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BCE va
finaliza în
aprilie testele
de stres ale
bãncilor din
Grecia

Bãncile sistemice din Grecia au
transmis, ieri, setul final de date cãtre
Banca Centralã Europeanã (BCE), fi-
nalizând procesul de depunere a infor-
maþiilor necesare celei de-a treia runde
de teste de stres efectuate în ultimii
ani, anunþã kathimerini.gr.

Deºi îngrijorãrile legate de surprize
neplãcute au reapãrut în ultimele sãp-
tãmâni, conducerile National Bank of
Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank ºi
Eurobank (cele patru mari bãnci ele-
ne) rãmân calme ºi optimiste, iar opi-
nia lor generalã este cã nu vor exista
ºocuri pentru piaþã dupã publicarea
rezultatelor.

Conform procedurii, managemen-
tul fiecãrei bãnci va fi informat de
BCE, pânã la mijlocul lunii aprilie, cu
privire la cerinþele de capital care vor
apãrea în urma testelor ºi calendarul de
acoperire a acestora, astfel încât insti-
tuþiile sã poatã fi pregãtite cu strategii-
le ce se impun ºi planurile de acþiune
pânã la data anunþãrii oficiale a
rezultatelor testelor, la începutul lunii
mai.

Majoritatea analiºtilor sunt opti-
miºti cu privire la teste, estimând cã
cei patru mari creditori eleni vor su-
pravieþui celor mai severe scenarii in-
cluse în teste. (V.R.)

2 lei

Surse: Grupul CEFC
China Energy, acþionat
în instanþã pentru datorii
n Reuniune a
creditorilor CEFC,
pentru analiza datoriilor
companiei

Grupul chinez CEFC China
Energy este þinta acþiunilor
în justiþie iniþiate de un credi-

tor, chiar dacã principalul susþinãtor
financiar al conglomeratului, China
Development Bank, încearcã sã îi des-
curajeze pe alþi creditori sã recurgã la
procese, spun surse citate de Reuters.

Potrivit surselor, banca de stat Chi-
na Everbright Bank Co., a demarat mai
multe acþiuni la un tribunal din Shan-
ghai împotriva CEFC (Shanghai)
International Group Co, o subsidiarã a
CEFC, în încercarea de a-ºi limita ex-
punerea pe grupul care în prezent trece

printr-o perioadã dificilã.
Acþiunile iniþiate de Everbright Bank

cresc presiunile asupra CEFC ºi vin
într-un moment în care autoritãþile chine-
ze ºi-au intensificat controalele asupra
achiziþiilorpedatorii efectuatedecompa-
niile private, de teamã cã acestea ar putea
pune în pericol securitatea financiarã.

Alte surse citate de Reuters spun cã,
sãptãmâna aceasta, China Develop-
ment Bank a organizat o reuniune a cre-
ditorilor pentru a discuta subiectul da-
toriilor în creºtere ale grupului CEFC
China Energy. China Development
Bank le-a cerut participanþilor la aceastã
reuniune, printre care s-au numãrat bãn-
cile creditoare, precum ºi principalii de-
þinãtori de obligaþiuni ale CEFC, sã îºi
examineze expunerea pe care o au faþã
de grupul CEFC, conform Agerpres.

(continuare în pagina 2)

ÎN 2017

Fiscalitateaînsectorulpetroliera
scãzut,datoritãeliminãriitaxeipestâlp
l Deloitte: “Nouã state europene au scãzut fiscalitatea în sectorul petrolier, ºase
au crescut-o, în 2016” lMedia europeanã a scãzut de la 10% impozitare, în
2015, la 8,8%, în 2016, potrivit studiului l “Concluzia studiului este trasã de
pãr, având în vedere cã statele au producþii diferite”, potrivit unui participant la
conferinþa ROPEPCA l Vlad Boeriu, Deloitte: “Nu avem o comparaþie între
state privind impozitarea globalã ºi nici nu poate fi analizatã”

Nivelul redevenþelor ºi al al-
tor impozite similare (im-
pozitul asupra veniturilor
suplimentare obþinute ca

urmare a dereglementãrii preþurilor din
sectorul gazelor naturale, impozitul pe
construcþii speciale, impozitul aplicat la
veniturile rezultate din exploatarea pe-

trolului brut) a crescut, în intervalul
2014-2016 de la 15% la 17,4%, iar,
începând cu anul 2017, pe fondul elimi-
nãrii impozitului pe construcþii speciale,
rata medie efectivã a coborât în Româ-
nia la 13,9%, potrivit unui studiu Deloitte
România, comandat de Asociaþia Rom-
ânã a Companiilor de Explorare ºi Pro-

ducþie Petrolierã (ROPEPCA).
Media fiscalitãþii specifice dome-

niului, la nivel european, a scãzut de la
10% impozitare, în 2015, la 8,8%, în
2016, potrivit studiului.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

