
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 64250

Salvaþi Vama Veche...
de ea însãºi!

B
olovanii au fost scoºi în
dreptul plajei de la Caste-
lul Reginei Maria, din
Balcic ºi totuºi turiºtii se

îngrãmãdesc alãturi, unde este dure-
ros sã înaintezi în mare.

Ciudat.
Dar pare sã fie singura ciudãþenie

a locului..
Mai sus, grãdina splendidã ºi

Castelul armonios inspirã seninãtate
ºi fericire de vacanþã, susþinute de
ospitalitatea staþiunii: hotel de lux,
servicii amabile, mâncare foarte
bunã (camembert pane cu sos de afi-
ne, scoici pe plitã cu unt, taratar, ce
mai …bunãtãþi!).

Sunt atât de mulþi români la Bal-
cic, încât poliþiºtii bulgari patruleazã

însoþiþi de poliþiºti români, iar Me-
niul unui restaurant începea cu
“Scumpi prieteni români…”

Te simþi ca acasã.
ªi de fapt, aºa ºi este: timp de

douãzeci ºi ºapte de ani, Balcicul a
aparþinut Regatului României
(1913-1940), perioadã în care simþi-
rea reginei noastre ºi-a pus amprenta
asupra farmecului staþiunii; iar
acum, atât noi, cât ºi bulgarii suntem
cetãþeni ai Uniunii Europene.

La Balcic suntem acasã.
Zece zile minunate!
Ne întoarcem.
Vama Veche este la 65 de kilome-

tri de Balcic.
Plãnuim sã prânzim acolo, ne este

dor de “boema”.

În Vamã, vânzolealã maximã, oa-
meni de toate vârstele.

Niºte adolescente stau la colþ de
drum cu un carton “1 leu pt mânca-
re”…OK…”boema”…

Mergem la “La Frontiera”, va-
carm - voci ºi muzicã -,…din spate,
cineva urlã sã ne dãm la o parte,…nu
auziserãm chelneriþa, iar acum ne
ocãra…OK…”boema”…am plecat
în altã parte, sã nu o mai deranjãm.

Cinci bãrbaþi rãstigniþi de somn
zac pe trotuar, în pantaloni lungi,
deºi nisipul plajei se aflã la trei metri
de ei…, nu s-au mai trezit de astã
noapte…hm, OK…”boema”.

LUCIA DUMITRESCU

(continuare în pagina 2)

Bãncile se
pregãtesc pentru
eventualitatea ieºirii
Marii Britanii din
Uniunea Europeanã

Unele bãnci americane cu activi-
tãþi la Londra lucreazã, în prezent, la
planuri ce includ mutarea unor ope-
raþiuni locale în Irlanda, în eventua-
litatea ieºirii Marii Britanii din Uniu-
nea Europeanã, relateazã Financial
Times (FT).

Conform unor surse bancare citate
de publicaþia britanicã, printre insti-
tuþiile de credit care au iau în calcul o
mutare a operaþiumilor în Irlanda, pe
care o considerã o locaþie favorabilã,
se numãrã “Citigroup” Inc, “Morgan
Stanley” ºi “Bank of America”
Corp. Însã, Financial Times menþio-
neazã cã aceste planuri sunt doar
într-o etapã preliminarã.

Potrivit surselor, bãncile americane
au lansat, oricum, un proces de pregã-
tire pentru proiectul uniunii bancare ce
va fi implementat in zona euro, care
ameninþã sã izoleze Marea Britanie.

“Mã gândesc la mutarea unor ac-
tivitãþi în Irlanda”, a declarat un
manager din Marea Britanie al unei
bãnci de pe Wall Street. Acesta a
menþionat: “Cred cã banca cen-
tralã irlandezã ºi guvernul de la
Dublin ar saluta acest transfer”.

Un alt bancher afirmã cã Irlanda
este atrãgãtoare pentru bãncile din
SUA datoritã taxei mici pe profit,
populaþiei vorbitoare de limba en-
glezã, sistemului legislativ în stil
englezesc ºi a apartenenþei þãrii la
zona euro.

