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Franþa: BCE ar trebui
sã se alãture “rãzboiului
valutelor”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã deprecieze euro, alã-
turându-se noului “rãzboi al valute-
lor”, ca sã punã astfel capãt stagnãrii
economice din regiune, conform
afirmaþiilor ministrului industriei
din Franþa, Arnaud Montebourg.

Oficialul de la Paris vrea ca BCE
“sã-ºi facã treaba”, dat fiind cã euro
este prea puternic ºi nu corespunde
fundamentelor economice. “BCE ar
trebui sã pregãteascã alãturarea la noul
rãzboialvalutelor, încareslãbireamo-
nedelor devine un instrument politic”,
a subliniat Arnaud Montebourg.

Recomandarea lui Montebourg
este contrarã mesajului transmis de
liderii G20 la reuniunea de anul aces-
ta, când au declarat cã nu vor þinti
cursuri de schimb depreciate pentru
scopuri competitive.

Danemarca reduce
impozitul pe profit

Guvernul danez va reduce impo-
zitul perceput pe câºtigurile compa-
niilor la 22%, de la 25%, în vederea
creºterii competitivitãþii ºi a scoaterii
þãrii nord-europene din recesiune.

Reducerea progresivã a impozitu-
lui ºi alte mãsuri menite sã susþinã
creºterea economiei, respectiv piaþa
muncii, au fost prezentate ieri, la Co-
penhaga, de premierul Helle Thor-
ning-Schmidt. Pachetul anunþat ieri
presupune ºi creºterea investiþiilor
publice cu ºase miliarde coroane da-
neze (804 milioane de euro).

PIB-ul Danemarcei a scãzut cu
0,4% anul trecut, potrivit estimãrilor
guvernului þãrii. (V.R.)
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.
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Petrochimia de la Arpechim
a îngropat Oltchim
l Investiþia de 106 milioane euro în platforma de la Bradu nu a adus niciun leu
l Contracte pãguboase ºi majorãri salariale, în timp ce combinatul îºi adâncea
pierderile

Oltchim a fãcut o afacere
foarte proastã, preluând
platforma petrochimicã de

la Arpechim, în care, timp de trei
ani, a investit 106 milioane de euro,
potrivit raportului preliminar al cau-
zelor insolvenþei combinatului.

Deºi au fost realizate aceste inves-
tiþii, platforma petrochimicã nu a
adus niciun leu pentru Oltchim, în
timp ce combinatul îºi adâncea pier-
derile, de la un an la altul.

Varujan Vosganian, ministrul
Economiei, a declarat, ieri, într-o
conferinþã: „Preluarea petrochimiei
de la Arpechim este una din princi-
palele cauze ale intrãrii în insolvenþã

a combinatului vâlcean, potrivit ra-
portului preliminar al administrato-
rilor judiciari. Afacerea cu Arpe-
chim a fost proastã pentru cã
Oltchim era în pierdere ºi nu avea re-
sursele financiare care sã asigure re-
tehnologizarea echipamentelor de la

Arpechim. Deºi a investit enorm în
Arpechim, Oltchim nu a câºtigat ni-
mic pentru cã instalaþiile de acolo nu
au funcþionat niciodatã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

Apus de soare pentru
energia solarã din Cehia?

Odatã amânat sfârºitul lumii
prin încãlzirea globalã an-
tropicã, la nivel european au

început sã se aglomereze ºi mãsurile
administrative de contracarare a ten-
dinþei de creºtere a
preþurilor energiei
electrice.

Wall Street Jo-
urnal scria recent
despre mãsurile
adoptate de autori-
tãþile din Germania
ºi Spania pentru li-
mitarea semnifica-
tivã a subvenþiilor ºi a altor progra-
me de susþinere a energiei regenera-
bile, în condiþiile creºterii accelerate
a preþurilor energiei electrice la nive-
lul consumatorilor individuali.

Caracterul electoral al mãsurilor
din Germania este foarte transpa-
rent, deoarece limitele vor expira la
sfârºitul anului 2014. Parlamentul
Spaniei a adoptat o mãsurã similarã,

prin reducerea subvenþiilor, iar aceas-
ta va conduce la scãderea costurilor
electricitãþii cu 600 – 800 de milioa-
ne de euro pe an. Asociaþia producã-
torilor de energie regenerabilã din
Spania apreciazã cã autoritãþile do-
resc sã zdrobeascã sectorul prin mo-
dificãri legislative. Ce uitã producã-
torii de energie regenerabilã din Spa-
nia este faptul cã tot prin lege le-a
fost creat un privilegiu extraordinar,
rupt de cel mai elementar calcul eco-
nomic.

Cehia se detaºeazã, însã, prin
mãsurile drastice de care are nevo-
ie pentru oprirea subminãrii eco-
nomice de cãtre energia regenera-
bilã. “Situaþia curentã din jurul
centralelor fotovoltaice nu este sã-
nãtoasã ºi ameninþã economia Re-
publicii Cehe”, a declarat recent
premierul Petr Necas la televiziu-
nea naþionalã.

(continuare în pagina 14)

C
irca 150 de mediatori, oa-
meni de afaceri, bancheri,
avocaþi au dezbãtut, ieri,
avantajele ºi provocãrile

procesului de mediere, aducând în dis-
cuþie oportunitatea prevederilor nou-
lui Cod de Procedurã Civilã legate de
acest domeniu ºi manifestându-ºi un
interes sporit faþã de subiect.

