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Benoit Coeure, BCE:
“Guvernele ameninþã
redresarea Europei”

Guvernele trebuie sã accelereze
planurile de consolidare a economii-
lor naþionale întrucât, în caz contrar,
riscã sã întârzie redresarea Europei,
potrivit afirmaþiilor lui Benoit Coeure,
membru în board-ul executiv al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE).

“Vorbind vag despre reforme
structurale, fãrã sã le aplici, este cel
mai rãu lucru care se poate întâmpla.
O astfel de situaþie creeazã incertitu-
dine”, a afirmat Benoit Coeure la o
conferinþã desfãºuratã vineri, la Riga.

Grecia negociazã cu
creditorii pentru
perioada “post-bailout”

Premierul elen Antonis Samaras a
anunþat, vineri, cã guvernul sãu
poartã negocieri cu creditorii sãi în
privinþa perioadei “post-bailout”
(cea care va urma ieºirii din progra-
mul de salvare), inclusiv pe margi-
nea unei potenþiale linii de credit la
care ar putea apela Atena în cazul în
care vor fi turbulenþe pe piaþã. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Aproape toþi hoþii de pãduri
sunt lãsaþi în libertate
l Curtea de Conturi: “Doar 0,5% din cei care taie ilegal pãdurile sunt
condamnaþi la închisoare cu executare, acest grad de condamnare fiind
insignifiant faþã de veniturile considerabile obþinute din comercializarea
lemnului tãiat ilegal”

Gradul de condamnare la
închisoare cu executare a
celor care taie ilegal pãdu-

rile se ridicã la doar 0,5%, dupã
cum reiese dintr-un raport al
Curþii de Conturi (CC) care ci-
teazã un studiu realizat în 2010
de Fundaþia ECOPOLIS.

Raportul CC, obþinut de ziarul
BURSA cu ajutorul jurnalistului
freelancer Dan Petre Popa, ana-
lizeazã situaþia din domeniul fo-
restier ºi precizeazã cã riscul de
condamnare la închisoare cu
executare a celor care furã pãduri
este insignifiant în raport cu ve-
niturile considerabile obþinute
din comercializarea lemnului
obþinut prin metode ilegale.

Potrivit raportului Curþii de Con-
turi, un aspect deosebit de important

referitor la restrângerea fenomenului
tãierilor ilegale de arbori îl constituie
finalitatea controlului care intrã în

competenþele parchetelor ºi instan-
þelor de judecatã: “La nivelul autori-
tãþii centrale care rãspunde de silvi-
culturã nu existã o evidenþã a modu-

lui în care sunt soluþionate de cãtre
parchete ºi instanþe dosarele cu pri-
vire la sãvârºirea unor infracþiuni sil-

vice, fapt pentru care se vor ana-
liza datele ºi informaþiile cuprin-
se într-un studiu efectuat de Fun-
daþia ECOPOLIS în anul 2010,
în zece judeþe cu un grad mai ri-
dicat al infracþionalitãþii silvice.
Potrivit acestui studiu, în 60%
din dosarele constituite în urma a
7.168 de sesizãri ale organelor de
control silvic, parchetele de pe
lângã instanþe au dat soluþii de
neîncepere a urmãririi penale, iar
în alte 27% din dosare s-au pro-
nunþat soluþii de netrimitere în
judecatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

Vom munci ºi vom lupta, criza
o vom termina, tot cu banii altora!
Criza financiarã globalã a fost

un “dar providenþial” pentru
Fondul Monetar Internaþio-

nal, care s-a con-
fruntat, nici mai
mult nici mai puþin,
cu pierderea obiec-
tului sãu de activita-
te la mijlocul dece-
niului trecut.

Este de prisos sã
amintim cã FMI nu a “vãzut” criza,
însã acest mic detaliu nu a împiedi-
cat organizaþia sã se mobilizeze
pentru a oferii soluþii. Ultima a venit
în raportul “Perspectivele Economiei

Globale” din octombrie 2014.
Promovarea austeritãþii, ca mijloc

de reducere a poverii datoriilor pu-

blice, a fost abandonatã, iar Fondul
se pronunþã acum pentru lansarea
unor mari programe de infrastructu-

rã. “Investiþiile în infrastructurã con-
duc la creºterea economicã atât pe
termen scurt cât ºi pe termen lung,

mai ales în perioadele cu activitate
economicã scãzutã ºi când eficien-
þa acestora este ridicatã”, se aratã
în raportul FMI.

În ceea ce priveºte sursele de fi-
nanþare, instituþia se pronunþã pen-
tru împrumuturi publice, deoarece
dobânzile scãzute din prezent in-
dicã menþinerea dobânzilor reale
sub nivelul celor din perioada pre-
mergãtoare crizei pentru o perioa-

dã nedefinitã.
(continuare în pagina 3)
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Bursa îºi aduce candidaþii
incompatibili în faþa
acþionarilor Depozitarului

Acþionarii Depozitarului
Central sunt convocaþi,
astãzi, sã aleagã o nouã

conducere, iar, în faþa lor, se vor
prezenta patru candidaþi incompati-
bili, susþinuþi de Bursa de Valori
Bucureºti – directorul general al
BVB, Ludwik Sobolewski ºi admi-
nistratorii Stere Farmache, Adrian
Lupºan ºi Robert Panã.

Consiliul Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) a decis, sãp-
tãmâna trecutã, sã amâne cu trei luni
discuþiile asupra proiectului de mo-
dificare a regulamentului privind in-
terzicerea cumulului de funcþii între
conducerea Depozitarului Central ºi
cea a Bursei de Valori Bucureºti.