(continuare în pagina 16)

PROIECTUL DE MODIFICARE A NORMELOR RCA

ASF îi nemulþumeºte
pe brokerii din asigurãri
l UNSICAR: “Unele dintre propunerile ASF încalcã prevederile Legii
Concurenþei” l “Bugetul de stat va pierde venituri de peste 50 milioane
lei, iar cel al ASF se va diminua cu aproximativ 2 milioane de lei”

Unele dintre propunerile
ASF, incluse în proiectul
de modificare a normelor

RCA, încalcã prevederile Legii
Concurenþei ºi, dacã vor fi adoptate
în forma actualã, vor produce efecte
negative asupra consumatorilor ºi
nu vor rezolva principalele proble-
me ale pieþei RCA, considerã repre-
zentanþii UNSICAR (Uniunea Na-
þionalã a Societãþilor de Intermedie-
re ºi Consultanþã în Asigurãri din
România). În opinia oficialilor
Uniunii, plafonarea comisionului de
intermediere pentru brokeri la 10%,
coroboratã cu efectul scãderii pro-
centului de intermediere pe piaþa
RCA, va avea în realitate un efect de
bumerang, va limita ºi va conduce,

în fapt, la creºterea costurilor admi-
nistrative ºi de distribuþie ale asigu-
rãtorilor.

Oficialii UNSICAR susþin cã
gradul de cuprindere în asigurarea
RCA ar putea scãdea semnificativ,

dacã intermedierea nu va mai putea
fi susþinutã în baza comisionului de
10%.

IOANA POPA

(continuare în pagina 2)

Va lupta BCE împotriva depresiunii economice
din Europa prin încãlcarea legilor?

Datele preliminare pentru T2
2014 aratã un peisaj econo-
mic dezolant al zonei

euro. Produsul Intern Brut al
Germaniei a înregistrat o scã-
dere trimestrialã de 0,2%, iar
datele revizuite (n.a. conform
noului sistem al conturilor na-
þionale ESA2010) aratã cã cea
mai mare economie a Europei
a fost în recesiune la începutul anu-
lui trecut.

Nici despre Italia sau Franþa nu ar
mai fi multe de spus. ªtirile despre

evoluþia PIB-ului Italiei din prima
jumãtate a anului au fost însoþite,

fãrã excepþie, de afirmaþia cã
“Italia a reintrat în recesiune”.
De ce? Din cauza unei “feno-
menale” creºteri trimestriale
de 0,1% în T4 2013. Nu este
curios cã “recesiunea tehnicã”
este definitã ca douã trimestre
consecutive de scãdere, dar un

singur trimestru este suficient pentru
proclamarea ieºirii din recesiune?

Pentru Steen Jakobsen, econo-
mist-ºef ºi CIO la Saxo Bank, Italia nu

seaflãdoar în recesiune, ci seconfruntã
cu o depresiune economicã, iar “2014
este un an pierdut pentru Europa”.

Pe fondul lipsei perspectivelor de
reluare a creºterii, autoritãþile de la
Paris au renunþat la urmãrirea þinte-
lor de deficit bugetar, în condiþiile în
care “Franþa se aflã într-un stadiu
pre-revoluþionar unde totul devine
posibil”, dupã cum scria recent re-
vista Le Point.

Dar este doar Italia în depresiune
economicã? În opinia lui James
Rickards, autorul cãrþilor “Rãzboa-

iele valutare” ºi “Moartea banilor”,
ne aflãm în depresiune economicã
din 2007, aceasta fiind marcatã de
unele creºteri uºoare întrerupte de
noi recesiuni. În condiþiile în care
“Europa a fost atrasã în rãzboiul fi-
nanciar dintre Statele Unite ºi Ru-
sia”, sancþiunile impuse de UE
împotriva principalului sãu furnizor
de gaze naturale “vor avea un impact
foarte important asupra economiei
europene”, mai precizeazã Rickards.

(continuare în pagina 5)
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RÃZBOIUL CIUREZU VERSUS POGONARU CONTINUÃ LA

PRODPLAST IMOBILIARE

Ciurezu:
“Bombele nucleare

ale familiei Pogonaru”
l SIF Oltenia vrea sã atace în instanþã AGA de la “Prodplast Imobiliare”
l Florin Pogonaru nu ne-a trimis punctul sãu de vedere, pânã la închiderea
ediþiei

“Prodplast Imobiliare” (simbol
PPLI pe Sibex), mai exact clãdirea
pe care o deþine în centrul Capitalei,
reprezintã noul câmp de luptã între
Tudor Ciurezu, preºedintele SIF
Oltenia, ºi omul de afaceri Florin Po-
gonaru.

