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BVB ARE UN DIRECTOR RANCHIUNOS, FÃRÃ SÃ MAI VORBIM
DE ALTE PROBLEME

Sobolewski a cerut
debarcarea lui Agalopol
de la Depozitarul Central
l Consiliul Bursei nu a fost de acord

C
onducerea Bursei de Valori
Bucureºti nu a acceptat so-
licitarea directorului gene-
ral Ludwik Soboleski ca

preºedintele Depozitarului Central,
Cristian Agalopol, sã fie revocat din
funcþie, potrivit unor surse din piaþã.

Decizia Consiliului de Admi-
nistraþie a venit cu numai câteva zile
înainte de Adunarea Generalã de bi-
lanþ de la Depozitarul Central, pro-
gramatã pentru astãzi.

Pentru aceastã AGA, se pare cã
CA-ul Bursei ar fi dat un mandat clar
de vot pentru fiecare punct de pe or-
dinea de zi.

Rãmâne de vãzut dacã administra-
torii DC vor fi descãrcaþi de gestiune.

Având în vedere cã a cerut doar re-
vocarea preºedintelei Depozitarului ºi
nu a întregului Consiliu, Ludwik So-
bolewski pare sã fi rãmas cu resenti-
mente faþã de Cristian Agalopol, dupã
ce au avut opinii divergente privind

schimbarea softului de la Depozitar.
Unele voci au interpretat decizia

Consiliului BVB drept un semn po-
zitiv, cum cã Ludwik Sobolewki nu
face chiar ce vrea ºi cã propunerile
sale sunt cântãrite, mai ales dupã ce,
în Adunarea Generalã, activitatea sa
a fost pusã sub semnul întrebãrii de
unii acþionari.

ADINA ARDELEANU
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Ipocrizia europeanã faþã de
construcþia South Stream

Dintre toate þãrile cu care Ru-
sia a ales sã încheie acorduri
pentru construcþia gazoduc-

tului South Stream, care ocoleºte
Ucraina pentru a alimenta Europa,
Comisia Europeanã (CE) a ales sã
se supere doar pe Bulgaria, care de-
pinde în proporþie de aproape 100%
de gazul rusesc. Acordurile pentru
conducta ce va fi construitã de Gaz-
prom au fost încheiate
de Rusia ºi cu Serbia,
Ungaria, Grecia, Slove-
nia, Croaþia ºi Austria,
þãri a cãror dependenþã de gazele
ruseºti este mai micã.

Mai mulþi analiºti considerã cã
Estul ºi Centrul Europei sunt mai de-
pendente de gazele ruseºti decât
Occidentul, care mai are la îndemânã
gazele lichefiate ºi cele din Marea
Nordului.

CE susþine cã proiectul gazoduc-
tului rusesc trebuie îngheþat tempo-
rar pentru a se alinia la legislaþia eu-
ropeanã. Preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jose Manuel Barroso, a
anunþat cã vor fi luate mãsuri împo-

triva Bulgariei, care a adoptat anu-
mite amendamente pentru proiectul
South Stream. Comisia considerã cã
aceste amendamente favorizeazã
Gazprom ºi cã încalcã legislaþia eu-
ropeanã.

Poziþia oficialilor europeni faþã de
Bulgaria este cel puþin ciudatã având
în vedere cã UE nu are ce alternativã
sã-i ofere acestei þãri dependentã to-

tal de Gazprom ºi având
în vedere cã este arhicu-
noscut stilul de lucru al
gigantului rus care

doreºte sã deþinã controlul în aseme-
nea parteneriate de anvergurã, inclu-
siv asupra construcþiei.

Presa bulgarã a relatat cã CE a
transmis primele avertismente când
s-a anunþat cã grupul rus Stroy-
transgaz, controlat prin Volga Gro-
up, de oligarhul Gennady Timchen-
ko, a fost desemnat sã construiascã
secþiunea South Stream de pe terito-
riul Bulgariei.