AGA DE LA ªANTIERUL 2 MAI CONSFINÞEªTE INTENÞIILE
STATULUI SÃ PREIA CONTROLUL DMHI

Datoriile ªantierului Mangalia
cãtre Daewoo vor fi preluate cu
discount ºi convertite în acþiuni
l Damen preia pachetul majoritar, dupã care cedeazã statului 2%

Acþionarii “ªantierului Naval
2 Mai” au decis, luni, ca so-
cietatea sã nu îºi exercite

dreptul de preferinþã pentru preluarea
pachetului de 51% din ªantierul Na-
val Daewoo Mangalia (DMHI), în
condiþiile unei înþelegeri cu olandezii
de la Damen, potrivit unui raport trans-
mis Bursei de Valori Bucureºti.

Conform comunicatului, Damen va
achiziþiona pachetul de 51% din acþiu-
nile DMHI ºi, imediat, aceasta va ce-
siona cãtre SN 2 Mai SA (care deþine
49% din ªantierul Mangalia) un pa-
chet de acþiuni reprezentând aproxi-
matix 2% din capitalul social al Socie-
tãþii mixte, astfel încât statul sã devinã,
indirect, acþionar majoritar. “Se urmã-
reºte ca, prin aceastã tranzacþie, struc-
tura de acþionariat a Societãþii mixte sã
devinã: - 51% SN 2 Mai SA ºi -49%
Damen”, precizeazã raportul, unde se
mai aratã: “Cesiunea se va face cu titiu
gratuit ºi nu va fi condiþionatã în alt
mod”.

Reprezentaþii “ªantierului 2 Mai”
relevã ºi alte detalii ale înþelegerii
cu Damen, precum faptul cã societa-
tea olandezã va prelua cu discount
datoria de 830 milioane de dolari a
ªantierului Mangalia faþã de coree-
nii de la Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME), re-
spectiv cu 10.000 de dolari, urmând
sã cesioneze 51% ªantierului 2 Mai,
operaþiune ce va fi urmatã de o ma-
jorare de capital prin conversie în

acþiuni a creanþelor.
În raport se aratã: “3. Creanþa

DSME faþã de DMHI, în valoare esti-
matã de aproximativ 830 mii dolari
(aºa dupã cum urmeazã sã fie certifica-
tã la finalizarea raportului de audit so-
licitat de Damen) este cesionatã cãtre
Damen în contravaloarea sumei de
10.000 USD, potrivit negocierilor
purtate între Damen ºi DSME;

4. Dupã sesiunea prevãzutã la pct 3,
la solicitarea SN 2 Mai, Damen se
obligã sã cesioneze SN 2 Mai SA un
procent de 51% din valoarea creanþei
(reprezentând aproximativ 423 mili-
oane USD) în schimbul sumei de
5.100 USD.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Cazul Andriciuc - dat ca exemplu de CJUE într-o speþã pe CHF
Cazul Andriciuc versus Banca

Româneascã a fost dat ca
exemplu, de patru ori, de Cur-

tea Europeanã de Justiþie (CJUE)
într-o speþã pe franci elveþieni (CHF).
Cazul în care instanþa maghiarã a
adresat întrebãri CJUE a fost deschis
de cãtre un debitor din Ungaria împo-
triva Erste Bank Hungary Zrt. ºi are
ca obiect clauzele considerate a fi
abuzive dintr-un contract de împru-
mut în moneda elveþianã, ratele fiind
rambursate în forinþi.

