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LA ÎNTREBAREA “CE AI FÃCUT LA MEDIAFAX?”

Sobolewski s-a dus
la “Bãrbaþi”

lBVB: “Prezenþa lui Sobolewski la sediul Mediafax nu a avut vreo legãturã cu percheziþiile procurorilor”

P
rezenþa lui Ludwik Sobo-
lewski, directorul general al
Bursei de Valori Bucureºti,
la sediul Mediafax, în data de

11 decembrie 2014, în timpul perche-
ziþiilor efectuate de procurori ºi poli-
þiºti într-un dosar de evaziune fiscalã,
nu a avut vreo legãturã cu respectiva
anchetã, a rãspuns, ieri, BVB unei so-

licitãri a ziarului “BURSA”.
Reprezentanþii BVB ne-au

transmis: “Prezenþa directorului ge-
neral al Bursei de Valori Bucureºti la
sediul Mediafax, în data de 11 de-
cembrie, nu a avut vreo legãturã, în
orice sens posibil al acestui cuvânt, cu
percheziþiile, iar BVB obiecteazã faþã
de imputãrile cuprinse atât în întreba-

rea dumneavoastrã din luna decem-
brie, cât ºi din cea din ianuarie”.

La momentul percheziþiilor de la
Mediafax, nici directorul BVB ºi nici
reprezentanþii BVB nu au rãspuns
întrebãrii simple ºi adresate respec-
tuos sã ne precizeze motivele pre-
zenþei lui Sobolewski la sediul agen-
þiei de presã.

Întrebarea “De ce a fost prezent
Sobolewski la sediul Mediafax în
timpul percheziþiilor?” nu conþine
nici o imputare ºi nici vreo dificulta-
te a rãspunsului, care sã necesite pre-
gãtire ºi timp.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Preþul petrolului a pierdut 5%
în câteva ore
l “Goldman Sachs” ºi “Société Générale” îºi reduc
estimãrile pentru cotaþiile de pe piaþa de profil

Cotaþia futures a þiþeiului brut a
scãzut puternic ieri, pe pieþe-
le externe, atingând cel mai

redus nivel din ultimii cinci ani ºi ju-
mãtate, dupã ce “Goldman Sachs
Group” Inc. ºi “Société Générale”
SA ºi-au redus estimãrile pentru pre-
þurile de pe piaþa de profil. Declinul a
fost determinat, to-
todatã, de faptul cã
Venezuela le-a ce-
rut producãtorilor OPEC (Organiza-
þia Þãrilor Exportatoare de Petrol) sã
colaboreze cu cei din afara cartelului,
ca sã gãseascã o soluþie pentru redre-
sarea acestui sector.

Preþul petrolului West Texas
Intermediate (WTI) cu livrare în fe-
bruarie a coborât cu 2,23 dolari
(4,6%) la ora 10:41, la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
46,13 dolari/baril. Mai devreme, co-
taþia a atins 45,90 dolari/baril, cel

mai redus nivel din 21 aprilie 2009
pânã acum.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în februarie a scãzut cu 2,60 dolari
(5,2%), la 47,51 dolari barilul. Ante-
rior, cotaþia a fost de 47,18 dolari/ba-
ril, cea mai micã din martie 2009

pânã în prezent.
Banca americanã

de investiþii “Gold-
man Sachs Group” ºi-a redus estima-
rea pentru preþul petrolului Brent în
acest trimestru la 42 de dolari/baril,
de la 80 de dolari/baril.

Totodatã, analiºtii bãncii ºi-au
modificat în sens negativ previziuni-
le pentru preþul petrolului Brent în
primele ºase luni din acest an, la 43
de dolari barilul, de la 85 de dolari.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

Banca Greciei:
“Situaþia banilor
retraºi din þarã
este sub control”

Banca centralã a Greciei dã asigu-
rãri cã situaþia sumelor retrase din
depozitele bancare din þarã este sub
control, dupã ce presa din þarã scria
cã, în perspectiva alegerilor din 25
ianuarie, s-au înregistrat, în ultimele
zile, ieºiri masive din depozite.

“Dupã apariþia informaþiilor pri-
vind retragerea unor mari sume de
bani din bãncile elene, Banca Gre-
ciei a observat cã situaþia este sub
control deplin. Împreunã cu Banca
Centralã Europeanã (BCE) monito-
rizãm cu atenþie evoluþiile din Grecia
ºi vom interveni ori de câte ori va fi
necesar”, potrivit declaraþiei bãncii
centrale de la Atena.

