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Scãderi masive
pe burse
l BVB - cea mai mare
scãdere începând din
luna martie

Bursa de la Bucureºti a închis
ieri în scãdere cu 2,8%, cel
mai puternic declin de la

începutul lunii martie, traiectoria
fiind determinatã de bursele mari
din Europa ºi SUA.

Pieþele acþiunilor ºi materiilor pri-
me din întreaga lume au înregistrat,
ieri, scãderi importante, în condiþiile
în care investitorii se tem de reveni-
rea crizei financiare la periferia zo-
nei euro.

Indicele major Stoxx Europe 600
a coborât cu 0,8% în a doua parte a
zilei de ieri, la 308,92 puncte. Stoxx
Europe 600 a scãzut timp de opt zile
la rând, iar în prima parte a zilei de
ieri a consemnat un declin de 2,9%,
ajungând la nivelul minim al ultimu-
lui an, în condiþiile în care Spania nu
a reuºit sã atingã þinta maximã avutã
în vedere în cadrul unei licitaþii de
obligaþiuni de stat. (V.R.)

(continuare în pagina 5)

Rãzboi între Primãria Certeju de Sus
ºi activiºti, pe exploatarea Deva Gold
lMining Watch susþine cã Deva Gold a început ilegal exploatarea aurului,
dar primarul Petru Cîmpian îi contrazice

Proiectul minier pentru ex-
ploatarea aurului de la Certej
a început ilegal, fãrã autoriza-

þii, acuzã reprezentanþii ONG-ului
Mining Watch România. Zeci de
utilaje ale Deva Gold, sub-
sidiarã a companiei ca-
nadiene Eldorado Gold,
desfãºoarã deja lucrãri de
construire la prima platfor-
mã industrialã a proiectu-
lui minier, precum ºi pen-
tru ridicarea depozitului de
carote, aratã aceºtia într-un
comunicat, în care susþin
cã nici una din aceste acti-
vitãþi nu este autorizatã.

Contactat telefonic de
ziarul BURSA, primarul din Certeju
de Sus, Petru Cîmpian, ne-a declarat
cã Deva Gold nu a început exploata-
rea aurului ºi susþine cã activitãþile
de construcþie existente sunt autori-
zate.

Mining Watch România afirmã:
“La momentul actual, numeroase
utilaje lucreazã în zona carierei Co-
randa. Tot în aceastã zonã, a fost
adus recent un concasor, utilaj speci-

fic operaþiunilor extractive ce permi-
te sfãrâmarea pietrelor. Numeroase
buldozere, excavatoare, alãturi de
alte utilaje amenajeazã platforme ce
vor avea diferite funcþiuni în cadrul
proiectului minier. La intrarea în co-

munã este deja construitã o halã-de-
pozit, iar o altã structurã metalicã
este în curs de amplasare. Nici una
din aceste amenajãri nu are autoriza-
þie de construire. Pe 15 octombrie,

Mining Watch România a
sesizat Inspectoratul de
Stat în Construcþii pentru a
lua mãsurile legale de
sancþionare contraven-
þionalã ºi pentru a dispune
sistarea lucrãrilor ilegale”.

Primarul Cîmpian îi con-
trazice ºi ne-a precizat cã
existã autorizaþie de con-
struire pentru hala pentru
carote, dar spune cã conca-
soarele ºi alte utilaje speci-

fice nu aparþin Deva Gold, ci unui alt
operator care are licenþã pentru ex-
ploatarea rocilor de carierã.

A.Z.

(continuare în pagina 5)

Este inevitabilã lansarea unui nou program
de relaxare cantitativã în Statele Unite?
Tema principalã a fol-

clorului pieþelor din
ultimele luni este aceea

a succesului politicii moneta-
re din Statele Unite, a cãrei
implementare înþeleaptã de
cãtre Federal Reserve a per-
mis redresarea celei mai mari
economii din lume.

Mai mult, numeroase voci susþin
cã finalizarea programului de rela-
xare cantitativã nu va avea un impact

deosebit asupra economiei rea-
le, în condiþiile în care existã
destule semnale privind suste-
nabilitatea redresãrii.

Poate cel mai important este
menþinerea tendinþei de scãde-
re a ratei ºomajului, care a
ajuns la 5,9% în septembrie

2014, cel mai redus nivel din iulie
2008.

Din pãcate, în spatele acestui nu-
mãr existã acuzaþii de manipulare a

datelor de cãtre Census Bureau, in-
stituþia care se ocupã de efectuarea
sondajelor pe baza cãrora BLS (Bu-
reau of Labor Statistics) raporteazã
rata ºomajului.