Referitor la rãspunsurile CJUE în
aceastã speþã, formulate la finalul lu-
nii februarie, avocatul Gheorghe Pi-
perea, apãrãtorul clientului în cazul
Andriciuc, ne-a precizat: “CJUE sus-
þine cã, de vreme ce plata se face în fo-
rinþi, la cursul de schimb din data plã-
þii (care este, prin definiþie, variabil ºi
imprevizibil), înseamnã cã «preþul»
contractului, stabilit în CHF, este doar

provizoriu ºi nu precis, determi-
nat/determinabil. De aici concluzia cã
acea clauzã relativã la expresia în
CHF ºi plata în forinþi, la cursul zilei,
nu este clarã ºi nici inteligibilã. ªi

dacã împrumutul ar fi plãtit în CHF,
tot trebuie ca debitorul sã îi procure,
la cursul zilei. Ceea ce înseamnã cã
niciodatã nu va ºti cu exactitate care
este suma lunarã de platã. Nu putea

preconiza aceastã valoare la momen-
tul încheierii contractului. În aceste
condiþii, argumentul cu nominalismul
monetar picã. De vreme ce Curtea
spune cã suma de platã este provizo-
rie, iar nominalismul spune cã este
exactã suma de platã, înseamnã cã no-
minalismul nu mai este valabil. În
plus, trag concluzia cã un contract cu
un asemenea preþ provizoriu nu mai
este comutativ, ci aleatoriu, ceea ce
este interzis în jurisprudenþa CJUE ºi
chiar ºi a noastrã”.

În opinia avocatului Piperea, aceas-
tã decizie a CJUE poate fi utilizatã în
doarele deschise la noi pe îngheþarea
cursului CHF.

Printre textele de lege care au fost
aduse de CJUE în motivarea rãspunsu-
rilor, se numãrã articolul 3, alin. 1 din
Directiva 93/13, care prevede: “O cla-
uzã în contract care nu a fost negociatã
individual se considerã ca fiind abuzi-

vã în cazul în care, în contradicþie cu
cerinþa de bunã credinþã, provoacã, în
detrimentul consumatorului, un deze-
chilibru semnificativ între drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor care decurg din
contract”.

Instanþa subliniazã cã, la unul din
punctele din contract, acesta prevede
cã suma indicatã în franci elveþieni a
fost doar orientativã, valoarea realã a
creditului în curs fiind determinatã ul-
terior. Împrumutatul spune cã scopul
contractului de împrumut, ºi anume
suma creditului ºi perioadele de amor-
tizare, nu este clar determinat ºi cã, din
acest motiv, contractul trebuie declarat
nevalabil, mai aratã CJUE, subliniind:
“Acest contract nu include o indicare a
ratei anuale a dobânzii anuale sau a
ratei dobânzii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

AUTORITÃÞILE DE LA BEIJING PREGÃTESC LANSAREA PLÃÞILOR
ÎN YUANI PENTRU IMPORTURILE DE PETROL

China va deschide un nou front
împotriva dominaþiei dolarului
Autoritãþile de la Beijing toc-

mai au anunþat intrarea în vi-
goare a unor tarife de pânã la

25% aplicate pentru 128 de
produse americane.

Publicaþia chinezã Global
Times scrie cã vor fi afectate
importuri de circa 3 miliarde
de dolari, respectiv “echiva-
lentul pierderilor generate de
aplicarea tarifelor pentru ex-
porturile Chinei cãtre Statele
Unite”.

“A venit vremea ca Washington-ul
sã spunã adio fanteziei în care a trãit
pânã acum, o lume iluzorie în care
China a fost privitã ca o naþiune apati-
cã ºi tolerantã în faþa tarifelor america-

ne”, se mai aratã într-un editorial al
publicaþiei chineze.

Având în vedere valoarea totalã a
schimburilor comerciale dintre
cele douã puteri economice
mondiale, tarifele anunþate de
administraþia Trump ºi rãspun-
sul Chinei reprezintã, încã, doar
o “tatonare” a terenului pentru
confruntãrile viitoare.

“China nu doreºte un rãzboi
comercial, dar nu va bate în re-

tragere dacã va începe unul”, mai
avertizeazã Global Times.

Pieþele sperã, având în vedere lipsa
unor “declaraþii oficiale de rãzboi co-
mercial”, cã nu vom asista la o escala-
dare a disputelor comerciale ºi extin-

derea politicilor protecþioniste.
Dar dacã “rãzboiul comercial” nu

constituie decât o “perdea” pentru
miºcãri mult mai importante ale Chi-
nei în vederea reconfigurãrii relaþiilor
economice ºi financiare internaþiona-
le?

Planificatã de mai mult timp, tran-
zacþionarea contractelor futures pen-
tru petrol denominate în yuani s-a do-
vedit un succes major pânã acum.
Companiile petroliere chineze Pe-
troChina ºi Sinopec asigurã lichidita-
tea pieþei, în condiþiile prezenþei unor
brokeri internaþionali importanþi în
“ringul” bursei de energie de la
Shanghai.

(continuare în pagina 2)
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