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UN AVERTISMENT DESPRE CARE COMISIA
EUROPEANÃ CREDE CÃ ESTE DUR:

“Corupþia poate
sã cangreneze
toatã România”
l Cristian Preda: “Parlamentul European ºi Comisia
Europeanã sunt ignorate de guvernul Ponta”
l Ana Birchall: “Declaraþia doamnei Angela Filote
aratã rãul pe care regimul lui Traian Bãsescu l-a
fãcut ºi îl face în percepþia cancelariilor din întreaga
lume, dar ºi la nivelul Uniunii Europene”

Corupþia este cea mai mare
îngrijorare a autoritãþilor de
la Bruxelles, vis-a-vis de

România, a declarat recent Angela
Filote, ªeful Reprezentanþei Comi-
siei Europene (CE) în România.
Domnia sa este de pãrere cã acest
fenomen „slãbeºte întreaga societa-
te ºi economie ºi poate sã cangrene-
ze o þarã întreagã”.

Reprezentanþii CE nu sunt la pri-
mele avertismente privind corupþia
din þara noastrã, îngrijorãri în aceastã
privinþã fiind exprimate în mai multe
rânduri, atât la nivel declarativ, cât ºi
în documentele oficiale.

Independenþa sistemului judiciar
ºi statul de drept sunt teme centrale
ale rapoartelor anti-corupþie înainta-
te de Comisia Europeanã, atât Parla-
mentului European, cât ºi Consiliu-
lui UE.

Rapoartele Comisiei Europene
din iulie 2012, ianuarie 2013, pre-
cum ºi cel aferent anului 2014 atrag
atenþia asupra faptului cã progresele
obþinute de statul român prin imple-
mentarea reformelor anticorupþie
sunt superficiale, iar angajamentul

politicienilor sã diminueze acest fla-
gel a fost, adeseori, inconsistent. Po-
trivit Rapoartelor CE atât la nivel
micro, cât ºi macro, fenomenul de
corupþie îºi pãstreazã caracterul siste-
mic.

Contactat de ziarul BURSA, eu-
roparlamentarul Cristian Preda a de-
clarat: “Aceastã stare, de fapt, nu
este o noutate.

CÃTÃLINA MÃNOIU

(continuare în pagina 3)

NUME NELIPSIT LA
MARILE PRIVATIZÃRI

Un Rothschild
propus în CA-ul
Electrica
l Victor Cionga ºi
Victor Grigorescu,
susþinuþi de
Departamentul
pentru Energie

A r i e l l e M a l a r d d e
Rothschild, vicepreºedin-
tele pentru Europa Centra-

lã ºi de Est a Rothschild & Cie Ban-
que, este pe lista scurtã a candidaþi-
lor pentru poziþia de membru inde-
pendent al Consiliului de Admi-
nistraþie (CA) al Electrica SA, potri-
vit unui document postat pe site-ul
societãþii de distribuþie ºi furnizare a
electricitãþii.

Banca Rothschild, una dintre cele
mai mari bãnci de investiþii din
lume, nu este strãinã de þara noastrã,
fiind implicatã, de-a lungul timpu-
lui, în privatizãrile strategice. Spre
exemplu, Rothschild a reprezentat
Erste în privatizarea BCR. De ase-
menea, consorþiul ABN Amro -
Rothschild a fost desemnat consul-
tantul financiar pentru privatizarea
Petrom.

Mai mult, banca de investiþii a fost
consultant al Bãncii Þiriac în fuziu-
nea cu HVB Bank, iar, acum, a fost
angajatã de grupul bancar austriac
Oesterreichische Volksbanken AG
(OVAG) pentru vânzarea
Volksbank, potrivit agenþiei austrie-
ce de presã APA.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

CERNAVODÃ, ÎN ACEASTÃ SÃPTÃMÂNÃ

Licitaþia pentru Unitãþile 3 ºi 4
Licitaþia pentru atragerea de

investitori în proiectul Unitã-
þilor 3 ºi 4 ale centralei nu-

clearoelectrice de la Cernavodã ar
urma sã fie lansatã chiar în aceastã
sãptãmânã, ne-au spus surse apro-
piate situaþiei. Valoarea investiþiei
este estimatã la circa 5 miliarde de
euro, potrivit celor mai recente date
publicate de companie.

Acþionarii Nuclearelectrica
au aprobat, în AGA de vineri,
strategia de continuare a pro-
iectului Unitãþilor 3 ºi 4 de la
Cernavodã prin organizarea
unei proceduri competitive de
selectare a unui investitor pri-
vat, afirmã sursele noastre,
care ne-au menþionat cã ºi
Fondul Proprietatea ar fi votat
pentru continuarea costisitoarei in-
vestiþii deºi în trecut s-au opus reali-
zãrii ei.

