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CONFLICTUL
RUSO-UCRAINEAN:

Analiºti: “Linia
roºie privind
pierderile
economice
a fost depãºitã”

Linia roºie privind pierderile eco-
nomice suportate în cadrul conflic-
tului ruso-ucrainean ar fi fost
depãºitã, sunt de pãrere unii analiºti.

“Putem vorbi, principial, de pier-
deri la vedere ºi de pierderi under-
ground, care sunt extrem de mari - de
zeci de miliarde de euro cele la vede-
re ºi mult mai mari cele undergro-
und”, estimeazã sursele noastre.

Acestea afirmã cã pierderile din
Rusia nu se comparã cu cele europe-
ne ºi cã pierderile ruseºti se compen-
seazã, pentru moment, cu orgoliul
ruºilor, mulþumiþi cã au devenit un
nou pol de putere. ªi în România au
fost înregistrate pierderi, indirecte, ca
urmare a conflictului ruso-ucrainean.

Federaþia Rusã, Ucraina ºi Uniu-
nea Europeanã (UE) par sã facã paºi
cãtre o soluþie de compromis pentru
rezolvarea conflictului economic
din zonã, considerã analiºtii citaþi,
care ne-au spus: “Existã trei variante
de rezolvare a problemei - cea a
Uniunii Europene, varianta Federa-
þiei Ruse ºi o variantã de compromis.
Cred cã se tinde cãtre aceastã a treia
variantã hibrid. Probabil cã va fi o
asociere de lungã duratã a Ucrainei
la UE în care se va lua în considerare
ce spune Rusia”. (E.O.)

Citiþi detalii în pagina 2

Acþiunile “Electrica”
au atins maximul de la listare
l Brokerii: “Propunerile pentru CA împing cotaþia în sus”

Acþiunile ”Electrica” (simbol
EL) au fost cotate, ieri, la
11,32 lei/unitate, la Bursa de

Valori Bucureºti, înregistrând cotaþia
maximã de la listare, dupã patru
ºedinþe consecutive de creºtere.

În primele zile dupã începerea
tranzacþionãrii, titlurile EL au co-
borât sub preþul din IPO (11 lei/uni-
tate), de care s-au mai apropiat pen-
tru câteva ºedinþe, în luna iulie.

Brokerii pun evoluþia acþiunilor EL,
peseamacandidaturiloranunþatedeDe-
partamentul pentru Energie pentru Con-
siliul de Administraþie al companiei.

AdrianBãrbulescu, director general
adjunct la “Prime Transaction” este de
pãrere cã interesul pentru “Electrica”
ar trebui sã fie în creºtere, fiindcã este
foarte posibil sã avem o modificare
asupra a ceea ce înseamnã manage-
mentul companiei, pe criterii mult mai
performante decât pânã acum.

Marcel Murgoci, director de ope-

raþiuni la “Estinvest” Focºani, este ºi
el de pãrere cã aprecierea acþiunilor
EL se datoreazã propunerilor pentru
noul Consiliu de Administraþie:
”Creºterea titlurilor îºi are bazele
într-o posibilã modificare a CA, prin
numirea unor persoane cu destul de
multã influenþã în lumea de afaceri,
mai ales în cea internaþionalã”.

Domnia sa mai spune cã plusul

marcat de acþiunile ELar putea fi ex-
plicat ºi printr-o posibiliã cumpãrare
de active ”Enel” de cãtre companie.

Acþionarii ”Electrica” sunt convo-
caþi pe 22 septembrie, pentru numirea
unui nou Consiliu de Administraþie.

“Quest Advisors” ºi “Transearch”
au înaintat conducerii Electrica patru
propuneri din care acþionarii vor se-
lecta un membru independent pentru
CA-ul companiei. Astfel, Arielle
Malard de Rothschild - vice-
preºedintele pentru Europa Centralã
ºi de Est a Rothschild & Cie Banque,
Jorg Fabri-managing partner la
Allocate, Bogdan George Iliescu - di-
rectorul general al BRD Corporate Fi-
nance ºi Victor Cionga - managing par-
tner la AZ Capital Advisors formeazã
lista scurtã a candidaþilor pentru poziþia
de membru independent al CA.