Conferinþa “Avantajele medierii în
rezolvarea conflictelor”, organizatã de
Ziarul BURSA în parteneriat cu Con-
siliul de Mediere ºi Consiliul Interna-
þional de Mediere, a scos în evidenþã
diferenþele dintre rezolvarea conflicte-
lor prin mediere ºi soluþionarea lor în
cadrul proceselor din justiþie.

Noul Cod de Procedurã Civilã,
care a intrat în vigoare la data de 15
februarie anul curent, obligã pãrþile
implitae într-un proces sã facã dova-
da cã au participat, înainte de deschi-
derea unui proces în justiþie, la o
ºedinþã de informare despre mediere.

Astfel, medierea este utilizatã ca
mijloc alternativ de soluþionare a liti-
giilor, în scopul degrevãrii instanþe-
lor de judecatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Înfiinþarea
Autoritãþii de
Supraveghere
Financiarã a
trecut de Camera
Deputaþilor
l Dan Radu Ruºanu, tot
mai aproape de funcþia
“supremã” în Autoritate
lMircea Ursache,
favorit pentru un post de
vicepreºedinte

Camera Deputaþilor a adoptat
ieri Ordonanþa de urgenþã
93/2012 privind înfiinþarea,

organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF).

Noua Autoritate va prelua supra-
vegherea pieþei de capital, a asigurã-
rilor ºi a pensiilor private, de la
CNVM, CSA ºi CSSPP.

Anterior, Comisia de Buget din
Camera Deputaþilor a adãugat încã
doi membri în comisia de conducere,
alãturi de cei 15 prevãzuþi iniþial.

Deputaþii au decis ca Autoritatea sã
aibã un preºedinte, un prim
vice-preºedinte ºi trei vicepreºedinþi.

Dan Radu Ruºanu, preºedintele
ComisieipentruBugetFinanþe ºiBãnci
din Camera Deputaþilor, este dat ca
cert cã va prelua funcþia de preºedinte
ASF, în timp ce Mircea Ursache, fost
preºedinte AVAS, se pare cã va prelua
unul din posturile de vicepreºedinte,
potrivit unor surse politice.

Ziarul BURSA a relatat, în ediþia
din 12 decembrie 2012, cã PNL îl
preferã la ºefia ASF pe Dan Radu
Ruºanu, vicepreºedinte PNL.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Gheþea: “Criza financiarã a fãcut
tot mai necesarã utilizarea medierii”

CÃLIN
RECHEA

Impas politic în Italia
l Bursa din Milano, în declin semnificativ
l Acþiunile marilor bãnci italiene au pierdut peste 7%

Rezultatele alegerilor parla-
mentare din Italia au creat
un impas politic la Roma,

situaþie care, potrivit aºteptãrilor
specialiºtilor, va afecta redresarea
economiei þãrii ºi, în plus, ameninþã

sã afecteze întreaga zonã euro.
În alegerile desfãºurate în 24-25

februarie, coaliþia stângii italiene,
condusã de Pier Luigi Bersani, a
câºtigat majoritatea locurilor în Ca-
mera Deputaþilor: 29,5% din voturi
(340 de mandate), faþã de 29,2% (290
de mandate), cât a obþinut coaliþia de
dreapta a lui Silvio Berlusconi.

Coaliþia de stânga a obþinut cele
mai multe voturi pentru ambele ca-
mere ale Parlamentului, dar, con-
form legii italiene, are majoritate
doar în Camera Deputaþilor, nu ºi în
Senat, unde dreapta va beneficia de
cele mai multe mandate. Stânga va

primi 97 de mandate în Senat, cu
31,63% din voturi, faþã de 110 man-
date pentru Dreapta, chiar dacã acea-
sta nu a obþinut decât 30,71% din
voturi.

Nu trebuie trecut cu vederea fap-
tul cã peste 25% dintre alegãtori au
optat pentru “Miºcarea de Cinci Ste-
le”, condusã de comicul Beppe Gril-
lo, ceea ce aratã cã votul acordat de
italieni a fost unul clar împotriva au-
steritãþii impuse de premierul Mario
Monti.

V. RIBANA

(continuare în pagina 14)

“Italia nu poate fi lãsatã

neguvernatã, trebuie sã

reflectãm la asta”, a declarat

Silvio Berlusconi.

LA SOLICITAREA ASOCIAÞIEI BROKERILOR

BVB a completat ordinea
de zi a AGA
l Dan Paul: “Consiliul Bursei a fãcut o interpretare
proprie la unul din punctele pe care le-am solicitat noi”

Bursa de Valori Bucureºti a com-
pletat ordinea de zi a Adunãrii Gene-
rale a Acþionarilor, programatã pen-
tru 13 martie, dupã ce a primit o soli-
citare în acest sens de la Asociaþia
Brokerilor ºi ºase intermediari, ac-
þionari ai bursei.

Aceºtia doreau completãri referi-
toare la Actul Constitutiv, dar ºi le-
gate de politica tarifarã propusã de
bursã.

“Consiliul Bursei a fãcut o inter-
pretare proprie la unul din punctele pe

care le-amsolicitat noi”, ne-a declarat
Dan Paul, preºedintele Asociaþiei
Brokerilor. Potrivit domniei sale, la
punctul 3, referitor la Actul Constitu-
tiv, Bursa cere acþionarilor sã aleagã
între douã variante – una propusã de
Consiliul Bursei, una propusã de
Asociaþia Brokerilor, - pe articolul re-
feritor la alegerea membrilor Consi-
liului prin votul cumulativ.

DIANA ENACHE

(continuare în pagina 15)

Citiþi mai multe detalii

în paginile 4-5.