SIF Oltenia, care are 31% din
PPLI, vrea sã atace în instanþã Adu-
narea Generalã, de sãptãmâna tre-
cutã, în care a fost aprobatã aporta-
rea imobilului din Str. Ziduri Moºi
nr 23, Bucureºti – sediul social al
Prodplast Imobiliare – la constitui-
rea unei societãþi cu rãspundere li-
mitatã sau pe acþiuni, încorporatã în
România sau în strãinãtate, având
ca scop dezvoltarea ºi promovarea
proiectului imobiliar iniþiat de so-
cietate pe respectivul amplasament
(un centru comercial), împreunã cu
alte persoane fizice ºi/sau juridice
care vor fi selectate ºi cooptate de
cãtre Consiliul de Administraþie al
societãþii.

Tudor Ciurezu considerã cã, prin
aceastã acþiune, acþionarii minoritari
ai “Proplast Imobiliare” ar rãmâne
într-o societate lipsitã de patrimoniu,

întrucât activul respectiv reprezintã
90% din totalul activelor companiei.

În plus, preºedintele SIF5 invocã
încãlcarea procedurilor legale la
convocarea ºi informarea acþionari-
lor despre AGA, dar ºi în cadrul vo-
tului pe parcursul ºedinþei.

“Grupul de acþiune concertat în
jurul lui Florin Pogonaru ia decizii
mai drastice decât cele ale lui Cãtãlin
Chelu”, ne-a spus Tudor Ciurezu,

adãugând: “Ceea ce fãcea Cãtãlin
Chelu erau simple focuri de artificii
faþã de bombele nucleare ale acestei
familii Pogonaru”.

Florin Pogonaru nu a rãspuns,
pânã la închiderea ediþiei, solicitãrii
ziarului BURSA sã îºi prezinte
punctul de vedere.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Bucºã, Gaz Sud: „Liberalizarea
a diminuat consumul de gaze
din economie”
l Populaþia a cumulat datorii mai mari cãtre
furnizori

Liberalizarea pieþei gazelor a
condus la contractarea con-
sumului în economie, pe

fondul creºterii preþurilor considerã
Alexandru Bucºã, directorul general
al Gaz Sud SA ºi GDR SA, compa-
nii de distribuþie ºi furnizare deþinu-
te de Ligatne.

Domnia sa ne-a decla-
rat, ieri, într-un interviu:
„Tendinþa este de continuare a scã-
derii consumului în economie, care
se confruntã cu dificultãþi. Avem
câþiva clienþi care au intrat în insol-
venþã în acest an. Noi per ansamblul
grupului, prin integrarea Premiere
Energy (n.r. fosta Petrom Distribuþie
Gaze SRL), avem o creºtere de circa
2% a volumului distribuit ºi furnizat
în primul semestru. În total am distri-
buit ºi furnizat 47 milioane mc de
gaze. Pe Gaz Sud SA ºi GDR SA am
înregistrat o scãdere de 7% a volu-

mului în primul semestru, iar la Pre-
miere Energy – o creºtere de 9%.
Premiere Energy are avantajul unei
baze mai mari de clienþi ºi a reuºit sã
atragã noi companii care s-au conec-
tat la reþea ºi au început sã consume
gaze în acest an”.

În opinia oficialului Gaz
Sud, un alt efect al creºterii
preþului gazelor este faptul

cã populaþia ºi instituþiile statului au
cumulat datorii mai mari faþã de 2013:
„În prezent, clienþii persoane fizice au
o ratã mai mare a datoriei faþã de noi.
De obicei, pânã în august, se achitau
toate restanþele la gaze. Acum cred
cã o parte din ei vor intra în sezonul
rece cu datorii. Avem o creºtere de
circa 25% a volumului debitelor
restante a persoanelor fizice.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

2 lei

CÃLIN

RECHEA

ENERGIE