ANA ZIDARU
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Fasciºtii din oglindã
Cetãþeni euro-

peni nerecu-
noscãtori, de

ce aþi stricat joaca au-
t o r i t ã þ i l o r d e l a
Bruxelles cu viaþa
voastrã? De ce nu
înþelegeþi idealurile
lor mãreþe? De ce nu vreþi sã ac-
ceptaþi vieþuirea într-o “fermã a
animalelor”, amenajatã dupã stan-
dardele europene ale acestui secol
luminat?

Presa continentalã a descris re-
zultatele alegerilor drept “seism
politic” sau “ºoc electoral”, în
timp ce preºedintele francez le
considerã “un dezastru”. De ce? A

fost vreun Führer la conducerea
primului “imperiu neimperial” din
istorie în ultimii cinci ani, folosin-
du-ºi din plin puterile malefice
pentru subjugarea conºtiinþei euro-
penilor?

Nu, au fost tot socialiºtii,
indiferent cã se numesc
populari, social-democraþi,
creºtin-democraþi sau “craþi”
de altã naturã. Partidele
care le-au luat voturile sunt
etichetate drept “extrema
dreaptã”, iar noþiunile de
“fascism” sau “naþional-socialism”
sunt folosite fãrã discriminare.

Dar ce este fascismul? Dupã cum
spunea Benito Mussolini în zilele

lui de glorie, “fascismul ar trebui
mai degrabã numit corporatism, de-
oarece reprezintã fuziunea dintre
puterea statului ºi puterea corpora-
þiilor”.

Oare nu tot ce au fãcut autoritãþile

europene în ultimele decade se po-
triveºte definiþiei Ducelui? Nu sunt
corporaþiile, dar mai ales bãncile,
susþinute prin toate mijloacele de

cãtre statele europene, în special de
cele cu un cuvânt greu în politica
europeanã?

Nu, europenii nu au votat
împotriva Europei, ci împotriva unui
sistem birocratic autoritar, care nu îi

mai reprezintã. “Europa
este acum definitã prin
constrângerile pe care le
impune guvernelor, nu
prin ºansele pe care le ofe-
rã pentru îmbunãtãþirea
vieþii oamenilor”, aratã
Kevin O’Rourke, profesor

de istorie economicã la Universita-
tea Oxford, în ultimul numãr al re-
vistei “Finance & Development” de
la FMI (“Euro încotro?”, martie

2014).
Mai mult, “managementul crizei

din ultimii patru ani a fost ºocant de
slab”, în opinia lui O’Rourke, “ceea
ce pune sub semnul întrebãrii decizia
þãrilor, în special a celor mici, de a se
plasa la cheremul factorilor decizio-
nali din Bruxelles, Frankfurt sau
Berlin”.

În loc sã vadã rezultatele prin
perspectiva realitãþilor din ultimii
ani, ºefii de state ºi de guverne, pre-
cum ºi autoritãþile europene le-au
interpretat ca pe un semnal de conti-
nuare a “luptei” pentru ºi “mai mul-
tã Europa”.

(continuare în pagina 14)

RUSIA, BELARUS ªI KAZAHSTAN AU SEMNAT ACORDUL
PENTRU ÎNFIINÞAREA UNEI UNIUNI ECONOMICE EURASIATICE

Blãnculescu: “Rusia urmãreºte
crearea unui patrulater economic
cu India, China ºi Iran”

Rusia urmãreºte sã creeze un
patrulater economic cu
India, China ºi Iran, este de

pãrere analistul economic Ionel
Blãnculescu.

Afirmaþia sa vine în contextul în
care preºedintele rus Vladimir Putin
a semnat, ieri, cu omologii sãi din
Belarus ºi Kazahstan un acord pen-

tru crearea unei Uniuni Economice
Eurasiatice.

