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RAPORT CURTEA DE CONTURI EUROPEANÃ

Cheltuieli de miliarde
de euro, efectuate
dupã bunul plac al
Comisiei Europene ºi
statelor membre
l Peste un trilion de euro cheltuiþi de Comisia Europeanã
ºi statele membre scapã auditãrii efectuate de Curtea de
Conturi Europeanã l Printre instrumentele financiare care
nu pot fi auditate de ECA se numãrã ºi Fondul de
Modernizare l Raportul ECA aratã cã modul în care sunt
cheltuite sumele respective nu poate fi verificat nici de
Parlamentul European

M
iliarde de euro pot fi chel-
tuite anual de Comisia Eu-
ropeanã ºi statele membre,
fãrã ca acestea sã poatã fi

auditate de experþii Curþii de Conturi
Europene, reiese din raportul publicat
de instituþia de audit în urmã cu douã
zile. Potrivit documentului citat, Cur-
tea de Conturi Europeanã (ECA) nu
are competenþã sã auditeze cheltuieli-
le efectuate din Fondul European de
Stabilitate Financiarã (FESF), opera-
þiunile proprii ale Bãncii Europene de

Investiþii, alocãrile din Instrumentul
European pentru Pace (EPF),Mecani-
smul de împrumut pentru Grecia
(GLF), Mecanismul European de Sta-
bilitate (MES) ºi chiar din Fondul
pentru Modernizare.

Din analiza efectuatã de ECA, reie-
se cã peste un trilion de euro din chel-
tuielile UE nu sunt auditate înmod co-
respunzãtor.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Redresarea sectorului
industrial din China
ameninþã securitatea
energeticã a Europei

C
reºterea puternicã a activitãþii
din fabricile Chinei, cea mai
mare din ultimii zece ani ºi
caracterizatã drept uimitoare

într-o ºtire Reuters, reprezintã un mo-
tiv puternic de îngrijorare pen-
tru Europa.

Ultimele date de laChinaFe-
deration of Logistics and Pur-
chasing (CFLP) aratã cã indice-
le PMI (Purchasing Managers
Index) al activitãþii industriale a
crescut cu 6,9 puncte în februa-
rie 2023 faþã de lunaprecedentã,
pânã la 56,7 puncte (n.a. o valoare sub
50 de puncte aratã contracþie).

Pentru companiile mari, indicele
PMI a fost de 58,2 puncte, în condiþiile
în care s-au înregistrat creºteri puterni-
ce ale comenzilor noi, în principal pe
fondul creºterii comenzilor pentru ex-
porturi. Aceasta este prima creºtere a
comenzilor noi pentru export din apri-

lie 2021, dupã cum aratã datele de la
CFLP.

Încã înainte de publicarea indicilor
PMI din China, International Energy
Agency (IEA) a prezentat situaþia pie-

þelor internaþionale ale gazelor
naturale ºi prognozele pentru
2023 în �Gas Market Report
Q1 2023".

Conform raportului, cererea
ºi achiziþiile de gaze naturale li-
chefiate (GNL) ale Chinei sunt
cele mai mari necunoscute ale
acestui an, iar impactul lor asu-

pra Europei ar putea fi mai mare decât
oprirea completã a livrãrilor dinRusia.

Dupão scãdere fãrã precedent a im-
porturilor nete de GNL din China în
2022, de21%, echivalentul a 22demi-
liarde de metri cubi (mmc), IEA esti-
meazã cã poate exista o creºtere de
35% (30 mmc) în acest an.

(continuare în pagina 13)

ABIA LA UN AN DE CÂND ZIARUL BURSA I-A SEMNALAT SITUAÞIA

ASF l-a sancþionat pe
Bogdan Drãgoi pentru
nerespectarea
obligaþiilor de raportare
l SIF Banat-Criºana împreunã cu SIF Muntenia au depãºit pragul de deþinere
de 5% din BVB în primãvara lui 2020, dar au raportat acest lucru în 2022
l Ziarul BURSA a semnalat publicului situaþia încã din februarie anul trecut

A
utoritatea de Suprave-
ghere l-a sancþionat pe
Bogdan Drãgoi,
preºedintele ºi direc-
torul general al SIF
Banat-Criºana (SIF1),
pentru cã nu a respec-
tat prevederile legale

privind raportarea pragurilor de deþi-

nere, dupã un an ºi o lunã de când zia-
rul BURSA i-a semnalat situaþia.

