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Bursele de pe
Wall Street,
în declin
n Investitorii aºteaptã cu
precauþie cifrele privind
inflaþia

Indicii majori ai burselor de pe
Wall Street au scãzut ieri dimi-
neaþã, pentru prima oarã în ulti-

mele trei sesiuni de tranzacþionare,
investitorii fiind precauþi înaintea
publicãrii cifrelor oficiale privind
inflaþia, care au fost vãzute ca motiv
principal pentru vânzãrile masive de
acþiuni de luna aceasta.

În cazul în care administraþia ameri-
canã va publica, astãzi, date solide re-
feritoare la evoluþia preþurilor de con-
sum în SUA, este posibil sã aparã te-
meri legate de creºterea inflaþiei ºi de o
majorare mai rapidã a dobânzilor.

Acestea sunt aceleaºi temeri care
au stat la baza declinului pieþelor ac-
þiunilor dupã publicarea unor date
pozitive privind piaþa muncii, în 2
februarie.

Analiºtii aºteaptã sã continue vo-
latilitatea pe pieþe din cauza incerti-
tudinilor cu privire la viitoarele ma-
jorãri de dobânzi. Pieþele mizau pe
2-3 majorãri ale dobânzii de cãtre
banca centralã americanã (Fed), anul
acesta, dar specialiºtii cred cã este
posibil sã asistãm la mai multe
creºteri dacã inflaþia va accelera.

Indicele Standard & Poor’s 500 al
bursei americane a scãzut cu 0,2% la
ora localã 10.42, iar Dow Jones
Industrial Average - cu 0,4.

A.V.
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Zvonuri: ªtefan Nanu,
în cãrþi pentru un post de
director la International
Investment Bank

ª
tefan Nanu, ºeful Trezoreriei
din Ministerul Finanþelor, ur-
meazã sã preia un post de di-
rector în board-ul Bãncii Inter-

naþionale de Investiþii de la Moscova
(International Investment Bank –
IIB), potrivit unor surse din piaþã.

Contactat de ziarul “BURSA”, ªte-
fan Nanu nu a comentat informaþia. De
asemenea, oficialii IIB ne-au transmis:
“Nu putem comenta acest subiect, la
acest moment”. În prezent, în board-ul
IIB, se aflã românul Alexandru Flo-
rescu, în calitate de vicepreºedinte.

IIBestecondusãdualist deunboard,
format din ºase membri, ºi un Consi-

liu, format din nouã membri. În Con-
siliu, reprezentantul României este
secretarul de stat din Ministerul Fi-
nanþelor Attila Gyorgy.

A.A.

(continuare în pagina 8)

LA ÎNTÂLNIREA CU ANRM

Surse: “Ambasada SUA s-a interesat
de preþul de referinþã la gaze”

l Intenþiile companiei Mazarin de preluare a unor perimetre, în discuþie

C
onducerea Agenþiei Naþio-
nale pentru Resurse Mine-
rale (ANRM) s-a întâlnit
ieri cu Shelley Saxen, con-

silier economic adjunct al Ambasadei
SUA la Bucureºti, pe agenda discuþiei
figurând Ordinul de vinerea trecutã al
ANRM, care stabileºte cã preþul de re-
ferinþã pentru gazele naturale extrase în
România, în vederea stabilirii redeven-
þelor, se va calcula în funcþie de preþuri-

le de tranzacþionare de pe hub-ul de la
CEGH Viena, dupã cum ne-au relatat
surse apropiate discuþiilor.

Oficial, în cadrul întâlnirii, era pro-
gramatã o discuþie despre planurile de
viitor ale ANRM, iar, între acestea,
preºedintele Agenþiei Gigi Dragomir a
menþionat revizuirea legilor petrolului
ºi a minelor, respectiv a articolelor care
reglementeazã redevenþele ºi preþul de
referinþã, potrivit surselor noastre.

Astfel, oficialul SUAa arãtat cã a au-
zit îngrijorãri legate de faptul cã preþul
de referinþã este mai mare decât preþul
de vânzare ºi a dorit sã afle ce a stat la
baza actualizãrii preþului, de ce s-a ales
hub-ul de la Viena ca referinþã ºi dacã
ANRMaþinutcontdeopiniileexprima-
te în piaþã, ne-au relatat sursele citate.

A.A.