În perspectivã, acest pol poate fi
unul foarte important de putere eco-
nomicã, dacã cele trei þãri vor intra în
parteneriate strategice cu zone ca
India, China sau Iran, ne-a spus Ionel
Blãnculescu.

Domnia sa a precizat: “Recent, au

fost încheiate contracte de colabora-
re importante între China ºi Rusia.
De asemenea, Rusia a anunþat cã va
finanþa zece centrale nucleare din
Iran. Sunt semne cã va fi creat un
nou pol, un patrulater economic, fi-
nanciar ºi de altã naturã extrem de
puternic, care va avea de spus un
cuvânt greu pe întreaga scenã a lu-
mii. Cred cã Vladimir Putin asta in-
tenþioneazã. Va fi un motor de
creºtere a competitivitãþii pe plan
mondial”.

Dupã ce va apãrea o astfel de pute-
re, UE ºi SUAîºi vor conforma poli-
ticile economice, potrivit analistului
economic, care considerã cã încheie-
rea noului acord reprezintã un mo-
ment istoric.

EMILIA OLESCU
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Ionel Niþu: “Stânga joacã
ºah la simultan cu cele
douã aripi ale dreptei”

Coagularea dreptei, respectiv
fuziunea PNL-PDL, ca o
contrapondere la stânga po-

liticã – PSD-UNPR-PC - este mai
mult o strategie de comunicare me-
nitã sã contracareze liniile de comu-
nicare pro sau contra Ponta/PSD ºi
pro sau contra Traian Bãsescu, este
de pãrere analistul Ionel Niþu.

Domnia sa spune cã negocierile
PNL-PDL sunt o reacþie a rezultate-
lor slabe din 25 mai, iar principiul
este simplu: se aliazã cei mari pentru
a-i obliga pe cei mici sã se alinieze la
formula primilor. Ionel Niþu consi-
derã: “Este evident cã
Alianþa PDL-PNL
era pregãtitã de mai
mult timp. De altfel
au apãrut în
mass-media mai mul-
te informaþii în acest
sens, însã liderii am-
belor partide au negat
la acea vreme nego-
cierile. Mai mult, tre-
cerea PNL de la
Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor pentru
Europa (ALDE) la
Partidul Popular European (PPE) a
fost calculatã ºi negociatã anterior,
iar faptul cã ambele partide vor fi în
PPE (cãruia, la nivelul Consiliului
European este posibil sã-i pese foar-
te tare cine va fi înlocuitorul lui Tra-
ian Bãsescu), face ºi mai interesantã
campania pentru prezidenþiale”.

Analistul crede cã dreapta, în faþa
obiectivului de unificare, va trebui sã
treacã peste mai multe provocãri, din-

tre care cele derivate din istoria re-
centã (certuri, trãdãri) ºi orgoliile li-
derilor par sã fie cele mai dificile. Io-
nel Niþu spune: “Indiferent cã se vor
alia sau nu oficial, dreapta va vota cu
candidatul dreptei din turul al doilea,
oricare ar fi el. Deocamdatã însã, cred
cã se configureazã acea dreaptã care
este neutrã în raport cu linia de comu-
nicare pro sau contra Bãsescu. PMP
este ºi, probabil, va rãmâne izolat, iar
Forþa Civicã mai degrabã se va alãtu-
ra PDL-PNL, decât PMP”.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
declarat ieri cã nu vede o posibilã co-

laborare cu Elena
Udrea, respectiv cu
PMP, ºi crede cã
nici Elena Udrea
nu-ºi doreºte acest
lucru.

Ionel Niþu apre-
ciazã cã stânga ºi
dreapta sunt relativ
echilibrate ca mo-
bilizare de partid,
dacã analizãm re-
zultatele euroale-
gerilor. Domnia sa
este de pãrere cã nu

neapãrat unificarea dreptei sau dezin-
tegrarea stângii vor da preºedintele
României în toamna acestui an, ci
charisma, energia, forþa ºi viziunea
candidaþilor. “În plus, la alegerile
prezidenþiale vom avea aproape de
douã ori mai mulþi votanþi”, mai spu-
ne analistul.