De peste un an, jurnalistul John
Crudele, de la New York Post, se
luptã cu autoritãþile pentru a obþine
rãspunsuri care sã confirme veridici-
tatea rapoartelor oficiale.

(continuare în pagina 14)

COMISIA EUROPEANÃ IA MÃSURI

ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

Infringement pentru
cã nu am transpus
reglementarea fondurilor
de investiþii alternative
l Horia Gustã, Certinvest: “Este o tragedie acest
subiect în România”

Comisia Europeanã a solicitat,
ieri, þãrii noastre sã notifice
în termen de douã luni

transpunerea deplinã a Directivei pri-
vind administratorii de fonduri de in-
vestiþii alternative (2011/61/UE), ca
sã nu trimitã cazul la Curtea Euro-
peanã de Justiþie, în condiþiile în care
termenul limitã de adoptare a norme-
lor era 22 iulie 2013. Directiva pre-
vede norme de reglementare ºi de su-
praveghere pentru administratorii de
scheme de investiþii alternative adre-
sate investitorilor profesioniºti.

Horia Gustã, director general la
Certinvest ºi membru în Consiliul

Asociaþiei Administratorilor de Fon-
duri, ne-a declarat: “Este o tragedie
acest subiect în România! Noi am
depãºit cu un an ºi patru luni terme-
nul de implementare a legii, care nu
trebuie sã facã mare lucru, trebuie
doar sã preia aproape cu «copy-pa-
ste» (dar bine ar fi sã nu fie copiatã
integral), iar dupã, sã se dea o Ordo-
nanþã de Urgenþã sau o lege care sã
reglementeze aceste fonduri de in-
vestiþii alternative, adicã SIF-uri ºi
AOPC-uri”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 5)

“Cultura” instituþionalã
introdusã de Sobolewski:

dispreþul regulilor
C

onsiliul Bursei de Valori
Bucureºti a decis, ieri, sã
îi susþinã pe toþi cei nouã
candidaþi pe care i-a

înscris la alegerile pentru conduce-
rea Depozitarului Central, chiar dacã
patru dintre ei sunt incompatibili, ºi,
mai mult, sã îl voteze pe directorul
general Ludwik Sobolewski pentru
funcþia de preºedinte al DC.

Astfel, BVB, acþionarul majoritar
al Depozitarului, urmeazã sã îi vote-
ze în Adunarea Generalã din 20-21
octombrie, ºi pe cei patru candidaþi
neeligibili, pe care, cu bunã ºtiinþã,
i-a înscris în cursã: Ludwik Sobo-
lewski, directorul general al Bursei,
ºi administratorii Stere Farmache,
Robert Panã ºi Adrian Lupºan.

Cumulul de funcþii între conduce-
rea Depozitarului Central ºi cea a
BVB nu este permis prin regulamen-
tul Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã.

Atunci când a fãcut propunerile
incompatibile, BVB spera cã ASF
va schimba regulamentul, însã, pânã
acum, nu a fãcut-o, iar conducerea
Bursei pune instituþia fanion a pieþei
de capital în situaþia jenantã sã calce
în picioare regulamentele ASF, sta-
tutul Depozitarului Central, normele
de guvernanþã corporativã ºi orice
urmã de bun simþ.

Pe principiul “merge ºi aºa”, con-
ducerea Bursei îºi asumã riscul ca
Depozitarul sã trimitã la avizat, la
ASF, administratori incompatibili.

Poate cã BVB mai spera încã la o
modificare a regulamentului care in-
terzice cumulul de funcþii. Însã o
schimbare a regulilor în timpul jocu-
lui ar putea ridica suspiciuni asupra
ASF, mai ales în condiþiile în care
conducerea BVB face presiuni în
acest sens.

Consiliul Bursei ar fi decis, ieri, sã
facã lobby la Autoritatea de Supra-
veghere pentru modificarea regula-
mentului, la acest punct, singurul vot

împotrivã venind de la vicepreºedin-
tele Dan Paul.

În ºedinþa de ieri, s-au opus deci-
ziei ca BVB sã voteze candidaþi in-
compatibili la Depozitar Dan Paul,
Narcisa Oprea ºi Octavian Molnar.

Dintre neeligibili, Stere Farmache
ºi-a exprimat intenþia sã demisione-
ze din Consiliul Bursei dacã ar fi ales
la Depozitar.

Printre candidaþi sunt ºi unii
oneºti care realizeazã cã grosolãnia

este fãrã precedent, dar se pare cã nu
se retrag ca sã nu facã “notã discor-
dantã” de la nesimþirea generalã
înstãpânitã de polonez.

