor naþionali ºi
europeni?

Referindu-se la“rezistenþa”unor þãri
est-europene în faþa regulilordealocare
a imigranþilor, Juncker a declarat cã,
“pentru prima datã în istoria europeanã
postbelicã, regulile adoptate nu sunt
aplicate de toate statele membre”.

Oare nu a uitat ceva preºedintele
CE? La începutul discursului sãu,
Jean-Claude Juncker a amintit cum
s-a ajuns la numele “Pactul de Stabi-
litate ºi Creºtere”, setul de reguli
economice ºi fiscale adãugat Trata-
tului de la Maastricht, care ar fi tre-
buit sã asigure creºterea sustenabilã
a þãrilor UE.

(continuare în pagina 14)
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Alexander Adamescu: “Statul român
duce o campanie de distrugere a
grupului The Nova Group”
l “Statul român, prin instituþiile lui, ASF dar ºi alþii, au dus direct la
distrugerea Astra Asigurãri” l The Nova Group Investments B.V. (TNG)
se judecã la Curtea Internaþionalã de Arbitraj cu statul român, invocând un
prejudiciu între 200 ºi 250 de milioane de euro, pentru distrugerea
investiþiei în Astra l “Decizia ASF sã limiteze activitatea Astra a fost un
semnal pentru investitori sã nu investeascã în companie” l “DNA nu se
uitã la ceea ce zic probele, se uitã cum sã adapteze probele la oamenii pe
care îi þinteºte”

Reporter: La conferinþa gãzduitã
de Legatum Institute, la Londra, pe 7
decembrie, s-a vorbit inclusiv despre
abuzuri în lupta anticorupþie din
România, cu referire la cazul dum-
neavoastrã în mod direct. A fost dat

un mandat de arestare european pe
numele dumneavoastrã. În ce situa-
þie vã aflaþi, în acest moment?

A consemnat
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)
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Au câºtigat liberalii,
dar nu PNL

Î
nþeleg de ce se ceartã liberalii
dupã pierderea alegerilor, dar
ei nu trebuie sã fie supãraþi,
pentru cã, de fapt, electoratul a
ales liberalismul.

E drept, liberalismul fãrã PNL.
Victoria este a liberalismului

PSD.
Ca dovadã, iatã ce

a declarat preºedin-
tele PSD Liviu Drag-
nea, dupã victorie:

„Am fost în Piaþa
Obor, am cãutat
peºte. Am intrat în
vorbã cu oamenii
care vând peºte. ªi mi-au spus cã au
crap din Spania, caras din Italia, din
România erau doar câteva ºtiuci
amãrâte. ªtim bine ce fond piscicol
are aceastã þarã. M-am gândit la fac-
turile de energie. Plãtim facturile la o
firmã care duce profitul în alã þarã. ªi

gazele la fel, ºi apa din Bucureºti la
fel. Trebuie sã iubim ºi capitalul
românesc. Vreau sã începem sa ne

hrãnim cu produse ale noastre, nu cu
importuri de proastã calitate.”

(continuare în pagina 2)

Grecia vrea “un
compromis onest”
cu creditorii
internaþionali

Grecia vrea sã punã capãt impasu-
lui în care se aflã discuþiile cu credi-
torii sãi externi printr-un “compro-
mis onest”, a declarat, ieri, ministrul
elen de Finanþe, Euclid Tsakalotos,
exprimându-ºi disponibilitatea pen-
tru unele concesii cu privire la refor-
mele solicitate. Acesta a avertizat,
însã, cã rigiditatea creditorilor nu va
face decât sã alimenteze valul
anti-Europa.

Euclid Tsakalotos a estimat cã
pânã în primãvara viitoare Atena va
ajunge la un acord cu creditorii, care
sã permitã includerea obligaþiunilor
guvernamentale greceºti în progra-
mul de achiziþii de active al Bãncii
Centrale Europene (BCE). Astfel,
Grecia ar putea sã testeze pieþele cu o
emisiune de obligaþiuni în a doua
jumãtate a lui 2017.