GABRIELA MÃRÃCINEANU
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Franþa ne va arãta cum mor naþiunile mari de altãdatã
Pentru o þarã în profundã crizã

economicã ºi socialã, autori-
tãþile franceze s-au miºcat ex-

trem de rapid cu formarea noului
guvern, care seamãnã
foarte mult cu cel an-
terior, excepþia nota-
bilã fiind noul mini-
stru al economiei.

Acesta este Emma-
nuel Macron, fost ban-
cher de investiþii la

Banca Rothschild ºi absolvent, de-
sigur, al ªcolii Naþionale de Admi-
nistraþie. Înainte de numirea sa la Mi-
nisterul Economiei, Macron a ocupat
postul de secretar general adjunct al
administraþiei prezidenþiale în ultimii
doi ani ºi a fost invitat la întâlnirea din

acest an a Grupului Bilderberg, con-
form listei de pe site-ul organizaþiei.

Dar se poate ridica Emmanuel
Macron la nivelul aºteptãrilor pri-
vind gãsirea soluþiei magice de re-
lansare a economiei, având în vedere
orientarea sa politicã (n.a. nãscut în
1977, Macron este membru al Parti-
dului Socialist de la 24 de ani)?

Înainte sã fie eliminat din guvern,

fostul ministru Arnaud Montebourg
a declarat, într-un interviu pentru Le
Monde, cã “reducerea deficitului
public cu orice preþ este o aberaþie
economicã”, iar austeritatea repre-
zintã “o politicã sinistrã”.

Dar ce este, de fapt, austeritatea?
Din punctul de vedere al bugetului na-
þional, termenul se referã la orice mã-
surã de reducere a cheltuielilor, astfel

încât acestea sã nu depãºeascã, în cel
mai rãu caz, veniturile. Adicã este vor-
ba despre o situaþie absolut normalã
pentru orice gospodãrie obiºnuitã.

Pentru huzurul ultimelor decenii, re-
zultat al cheltuielilor guvernamentale
nesãbuite, cel puþin din perspectiva be-
neficiilor sociale, austeritatea reprezin-
tã, într-adevãr, sfârºitul lumii. Dar este
sfârºitul lumii lor, a politicienilor. De
fapt, despre austeritate, în diferitele ei
grade, se poate vorbi doar dacã nivelul
cheltuielilor publice este mai mic decât
cel al veniturilor. Nici mãcar un buget
echilibrat nu reprezintã austeritate.

Datele statistice oficiale aratã cã
Franþanuamaiavutunbugetechilibrat
din 1978, iar înainte de intrarea în zona
euro, autoritãþile apelau, periodic, la

deprecierea francului pentru redresa-
rea “competitivitãþii” economice.

Moneda unicã a fost beneficã pen-
tru economia francezã pânã la de-
clanºarea crizei financiare globale,
avantajele fiind mult mai evidente la
nivelul finanþelor publice, din cauza
tendinþei multianuale de reducere a
costurilor de finanþare.

Aceastã reducere a “stimulat”
creºterea acceleratã a datoriei publi-
ce, care a depãºit semnificativ pragul
de 90% din PIB, conform datelor de
la INSEE (Institutul naþional de sta-
tisticã ºi studii economice).

(continuare în pagina 15)

Piaþa de energie, lovitã
în plex
l Reglementatorul interzice contractele cu
preþuri ºi cantitãþi variabile

ANRE (reglementatorul pie-
þei de energie) a adoptat un
ordin privind noi reguli de

tranzacþionare pe OPCOM prin care
interzice, de la 1 ianuarie 2015,
încheierea de contracte cu preþuri ºi
cantitãþi variabile.