Astfel, acþionarii au avizat partici-
parea Nuclearelectrica SA în cadrul
companiei de proiect pentru cele
douã unitãþi în care producãtorul de

energie nuclearã va putea contribui
cu bunuri mobile ºi imobile a cãror
valoare nu trebuie sã depãºeascã
douã milioane de euro (n.r. capitalul
iniþial pentru compania de proiect).

Nuclearelectrica are acum girul
acþionarilor sãi ca sã iniþieze, sã de-
ruleze ºi sã finalizeze procedura
competitivã de selectare a unui in-

vestitor privat pentru constituirea
unei societãþi cu capital mixt de tip
IPP (Producãtor Independent de
Energie), în vederea implementãrii
unui proiectului. Nuclearelectrica va
suporta cheltuielile generate de de-
rularea proiectului.

Ziarul BURSA a relatat, recent, cã
autoritãþile ar fi decis sã impunã con-
diþii mai blânde potenþialilor investi-
tori interesaþi sã finanþeze construcþia
Unitãþilor 3 ºi 4, potrivit unor surse
din piaþã. „Astfel, cei interesaþi pot
veni ºi cu echipamente, nu numai cu
fonduri faþã de prima licitaþie pentru
cele douã unitãþi, care s-a încheiat în

urmã cu câþiva ani", mai afir-
mã sursele noastre, care con-
siderã cã decizia i s-ar potrivi
de minune companiei chineze
interesate de investiþie.

Presa canadianã a relatat,
recent, cã grupul canadian
Lavalin a semnat un memo-
randum de înþelegere cu Chi-
nese General Nuclear Power
Group pentru construcþia ce-

lor douã reactoare de la Cernavodã,
iar acordul poate duce la un partene-
riat mai amplu la nivel global cu chi-
nezii pentru dezvoltarea de proiecte
nucleare. (A.T.)

(continuare în pagina 13)
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UN SINGUR PUNCT PE ORDINEA DE ZI LA JACKSON HOLE

Cum pot menþine
bãncile centrale aparenþa
controlului pieþelor?
C

opilul de suflet al
preºedintelui Federal Re-
serve Janet Yellen, stu-
diul pieþei muncii, a fost

în centrul atenþiei la simpozionul
anual organizat de banca centralã

americanã la Jackson
Hole.

Tema conferinþei a
fost “Re-evaluarea di-
namicii pieþei muncii”,
iar printre invitaþi s-au
aflat mai mult bancheri
centrali ºi profesori de

economie, economiºtii bãncilor de pe
Wall Street fiind lãsaþi pe margine.

“Indicatorii utilizaþi de Federal
Reserve susþin concluzia îmbunãtã-
þirii semnificative a condiþiilor de pe
piaþa muncii în ultimul an, dar aratã,
de asemenea, cã declinul ratei ºoma-
jului exagereazã oarecum îmbunãtã-
þirea condiþiilor generale de pe piaþa
muncii”, a precizat Yellen în discur-
sul sãu.

La prima vedere, afirmaþia pare
contradictorie. A devenit rata ºoma-
jului din SUA un indicator lipsit de
semnificaþie? Atunci cum va ºti
Fed-ul când a sosit momentul ca, pe
lângã finalizarea programului de re-
laxare cantitativã, sã treacã ºi la nor-
malizarea ratei dobânzilor?

Declinul accentuat al ratei oficiale

a ºomajului din ultimul an a fost inter-
pretat ca un indicator de netãgãduit al
succesului relaxãrii cantitative din
Statele Unite. Dar chiar aºa sã fie?

John Crudele, de la New York
Post, se luptã de multe luni cu autori-
tãþile de la Washington pentru a obþi-
ne documentele care sã-i susþinã teza
manipulãrii datelor statistice privind
ocuparea forþei de muncã (n.a. vezi
ºi articolul “Guvernul american ma-
nipuleazã datele statistice pentru a
susþine iluzia redresãrii economice”,
BURSA, 20.11.2013). În ciuda cere-
rilor oficiale adresate Departamen-
tului Comerþului, în conformitate cu
prevederile legii liberului acces la
informaþiile de interes public, Cru-
dele nu a primit decât o parte din co-
respondenþa electronicã solicitatã,
iar o mare parte a acesteia a fost cen-
zuratã.

Acesta este motivul pentru care jur-
nalistul american considerã lipsite de
interes declaraþiile bancherilor centrali
de la Jackson Hole, ºi spune cã “opti-
mismulFederalReservevaconduce la
prãbuºirea economicã totalã”.