(continuare în pagina 5)

LUCIAN BODE, PREªEDINTELE COMISIEI
DE TRANSPORTURI DIN CAMERA
DEPUTAÞILOR :

“Suntem pe dezonorantul
loc 128 în lume, privind
calitatea drumurilor, dupã
Gabon sau Zimbabwe”
l Parlamentarii PSD ºi ministrul Transporturilor,
Lucian ªova, critici la adresa companiilor de
infrastructurã l Consiliul Investitorilor Strãini:
“Credem cã trebuie sã trecem dincolo de
permanenta întrebare «Cine este de vinã?» ºi sã
vedem ce este de fãcut de acum înainte”

Lipsa unei infrastructuri sufi-
cient dimensionate ºi moder-
nizate reprezintã un atentat la

siguranþa cetãþeanului, pierderile de
vieþi omeneºti, din cauza accidente-
lor rutiere, fiind în jur de 1900/an,
cu o medie zilnicã de 5 morþi pe zi, a
declarat, ieri, deputatul PNL Lucian
Bode, preºedintele Comisiei de
Transporturi din Camera Deputaþi-
lor, în cadrul dezbaterii “Accelera-
rea implementãrii marilor proiecte
de investiþii în infrastructurã rutie-

rã”, la care au participat 13 compa-
nii mari de infrastructura, parlamen-
tari, Lucian ªova, ministrul Tran-
sporturilor, ºi reprezentanþi ai Com-
paniei Naþionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Lucian Bode a precizat: “Rom-
ânia ocupã un dezonorant loc 128 în
lume, privind calitatea drumurilor,
dupã Gabon sau Zimbabwe.

A.S.

(continuare în pagina 2)

MIHAIL SPÃTARU, ANRM:

“Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
a avut un rol important în arbitrajul cu Chevron,

nu doar «Zamfirescu Racoþi&Partners»”
(Interviu cu domnul Mihail Spãtaru, consilier superior ANRM,

care a participat din partea ANRM, la procesul cu Chevron)

l “Deºi am toatã stima pentru profesionalismul ºi modul cum avocaþii
ne-au reprezentat, trebuie sã menþionez cã nu am fost pregãtit suficient
pentru acest proces” l “Este posibil sã mai fie arbitraje, pentru cã mai
avem astfel de contracte ºi urmãrim foarte atent derularea lor”

Reporter: Cum s-a ajuns la
procesul de la Curtea Internaþio-
nalã de Arbitraj de pe lângã Came-
ra Internaþionalã de Comerþ de la
Paris, dintre Chevron ºi România?

Mihail Spãtaru: Chevron a
notificat ANRM, în toamna lui

2014, cu privire la decizia de re-
nunþare la acordul pentru concesiu-
nile pe cele trei perimetre din Do-
brogea – Adamclisi, Costineºti ºi
Vama Veche -, aprobate în 2012,
fãrã sã îºi îndeplineascã programul
obligatoriu, cu care s-a angajat în

faþa Agenþiei, prin acordul petro-
lier, program care era atât fizic, cât
ºi valoric.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Agenþia Naþionalã pentru Resur-

se Minerale (ANRM) a contribuit

decisiv la succesul statului

român, în procesul cu gigantul

american Chevron, de la Curtea

Internaþionalã de Arbitraj de pe

lângã Camera Internaþionalã de

Comerþ de la Paris (ICC Paris),

ne-a relatat Mihail Spãtaru, con-

silier superior, care a participat

la proces, în calitate de martor

al ANRM.

(continuare în pagina 15)

Citiþi, în pagina 6, articolul

“Bursele europene scad din nou”.

Guvernul a cedat în faþa presiunii dobânzilor
Când a fost numit Mihai Tu-

dose în funcþia de prim-mi-
nistru, guvernul încã putea

sã împrumute pe termen scurt la
dobânzi mai mici de
1%, aflate chiar în ju-
rul valorii de 0,5%.

În august 2017 a
avut loc ultima emi-
siune de certificate de
trezorerie cu maturi-
tatea la 12 luni, în ca-
drul cãreia au fost
împrumutate 800 de milioane de lei,
la un randament de 0,79%, pe fondul
unei oferte a bãncilor de 2,178
miliarde de lei.

Apoi “robinetul” împrumuturilor
pe termen scurt s-a închis, iar numã-
rul total al licitaþiilor eºuate din 2017
ºi 2018 a urcat pânã la 19 (n.a. 16 li-

citaþii eºuate în 2017), în condiþiile în
care datele de la BNR aratã cã 66 de
licitaþii pentru plasarea titlurilor de
stat s-au încheiat fãrã succes din
2005.