Majoritatea furnizorilor de elec-
tricitate considerã cã piaþa primeºte
o loviturã grea întrucât nu vor mai
putea fi încheiate contrac-
te pe termen lung. Mai
mulþi traderi contactaþi de
ziarul BURSA au explicat: “Pânã
acum am încheiat contracte pe ter-
men lung pe OPCOM cu cantitãþi ºi
preþuri variabile. Nicio companie nu
vinde energie cu preþ fix pe termen
lung. Toþi utilizeazã diverse formule
de ajustare în funcþie de evoluþia co-
taþiilor OPCOM. În plus, producãto-
rii de energie eolianã ºi solarã nu au
cum sã comercializeze cantitãþi fixe.

Producþia lor este fluctuantã ºi cu
greu poate fi prognozatã. Vor dispã-
rea contractele pe termen lung ºi se
va «umfla» piaþa spot ºi cea de echi-
librare”.

Surse din ANRE ne-au explicat cã
noul regulament de tranzacþionare îi
va forþa pe operatori sã îºi ajusteze
necesarul pe piaþa spot, piaþa in-
tra-zilnicã ºi piaþa de echilibrare:

„Legea energiei obligã la
tranzacþionarea transpa-
rentã ºi nediscriminatorie

pe piaþa centralizatã. Ca sã fie
transparente, tranzacþiile trebuie sã
vizeze cantitãþi ºi preþuri ferme. Ni-
mic nu-i împiedicã pe furnizori sã
contracteze energia pe termen lung.
Doar cã trebuie sã-ºi schimbe strate-
gia cu care «joacã» pe piaþã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

ÎN TIMP CE EVAZIUNEA FISCALÃ ªI
CONTRABANDA SUNT ÎN FLOARE ÎN
MAJORITATEA SECTOARELOR

Guvernul vrea sã
impoziteze autostopul

Cei care “iau la ocazie” auto-
stopiºti ar putea fi amendaþi
cu pânã la 5.000 de lei.

Aºa poate fi tradus, pe scurt, pro-
iectul iniþiat de Ministerul Transpor-
turilor ºi aprobat, marþi, de Guvern,
care prevede cã persoanele fizice sau
juridice ce transportã persoane cu un
autoturism fãrã sã aibã autorizaþie de
transport pot fi amendate cu sume
între 1.000 ºi 5.000 de lei.

Fiind transmisã spre aprobare Par-
lamentului, iniþiativa se vrea o com-
pletare a Legii Taximetriei, fapt care,
la prima vedere, ar putea însemna cã
prevederile legale fac referire doar la
piaþa taxiurilor.

Însã expunerea de motive sublinia-
zã cã, în ultima perioadã de timp, “se
constatã existenþa unor practici ilicite
în activitãþile de transport rutier de
persoane prin utilizarea autoturisme-
lor, fapt care afecteazã în mare mãsu-
rã atât transportul local, cât ºi tran-
sportul judeþean de persoane”.

Aºadar, în timp ce în domenii im-
portante precum turismul, panifica-
þia, legumele, bãuturile, tutunul etc.
evaziunea fiscalã ºi contrabanda
ating cote alarmante, uneori de pânã
la peste 80%, Guvernul se limiteazã
sã priveascã la marginea oraºelor,
unde, în special la final de sãptãmânã,
studenþi, elevi ºi oameni cu venituri
mici ºi medii apeleazã la “ocazie” în
locul microbuzelor ºi trenurilor, va-
rianta aleasã fiind mai puþin aglome-
ratã ºi mai ieftinã sau, de multe ori,
chiar gratis, dacã ºoferul binevoitor
care opreºte îl ia în maºinã pe auto-

stopist doar sã îl ajute sau sã aibã to-
varãº de drum.

Întrebarea care se pune este cum
vor fi identificaþi cei care primesc
bani de la persoanele transportate?

Viorel Radu, preºedintele Asocia-
þiei pentru Drepturile Taximetriºtilor
Independenþi (ADTI), considerã cã
doar prin flagrant ar putea fi depistaþi
ºoferii care transportã persoane fãrã
sã fie autorizaþi în acest sens, însã
acest proces ar fi unul destul de difi-
cil ºi fãrã garantarea unor rezultate
concrete.