Instituþia a precizat cã BCE oferã
din 2010 facilitãþi de creditare state-
lor care implementeazã programe de
ajustare fiscalã, aceastã politicã ne-
fiind afectatã de evoluþiile politice.
BCE a ajutat bãncile elene ex-
ceptându-le de la cerinþele privind
garanþiile acceptate pentru accesarea
fondurilor.

Amintim cã la data de 25 ianuarie
sunt programate alegeri parlamenta-
re anticipate în Grecia, iar formaþiu-
nea SYRIZA (stânga radicalã) este
favoritã în sondajele de opinie.

Liderul SYRIZA, Alexis Tsipras,
vrea sã punã capãt politicii de auste-
ritate impuse þãrii de creditorii sãi
internaþionali în schimbul împru-
muturilor ºi intenþioneazã sã nego-
cieze o nouã restructurare a datoriei
publice.

V.R.

FURNIZORII:

“Bursa regionalã nu ne-a influenþat,
deocamdatã, preþul energiei”

Existenþa, de aproximativ
douã luni, a bursei regionale
de energie nu a influenþat

preþul pe piaþa autohtonã, apreciazã
o mare parte din furnizori.

În rândul traderilor de energie
activi existã ºi opinia cã
funcþionarea bursei regiona-
le a condus la o diminuare a
preþurilor de tranzacþionare
de pe piaþa noastrã spot în
luna decembrie. În schimb,
cei mai mulþi operatori afir-
mã cã influenþele nu au venit
din regiune, ci de pe plan lo-
cal: „Preþul scade, prin tradi-
þie, în luna decembrie, din
cauza sãrbãtorilor de iarnã,
când majoritatea firmelor sunt închi-
se, iar cererea de energie este, în con-
secinþã, mai micã”.

Surse din piaþã ne-au declarat cã
singura modificare importantã adusã

de funcþionarea bursei regionale de
energieestemajorareadiferenþeide ta-
rif între orele de vârf ºi cele de gol de
sarcinã: „În orele de gol de sarcinã,
energia s-a ieftinit, fiind importuri la
un preþ scãzut din Ungaria. Per ansam-

blu însã, nusunt efectemajore, întrucât
capacitatea de export a fost contractatã
înainte de inaugurarea bursei si a fost
utilizatã la capacitate maximã”.

Ion Lungu, preºedintele Asocia-

þiei Furnizorilor de Energie Electricã
din România (AFEER), ne-a decla-
rat, ieri, cã într-adevãr, deocamdatã,
nu sunt influenþe notabile în piaþa
noastrã dinspre tranzacþiile regiona-
le, apreciind cã preþul de pe piaþa

spot din luna decembrie a
coborât pe fondul comporta-
mentului consumatorilor au-
tohtoni de electricitate. „În
regiune, piaþa a mers relativ
la fel în ultimele douã luni”,
a completat domnul Lungu.

Potrivit unui raport
OPCOM (operatorul pieþei
noastre de energie), media
pieþei spot PZU în luna de-
cembrie a fost de 178,99

lei/MWh, în scãdere cu circa 9% faþã
de noiembrie 2014.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

Bugetul alocat apãrãrii va
atinge 2% din PIB în 2017
l Klaus Iohannis: “Am propus, pentru prima
datã în 25 de ani, încheierea unui Acord asumat,
pentru Apãrare” l Aurel Cazacu: “Lumea se
stãpâneºte prin crearea de crize”

Creºterea bugetului Ministe-
rului Apãrãrii a fost prima
temã discutatã de preºedin-

tele Klaus Iohannis cu partidele par-
lamentare, deºi, în opinia analiºtilor
economici, existau teme mai impor-
tante care sã beneficieze de un con-
sens politic, cum ar fi adoptarea
euro, top 5 în PIB per capita în UE,
dreptul la proprietate, libertate eco-
nomicã, privatizarea urgentã a eco-
nomiei etc.

Preºedintele Iohannis a propus
ieri partidelor parlamentare, pentru
prima datã în 25 de ani de la Revolu-
þie, încheierea unui acord asumat de

întregul spectru politic pentru dome-
niul apãrãrii. (A.S.)

(continuare în pagina 6)

MATERII PRIME

“Ne aºteptãm la tranzacþii
care sã consolideze domeniul bancar”

(Interviu cu ªerban Toader, Senior Partner KPMG)

l “Este recomandatã o diversificare a plasamentelor” l “Ar trebui sã ne gândim bine înainte sã
spunem nu unui nou acord cu FMI” l “Procesele de “analytics” inteligente, încã neutilizate pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii” l “Reducerea CAS va fi compensatã ºi de creºterea salariului minim”

Reporter: Am încheiat un an în
care au fost fãcute o serie de promi-
siuni, unele dintre ele electorale. Ce
politici ar trebui adoptate în urmãto-
area perioadã pentru îmbunãtãþirea
economiei, în general, ºi pentru dez-
voltarea mediului de afaceri, în par-
ticular?