Grecia este în impas cu creditorii
din cauza solicitãrilor acestora cu
privire la obiectivele fiscale ºi refor-
mele necesare finalizãrii procedurii
de revizuire. ªefii misiunilor UE ºi
FMI au plecat luna trecutã din Gre-
cia fãrã sã ajungã la un acord cu pri-
vire la unele aspecte importante, in-
clusiv la reformele din sectorul ener-
getic ºi cel al muncii. Discuþiile con-
tinuã prin teleconferinþe pânã când
vor fi reluate în mod direct, probabil
în cursul acestei sãptãmâni.

V.R.

Statul român duce o campanie de
distrugere a grupului The Nova
Group (TNG), este de pãrere
Alexander Adamescu prezenta-
tã, pe 7 decembrie, într-o dezba-
tere despre respectarea drepturi-
lor de proprietate, în România, or-
ganizatã, la Londra de Legatum
Institute, o divizie a firmei de in-
vestiþii Legatum. Ziarul BURSA a
participat la aceastã conferinþã,
la invitaþia lui Alexander Adame-
scu, fiul lui Dan Adamescu.
Acesta conduce afacerile TNG,
dupã ce tatãl sãu a fost condam-
nat la 4 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare, într-un dosar de co-
rupþie, privind soluþii favorabile în
dosare de insolvenþã.
În luna mai, procurorii au emis un
mandat de arestare pe numele lui
Alexander Adamescu, pentru
dare de mitã, iar, în iunie, acesta
a fost arestat la Londra, înainte
de o conferinþã despre abuzurile
mandatelor de arestare europe-
ne, unde trebuia sã vorbeascã.
Cererea pentru extrãdarea sa în
România se judecã la Londra, iar
procesul a fost amânat pentru
luna aprilie 2017.
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IONEL BLÃNCULESCU;

“În programul economic al PSD am
regãsit multe mãsuri cu caracter liberal”

În programul economic al PSD se regãsesc
multe mãsuri cu caracter liberal, atrage
atenþia Ionel Blãnculescu, fondator al Coali-
þiei pentru Dezvoltarea României ºi
susþinãtor PSD.

“Electoratul românesc activ nu mai doreºte experimenþe
noi pe seama lui”, ne-a spus domnul Blãnculescu, men-
þionând cã, acum, se constatã un dezechilibru evident, în
defavoarea capitalului autohton: “Mediul de afaceri aºte-
aptã punerea în aplicare a Programului economic de guver-
nare, aºa dupã cum acesta a fost prezentat reprezentanþi-
lor lui, reuniþi în Coaliþia Pentru Dezvoltarea României, de
cãtre conducerea PSD, la data de 16 noiembrie 2016, Pro-
gram considerat foarte bun ºi realizabil. Dacã se va
întâmpla aceasta, atunci efectele rezultatelor asupra me-
diului de afaceri vor fi dintre cele mai benefice”.
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LUCIAN ISAR:

“Isãrescu nu va mai îndrãzni sã
ameninþe cu creºteri de dobânzi o

guvernare Dragnea”
Rezultatul ºi prezenþa la vot este rezultatul ca-
pacitãþii de mobilizare la vot a activului de par-
tid PSD, considerã analistul economic Lucian
Isar, susþinãtor PNL. Domnia sa susþine cã
PSD a avut resursele ºi instrumentele necesa-
re convingerii unei pãrþi din electorat cã nu are

rost sã se deranjeze la vot.
“Pânã acum, PSD a reuºit sã livreze mãsuri liberale doar la
nivel de promisiuni”, ne-a precizat domnia sa, evidenþiind cã
“încã nu sesizãm cât de roºie a devenit întreaga regiune”.
În opinia domnului Isar, noul guvern va fi format din perso-
nalitãþi decise sã implementeze voinþa premierului: “Va fi
un guvern eficient pe modelul «operaþional» instaurat la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale”.
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