ªeful ADTI ne-a confirmat cã ini-
þiativa legislativã are ca þintã “vechii
pieþari” ºi “maºinile de ocazie”:
“Este introdus în Legea taximetriei,
dar nu are nicio legãturã cu noi.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

ENERGIE

ACÞIONARUL MAJORITAR NU A PUTUT ÞINE AGA LA BUCUR OBOR

“Nu cred cã mai existã în
lume o þarã în care instanþele
sã dea senþinte contrare”

(Interviu cu domnul Laurenþiu Postovaru, cel mai mare acþionar al “Bucur Obor”)

Reporter: Care este situaþia de la
Bucur Obor, în acest moment?

Laurenþiu Postovaru: Conduce-
rea Bucur Obor foloseºte o sentinþã
penalã legatã de furturile din 1998
imposibil de aplicat (n.r. instanþa a
obligat Depozitarul sã îi reînscrie în
registrul acþionarilor Bucur Obor pe
cei pãgubiþi în urma furturilor de ac-
þiuni din 1998-1999), pentru a recu-
za practic Adunarea Generalã a
Acþionarilor. Imposibilitatea aplicã-
rii sentinþei a constatat-o ºi ASF ºi
Depozitarul Central. ASF are încã la
dispoziþie mijloace de a corecta si-
tuaþia creatã, are ºi mijloace legale
de a interveni în cauzã în scopul pro-
tecþiei investitorilor, dar nu a fãcut o
prioritate din asta pânã acum. În sen-
tinþa respectivã sunt peste 40 de
companii aflate în aceeaºi situaþie –

SIF-urile, Alro Slatina, etc – la care
s-a dispus anularea tranzacþiilor.
Administratorii respectivi nu au fo-
losit cu rea-credinþã acea sentinþã ca
sã obstrucþioneze acþionarii ºi sã-ºi
pãstreze funcþiile ºi salariile. Au
respectat legea ºi au þinut AGA, cu
toate suspiciunile ce se ridicã asupra
unui procent nesemnificativ din
structura acþionariatului. În schimb,
la Bucur Obor, administratorii refu-
zã sã þinã chiar ºi AGA de bilanþ,
obligatorie legal. Cum ar fi, ca uti-
lizând similar aceastã sentinþã, alþi
administratori sã blocheze zeci de
companii listate la BVB?

Scopul meu în sine nu este sã îl
schimb pe X sau pe Y, ci sã votez un
Consiliu de Administraþie competi-
tiv. Actualii administratori au bene-
ficiat de ‘’boom’’-ul din 2007 ºi de

faptul cã Bucur Obor a capitalizat
profiturile. În realitate, managemen-
tul este extrem de defectuos, profitu-
rile companiei sunt generate în mare
parte de cash-ul din bancã, în vreme
ce profitul operaþional este în cãdere
liberã. Ca sã nu mai zic cã existã

suspiciuni de fraudã. Începând cu
anul 2012, AGAnu i-a mai descãrcat
de gestiune, din acest motiv.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Laurenþiu Postovaru, care controleazã 49,89% din Bucur Obor (BUCU),

spune cã actualul Consiliu de Administraþie al societãþii se foloseºte de o

hotãrâre judecãtoreascã, potrivit cãreia acþionarii furaþi de acþiunile

BUCU, în 1999, trebuie repuºi în posesie, ca sã poatã rãmâne în funcþie.

Amadeus Group, controlatã de omul de afaceri Laurenþiu Postovaru,

încearcã, din nou, întrunirea Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor

societãþii Bucur Obor (simbol BUCU), pentru 19 septembrie, dupã ce ulti-

ma încercare a acesteia s-a soldat cu un eºec, convocatorul fiind revocat

de cãtre Consiliul de Administraþie, pe motiv cã registrul acþionarilor

companiei nu atestã structura realã a acþionariatului BUCU.

Laurenþiu Postovaru ne-a acordat un interviu în care ne-a relatat cum

vede el situaþia de la Bucur Obor.

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pagina 16, articolul "Christine
Lagarde, inculpatã în Franþa într-un

dosar de arbitraj controversat".