Candidaturile pentru conducerea
Depozitaruluiau fostverificatedeoco-
misie din cadrul instituþiei, care a stabi-
lit cãcincicandidaþinurespectãcriterii-
le de compatibilitate ºi cã, în plus, Lud-
wik Sobolewski ºi Robert Panã nu au
depusdosarelecomplete,darniciocan-
didaturã nu a fost respinsã.

Comisia noteazã în raportul efec-
tuat cã documentele pentru validarea
individualã în calitate de membru al
Consiliului de Administraþie sunt
prevãzute în legislaþie. Cu alte cu-
vinte, nedepunerea lor reprezintã o
încãlcare a legii.

Unele voci din piaþã susþin cã
juriºtii din Comisia de verificare au
fãcut abuz în serviciu: “La orice con-
curs, dacã nu îndeplineºti condiþiile
de participare, atunci dosarul este
respins. În plus, statutul Depozitaru-
lui nu permite înscrierea la alegeri a
unor candidaþi incompatibili”.

Potrivit surselor, unii administra-
tori ai Bursei ar fi cerut, ieri, sancþio-
narea conducerii executive pentru cã
nu a informat corect boardul BVB
privind condiþiile de eligibilitate
pentru Depozitarul Central, punând
astfel Bursa în situaþia sã riºte sã nu
aibã reprezentanþi în conducerea
acestei instituþii.

ADINA ARDELEANU

Surse: UE va amenda sãptãmâna
viitoare bãncile implicate în
manipularea dobânzilor

Bãncile globale implicate în
scandalul de manipulare a
dobânzilor de referinþã vor

fi amendate de Uniunea Europeanã
sãptãmâna viitoare, spun surse
apropiate situaþiei, citate de agenþia
Bloomberg.

Potrivit acestora, Comisia Eu-
ropeanã este pregãtitã sã anunþe
sancþiunile pentru manipularea
dobânzii Libor în legãturã cu fran-
cul elveþian. Conform Bloomberg
News, printre instituþii-
le ce vor fi sancþionate
se numãrã bãncile elve-
þiene UBS AG ºi “Credit Suisse
Group” AG, “JPMorgan Chase &
Co.” din SUA ºi “Royal Bank of
Scotland Group” Plc din Marea
Britanie.

Sancþiunile care urmeazã sã fie
impuse de UE se vor adãuga amenzii
record de 1,7 miliarde de euro (2,2
miliarde de dolari) impusã anul tre-
cut “Deutsche Bank” AG din Ger-
mania ºi altor societãþi bancare im-
plicate într-o conspiraþie pe piaþa in-

strumentelor financiare derivate le-
gate de dobânzile interbancare Libor
ºi Euribor.

Amintim cã UE mai investigheazã
bãncile ºi pentru suspiciuni de mani-
pulare a cursului de schimb valutar.

Comisarul european pentru con-
curenþã, Joaquin Almunia, care se
grãbeºte sã finalizeze cazurile men-
þionate înainte sã pãrãseascã funcþia
pe care o deþine, la 31 octombrie, a
refuzat sã comenteze cu privire la ca-

lendarul unei decizii pri-
vind manipularea
dobânzilor pentru francul

elveþian. Purtãtorul sãu de cuvânt,
Antoine Colombani, a refuzat, la
rândul sãu, sã comenteze. La fel, re-
prezentanþii UBS, “JPMorgan”,
“Credit Suisse” ºi RBS.

Autoritãþile de reglementare din
întreaga lume au examinat posibila
manipulare a dobânzilor Libor pentru
francul elveþian. La nivel european,
autoritãþile ar putea amenda bãncile
vinovate dupã ce acestea îºi recu-
nosc vinovãþia. (A.V.)

BANCI

CÃLIN
RECHEA

REZULTATELE TESTELOR DE STRES

CE vede România în dificultate
dacã ruºii ne sisteazã gazele
timp de ºase luni

Rezultatul testelor de stres
fãcute de Comisia Euro-
peanã pentru þara noastrã

ºi alte state din regiune indicã un
risc potenþial, în cel mai negru sce-
nariu, ca România sã aibã un defi-
cit de 42% din consum dacã ruºii
sisteazã livrãrile de gaze timp de
ºase luni.

Scenariul a luat în calcul cel mai
mare consum înregistrat în zilele
cele mai friguroase din luna februa-
rie precum ºi faptul cã nu ar exista
nicio altã posibiliate de într-ajutora-
re cu statele vecine.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Citiþi, în pagina 16, “Bursele europene,
la nivelul minim al ultimului an”.