La începutul acestei luni, supra-
veghetorul pieþei noastre de capital
l-a amendat cu 10.000 de lei pe con-
ducãtorul SIF1 deoarece nu a rapor-
tat depãºirea pragului de deþinere de
5% în emitentul Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB) în prima parte a anu-

lui 2020, adicã acum trei ani. În de-
cizie, ASF aratã cã, întrucât SIF
Muntenia este administratã de SAI
Muntenia Invest, societate deþinutã
de SIF Banat-Criºana, este prezu-
mat cã cele douã SIF-uri acþioneazã
concertat în ceea ce priveºte emiten-
tul BVB.

Or, conform legii pieþei de capital,

în cazul în care o persoanã depãºeºte
pragul de 5% din drepturile de vot ale
unui emitent, are obligaþia sã informe-
ze emitentul, piaþa ºi supraveghetorul
despre acest lucru în cel mult trei zile
lucrãtoare.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 13)

Aria pãcii în falset

D
ouã voci pe cît de diferite pe
atît de puþin armonizate: Xi
Jinping ºi Alyaksander Lu-
kashenka. Ceva de genul

Pavarotti ºi Nelu de la Ciolpani. Ce
mai conteazã diferenþele, însã, atun-
ci cînd dragostea e mare? În cazul
celor doi reprezentanþi de frunte ai
totalitarismului post-totalitarist de
sorginte leninist-stalinisto-maoistã,
despre dragostea de pace se presu-
pune cã ar fi vorba. S-au pus fru-
muºel unul lîngã altul ºi au dat glas
ghiersului doios. Despre care pace
este vorba? Ei, ba bine cã nu! Pacea
din Ucraina, fraþilor, desigur. Acolo,
dacã nu ºtiaþi, este un rãzboi! Nu se
ºtie ce, cum, cine ºi cînd, iar dacã se
ºtie ne facem cã nu ºtiam, problema
este cã orice rãzboi, o datã ºi o datã,
trebuie sã se termine. ªi, vorba înþe-
leptului: cu cît mai repede, cu atît

mai bine! Aºa cã, cei doi, dupã ce
s-au salutat ceremonios ºi ºi-au dat
mîna în calitate de ºefi de stat, au
ajuns la concluzia înþeleaptã cã nici
acest rãzboi nu poate face excepþie.
Drept pentru care trebuie sã se ter-
mine ºi el. ªi cum sã se termine,
dacã nu pe cale de negociere ºi bunã
înþelegere între pãrþile beligerante.
Desigur, cu inevitabilele compromi-
suri necesare de ambele pãrþi ºi cu
doza necesarã de bunãvoinþã pentru
a pune capãt conflictului. Dacã nu
de tot, mãcar aºa, o încetare a focu-
lui, acolo. Pe urmã, mai vedem noi.
Mai negociem, ne mai tocmim, ne
mai împrietenim, ne mai înþelegem,
cã de�oameni suntem ºi e pãcat de
Dumnezeu sã moarã atîta lume de-
geaba ºi încã ºi mai multã sã fie nã-
pãstuitã.

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Oricît de post-modernã ar fi lumea asta post-modernã, nu poþi
sã îi dai sprijin politic ºi militar nelimitat lui Putin pentru agresiu-
nea din Ucraina, sã pui teritoriul propriei þãri la dispoziþia forþelor
militare ale �Þarului de la Moscova�, iar pe urmã sã zici cã te-a vi-
zitat Duhul Sfînt ºi þi s-a fãcut dor de pace, ca ºi cînd nici usturoi
n-ai mîncat, nici gura nu-þi miroase.