Crudele atrage atenþia cã, în ciuda
percepþiilor de pe piaþã, atât Yellen
cât ºi Mario Draghi, preºedintele
BCE, “controleazã foarte puþin cele
mai importante rate ale dobânzilor
(n.a. cele pe termen mediu ºi lung),
care sunt controlate de China”.
Cum? Prin intermediul portofoliului
de obligaþiuni guvernamentale ame-
ricane, de aproape 1,3 trilioane de
dolari, deþinut de Beijing. Orice re-
ducere semnificativã a acestuia va
determina o creºtere semnificativã a
costurilor de finanþare din SUA, in-
diferent de nivelul ratei oficiale de
politicã monetarã.

Inclusiv finalizarea programului
de relaxare cantitativã al Federal Re-
serve, pânã la sfârºitul acestui an,
este pus de John Crudele pe seama
“oboselii investitorilor strãini”, care
“nu mai doresc sã fie jumuliþi prin
dobânzile scãzute”.

(continuare în pagina 3)

“Sectorul bancar se luptã în continuare
cu un deficit de imagine”

(Interviu cu domnul Benoit Catel, preºedinte Volksbank)

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante provocãri cu care se con-
fruntã sistemul bancar românesc, în
opinia dumneavoastrã?

Benoit Catel: Din punct de vede-

re macro, este nevoie de mai multã
stabilitate în zona economicã, legi-
slativã ºi fiscalã. De aceea, principa-
lele riscuri pe care le întrevãd în
2014 sunt legate de un grad redus de

stabilitate.
În plus, sectorul bancar se luptã în

continuare cu un deficit de imagine,
fiind o zonã pe care ar trebui sã ne
concentrãm mai mult atenþia.

Reporter: Ce sectoare economi-
ce atrag cel mai puternic interes din
partea bãncilor?

Benoit Catel: Ar trebui încurajate
investiþiile în sectorul productiv,
energetic, agricol, precum ºi în seg-
mentul profesiilor liberale.

Totodatã, existã o presiune pentru
finalizarea proiectelor europene în
urmãtorii doi ani ºi bãncile ar putea
intra în joc asigurând cofinanþarea ºi
finanþarea pe termen scurt a proiec-
telor.

Reporter: Cum consideraþi cã
poate fi relansatã creditarea în
România?

IOANA POPA

(continuare în pagina 15)

Mediul de afaceri are nevoie de mai multã stabilitate în zona economicã, le-

gislativã ºi fiscalã, ne-a declarat, într-un interviu, domnul Benoit Catel,

preºedinte Volksbank. Domnia sa considerã cã principalele riscuri pe care le

întrevede în acest an sunt legate de un grad redus de stabilitate.

Citiþi pe larg, mai jos, opiniile preºedintelui Volkbank cu privire la piaþa ban-

carã autohtonã, dar ºi despre activitatea bãncii pe care o conduce.

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pagina 16, articolul
"Preºedintele Fed: «Piaþa americanã a
muncii nu a ieºit complet din crizã»".

Un grafic publicat pe site-ul Zerohedge aratã valorile creºterii indicelui S&P

500 la data fiecãrui simpozion de la Jackson Hole din ultimii cinci ani, cea din

2014 fiind negativã, dupã patru ani de creºteri semnificative. “Oare s-a termi-

nat magia Fed-ului?”, se întreabã Zerohedge.

ATACURI ÎN DONEÞK

Bombardamente
la un spital ºi la
stadionul echipei ªahtior
l Angela Merkel cere un armistiþiu real în Ucraina
l Petro Poroºenko: “Rãzboiul nu a fost alegerea
noastrã” l Stratfor: “Angela Merkel cautã un
compromis pentru reducerea sancþiunilor Rusiei”

Mai multe atacuri au avut
loc în ultimele zile în
oraºul ucrainean Doneþk,

un fief al insurgenþilor separatiºti.
Un spital din oraº a fost lovit, du-

minicã dimineaþa, de obuze, fãrã sã
se înregistreze victime, dupã ce,
sâmbãtã, Donbass Arena, stadionul
echipei Sahtior Doneþk antrenatã de
Mircea Lucescu, fusese bombardat.

Pe fondul intensificãrii atacurilor
din estul Ucrainei, cancelarul ger-
man, Angela Merkel, ºi preºedintele
ucrainean, Petro Poroºenko, au avut,
sâmbãtã o întâlnire, la Kiev.

Cei doi au anunþat crearea, în
curând, a unui fond special de 500 de

milioane de euro pentru reconstrui-
rea infrastructurii în regiunea Don-
bas, afectatã de conflictul între ar-
mata ucraineanã ºi insurgenþii pro-
ruºi, relateazã AFP.

“Neamintimcu toþii dePlanulMar-
shall destinat Europei postbelice. Pot
spune astãzi cã acesta este Planul Mer-
kel, destinat reconstruirii infrastructu-
rii în Donbas.

P.B.
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Citiþi, în pagina 11,
articolul "Reuters: «Interzicerea

importurilor îi avantajeazã pe magnaþii
ruºi din industria alimentarã»".