ªerban Toader: Am trei elemen-
te pe lista mea de dorinþe.

În primul rând - infrastructura.
Clienþii noºtri ne-au comunicat cã
infrastructura este un aspect semnifi-
cativ pentru ei ºi, totuºi, pare cã este
foarte dificil sã luãm deciziile care ar
stimula investiþiile necesare dezvol-
tãrii acestui sector.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Specialiºtii estimeazã cã, în acest an, vor avea loc tranzacþii im-
portante, care vor conduce la consolidarea sectorului bancar,
dupã cum ne-a spus ªerban Toader, Senior Partner KPMG.
Domnia sa considerã cã cea mai serioasã provocare pentru
anul 2015 este aceea prin care ar urma sã fie eficientizatã ca-
lea parcursã de proiecte - de la planificare ºi dezvoltare la achi-
ziþie, construcþie ºi operare.
ªerban Toader ne-a precizat, în cadrul unui interviu, cã infra-
structura este problema esenþialã a mediului de afaceri, subli-
niind prezenþa corupþiei din þara noastrã.
“Va trebui sã þinem cont cã proiectele de infrastructurã sunt

supuse unor presiuni competitive enorme în contextul euro-
pean ºi global, în privinþa accesului la finanþare, interesului ma-
rilor contractori ºi disponibilitãþii resurselor specializate”, su-
bliniazã domnul Toader, apreciind cã procesele de “analytics”
inteligente încã nu sunt utilizate pentru îmbunãtãþirea sectoru-
lui infrastructurii.
Printre altele, domnia sa ne-a vorbit ºi despre nevoia de di-
versificare a plasamentelor, în contextul unor dobânzi
scãzute la depozite, precum ºi despre fiscalitatea din þara
noastrã, ca ºi despre relaþia pe care o avem cu forurile finan-
ciare internaþionale.

Folclorul în jurul acestei întâmplãri
aratã în felul urmãtor: “Dupã ce ziarul
«BURSA» (ºi numai el din întreaga
presã) a semnalat tulburãtoarea pre-
zenþã a lui Ludwik Sobolewski la
agenþia Mediafax, în chiar ziua în care
agenþia era percheziþionatã de procu-
rori ºi poliþiºti, sub suspiciunea de
evaziune fiscalã, membrii Consiliului
Bursei (care citesc ziarul «BURSA» cu
regularitate) l-au întrebat pe Sobolew-
ski: «Ce ai cãutat acolo?»
Dupã cum se povesteºte, în acel mo-
ment, Lucian Anghel, preºedintele
BVB, a zâmbit, dar nimeni nu ºtie
dacã îl amuza întrebarea sau zâmbea
la ceea ce îºi aminteºte.
În aceeaºi clipã, Sobolewski se spu-
ne cã s-a scuzat cã se duce la baie,
s-a ridicat, a ieºit pe uºã, a închis-o ºi
nu s-a mai întors niciodatã sã o
deschidã”.
Consideraþi însã cã aceastã introdu-
cere este doar “folclor” pentru cã
membrii Consiliului Bursei s-au înþe-
les între ei sã nu povesteascã ce se
întâmplã acolo ºi, de atunci, nu mai
dispunem de declaraþii, ci doar de fol-
clor.

CÃLIN COCIª, LIDER SINDICAL:

“Ni s-a transmis, subliminal,
cã agenþiile LOTO ar putea fi
externalizate”

Agenþiile LOTO ar putea fi
externalizate, potrivit lui
Cãlin Cociº, preºedintele

Sindicatului Liber Loto.
Domnia sa a precizat, ieri, în cadrul

unei conferinþe de presã pe care a
susþinut-o la Târgu Mureº, cã deþine
informaþii potrivit cãrora conducerea
CompanieiNaþionaleLoteriaRomânã
(CNLR) ar dori sã externalizeze re-
þeaua de distribuþie: “Ni s-a transmis,
nu direct, ci prin mesaje subliminale,

cã poate ar fi bine dacã Loteria nu ar
mai avea reþea proprie de vânzare sau
dacã reþeaua de vânzare a Loteriei
Române ar fi externalizatã. Loteria
Românã, de la înfiinþare, din 1906, a
avut reþea proprie de vânzare, a avut
patrimoniu. ªi dacã va fi externalizatã
aceasta, cine va prelua reþeaua de
vânzare oricum va avea nevoie de forþã
de muncã, adicã de angajaþi”. (E.O.)

(continuare în pagina 2)