Eºecurile au fost determinate, bi-
neînþeles, de refuzul guvernului de a
plãti dobânzi mai mari, în ciuda sem-
nalelor de pe pieþele interne ºi
internaþionale.

Presiunea asupra dobânzilor a “ri-
dicat” semnificativ curba randamen-
telor pentru obligaþiunile guverna-
mentale în lei de la începutul anului
trecut, deplasarea medie fiind de
165,2 puncte de bazã (vezi graficul).
Deplasarea medie faþã de începutul
anului curent a fost de 37,4 puncte de
bazã.

“Ghinionul” licitaþiilor eºuate s-a
rupt în aceastã lunã, când Ministerul

de Finanþe a împrumutat 500 de mi-
lioane de lei cu maturitatea la 12 luni,
pe fondul unei oferte de aproape 713
milioane. Randamentul a fost de
2,42%, adicã de peste trei ori mai
mare decât cel de la licitaþia din
august 2017.

Guvernul a cedat astfel în faþa pre-
siunii dobânzilor ºi a “oficializat”
pragul inferior al costurilor de finan-
þare pentru toþi agenþii economici.

Din pãcate, locatarii de la Palatul
Victoria din ultimii ani nu au “reuºit”
sã beneficieze de minimele istorice

ale dobânzilor ºi sã creascã semnifi-
cativ maturitatea medie a datoriei
publice.

Noile condiþii de pe pieþele inter-
naþionale aratã cã împrumuturile în
valutã nu reprezintã o soluþie pentru
reducerea riscului de refinanþare,
mai ales când acestea sunt însoþite ºi
de riscul valutar. Acesta se menþine
pe o traiectorie ascendentã, deoarece
presiunileY de depreciere asupra le-
ului vor creºte, pe fondul reticenþei
BNR de a majora dobânda de politi-
cã monetarã. Un nivel de 3%, esti-
mat de mulþi analiºti pentru finalul
anului curent, nu este suficient pen-
tru temperarea presiunilor inflaþioni-
ste, mai ales când structura comerþu-
lui nostru exterior ºi deprecierea leu-
lui, contribuie la accentuarea lor.

(continuare în pagina 8)

CÃLIN
RECHEA

CLIENT OTP BANK:

“Banca mi-a vândut creditul de trei ori
ºi nu m-a anunþat decât ultima datã”
l Diosi, OTP Bank: “Banca ºi-a îndeplinit obligaþia de notificare a
debitorului cedat, prin notificare simplã fãrã confirmare de primire”
l Debitor: “Banca Naþionalã a Olandei mi-a confirmat cã entitatea cãtre
care mi-a fost cesionat creditul nu este autorizatã ca societate bancarã”

Clienþii împrumutaþi în franci
elveþieni (CHF) fac noi paºi
în acþiunile lor din instanþã

ºi încep sã aducã, pe rând, docu-
mente de la entitãþile din afara þãrii,
pe care le depun la dosarele din
justiþie.

Dupã ce unul din debitorii creditaþi
de Bancpost ne-a prezentat cazul
sãu, arãtând cã EFG New Europe
Funding II BV din Olanda, cãtre care
banca i-a cesionat creanþa, nu este
înregistratã ca instituþie financiarã,

un alt client, de data aceasta cu credit
contractat de la OTP Bank, a fãcut
public rãspunsul pe care l-a primit de
la Banca Naþionalã a Olandei, con-
form cãruia OTP Financing Solu-
tions, cãreia OTP i-a vândut împru-
mutul, cu plata la zi, nu funcþioneazã
ca o entitate financiarã autorizatã.

Rãspunsul Bãncii centrale olandeze
pentru debitorul OTPBank aratã: “OTP
Financing Solutions nu este sub supra-
vegherea Bãncii Naþionale a Olandei.
Aceastanuare licenþãsãdesfãºoareacti-

vitãþi bancare în interiorul Olandei. OTP
Financing Solutions este o subsidiarã a
TMF Group HoldCoBV”.

Entitatea olandezã este cea de-a
doua societate comercialã cãtre care
OTP Bank a cesionat creditul respec-
tiv, dupã cum ne-a spus clientul citat,
care ne-a explicat: “Am contractat un
credit în franci elveþieni în 27 martie
2008, care a fost cesionat de trei ori.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)