ANCUÞA STANCIU
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Marea Britanie:
“E prea devreme
pentru înãsprirea
normelor pieþei
imobiliare”

Autoritatea pentru Conduitã Fi-
nanciarã (FCA) din Marea Britanie
considerã cã este prea devreme pen-
tru înãsprirea normelor privind ga-
ranþiile pentru creditele imobiliare în
vederea domolirii a ceea ce criticii
numesc “o bulã imobiliarã” în unele
regiuni din þarã.

Comis ia
pentru Poli-
ticã Finan-
ciarã din ca-
drul Bãncii
Angliei se
va reuni luna
viitoare ca
sã decidã
dacã este ne-

cesarã vreo acþiune pentru menþine-
rea stabilitãþii sistemului financiar
dupã ce preþurile locuinþelor au con-
semnat creºteri cu douã cifre, ali-
mentând temerile privind prãbuºirea
pieþei.

FCA, care a introdus norme
înãsprite pentru garanþiile imobiliare
în luna aprilie, aratã cã noile standar-
de încep sã afecteze piaþa ºi creeazã
modificãri în domeniu.

“Începem sã observãm o oarecare
încetinire”, a declarat directorul exe-
cutiv al FCA, Martin Wheatley, citat
de Bloomberg News. Acesta spune
cã înãsprirea unor norme care sunt în
vigoare de numai douã luni este o
opþiune pentru FPC, pe lângã obliga-
rea bãncilor sã constituie mai multe
rezerve de capital pentru eventuale
credite neperformante. (V.R.)

ENERGIE

FCA aratã cã
noile standarde
încep sã
afecteze piaþa
ºi creeazã
modificãri
în domeniu.

“Politicienii trebuie schimbaþi
des, la fel cum trebuie schimbate
scutecele ºi din acelaºi motiv.”

MARK TWAIN

CÃLIN
RECHEA

“Electorata”, chifteaua fierbinte
dintre Ioana Petrescu ºi Liviu Voinea

Mãsura de restructurare a
creditelor, sau “electora-
ta”, aºa cum a fost denu-

mitã de presã, se dovedeºte un su-
biect pe care nici ministrul Finanþe-
lor Publice, Ioana Petrescu, nici mi-
nistrul delegat pentru Buget, Liviu
Voinea, nu doresc sã ºi-l asume.

La prima conferinþã de prezentare
a bilanþului, Ioana Petrescu a refuzat
sã rãspundã la mai multe întrebãri pe

care le-a calificat ca fiind de compe-
tenþa ministrului Liviu Voinea, care
nu a fost prezent.

Dupã ce ministrul Bugetului a
declarat, în urmã cu douã luni, cã
iniþiativa legislativã nu se numãrã
printre atribuþiile domniei sale,
fiind o problemã de politicã fiscalã,
Ioana Petrescu l-a indicat ieri pe
acesta drept persoana responsabilã
pentru aceastã mãsurã, când a fost

întrebatã de ziariºti despre modul
de aplicare.

“Mãsura de restructurare a credi-
telor a fost propusã de domnul Voi-
nea, care ºtie mai multe detalii”, a
declarat ieri Ioana Petrescu.

“Nu e la mine, e pe politicã fisca-
lã”, rãspunsese Liviu Voinea în luna
martie, întrebat dacã poate da detalii
privind stadiul proiectului de act
normativ ºi când va intra în vigoare

mãsura de spijinire a persoanelor cu
credite, anunþatã de premierul Victor
Ponta.

În aceste condiþii, nu putem sã nu
ne întrebãm cine se aflã, pânã la
urmã, în spatele “electoratei” ºi de ce
nu doreºte sã îºi recunoascã public
rolul jucat.

ALEXANDRU SÂRBU
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