Astfel, Autoritatea a spulberat spe-
ranþele conducerii BVB care nãdãj-
duia în minunea cã, pe ultima sutã de
metri, cei patru candidaþi vor deveni
eligibili, cu ajutorul ASF, cel puþin
din punct de vedere al regulamentu-
lui, pentru cã Statutul Depozitarului
aratã cã ei trebuie sã fie compatibili ºi

la momentul înscrierii candidaturilor.
Conducerea BVB a adoptat o ati-

tudine sfidãtoare, încã de la Aduna-
rea Generalã din aprilie, când a pro-
pus acþionarilor sã aleagã candidaþi
incompatibili pentru conducerea
Depozitarului Central.

Lucian Anghel, preºedintele BVB
a precizat atunci, cã, într-adevãr,
sunt câþiva candidaþi care sunt in-
compatibili pentru Consiliul de
Administraþie a Depozitarului, dar
cã lucrurile nu vor rãmâne aºa.

Siguranþa cã ASF urma sã ridice
restricþiile pentru candidaþii BVB in-
dicã faptul cã Bursa se baza pe ceva ºi
cã Ludwik Sobolewski pare sã fie
promotorul unor astfel de acþiuni,
care nu sunt la vedere. Este foarte pla-
uzibil ca el sã fi convins Consiliul
Bursei cã deþine promisiunea modifi-
cãrii regulamentului ASF, o afirmaþie
care se dovedeºte fãrã acoperire.

MARIA PELTAN

(continuare în pagina 5)

EVALUAREA DIRECTORULUI BVB, DUPÃ UN AN

Sobolewski,
la tãierea moþului

l Unii sunt fermecaþi de realizãrile sale, alþii nu
reuºesc sã i le gãseascã lBunãvoinþa statului,
noroc pentru directorul general al Bursei

N
orocul pare cã i-a surâs
polonezului Ludwik So-
bolewski, în primul sãu
an de mandat de director

general al Bursei de Valori Bucu-
reºti: statul l-a ajutat cu oferte publi-
ce, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã, cu modificãri în legislaþia
secundarã ºi reduceri de comisioane,
iar Parlamentul, cu desfiinþarea pie-
þei Rasdaq.

Lui nu i-a mai rãmas de fãcut

decât sã se ocupe de propria imagi-
ne, pe care o întreþine atât de bine,
încât o mare parte din comunitatea
pieþei îi arogã meritele pentru pro-
iectele din domeniul bursier ºi îi tre-
ce cu vederea aroganþa ºi nesupune-
rea faþã de regulamentele locale.

Totuºi, dacã în urmã cu un an,
Ludwik Sobolewski a venit în þara
noastrã pe un val de susþinere din
partea comunitãþii pieþei, acum existã
ºi brokeri care nu se feresc sã îl criti-

ce deschis, iar o parte dintre cei care
l-au sprijinit explicit la început, se
feresc sã-ºi mai exprime public opi-
niile privind activitatea sa.

Într-un an de mandat, directorul
executiv al BVB a reuºit o mare
performanþã – sã “subjuge” Consi-
liul de Administraþie. Dacã prede-
cesorul polonezului, Victor Cion-
ga, a fost evaluat ºi demis, dupã o
jumãtate de an de mandat, Consi-
liul BVB nici mãcar nu ºi-a pus
problema sã îi analizeze activitatea
lui Sobolewski.

De altfel, ideile polonezului
întâmpinã foarte puþinã rezistenþã în
Consiliul Bursei, iar preºedintele
Lucian Anghel nu conteneºte sã îl la-
ude cu orice ocazie (unii spun cã, în
cazul lui, titulatura de “preºedinte”
ar trebui înscrisã între ghilimele).

Adrian Simionescu, preºedintele
“Vienna Investment Trust”, care l-a
mai criticat, altãdatã, pe Ludwik
Sobolewski, ne-a spus cã este nesa-
tisfãcut de “prestaþia” directorului
BVB. Domnia sa ne-a declarat: “De
listarea Electrica se vorbeºte dinain-
tea venirii domnului Sobolewski la
Bursã, iar separarea sistemelor de
tranzacþionare ºi post-tranzacþionare
nu erau proiectele Bursei, ci ale De-
pozitarului Central. Luând în calcul

angajamentele domniei sale
vis-a-vis de ce urmeazã sã facã pe
piaþa de capital din România, consi-
der relativ nesatisfãcãtoare activita-
tea executivului. Cred cã existã foar-
te multe lucruri ce puteau fi fãcute,
dincolo de niºte declaraþii foarte fru-
moase ºi somptuoase”.

În schimb, Eugen Voicu, fostul
preºedinte al Consiliului de Supra-
veghere al Certinvest ºi acþionarul
majoritar al societãþii, spune cã este
de partea celor care apreciazã ceea
ce a facut domnul Sobolewski la
conducerea Bursei. “Nu zic cã nu se
puteau face mai multe dar, ra-
portându-ne la contextul local ºi la
ce am trãit pânã acum, cred cã dânsul
a facut niºte paºi înainte", ne-a preci-
zat domnul Voicu, adãugând: “Nu
vreau sã credeþi cã îi apreciez foarte
mult activitatea, însã nu pot spune
nici cã sunt dezamagit. Sunt undeva
la mijloc".

Grigore Chiº, directorul general al
SSIF Broker, observã o schimbare a
Bursei de Valori în bine, la toate ni-
velurile, dupã venirea lui Ludwik
Sobolewski la conducere.

GABRIELA MÃRÃCINEANU
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Unitãþile 3 ºi 4 de la Cernavodã,
în etapa delicatã a obþinerii
ajutorului de stat pentru chinezi
l China General Nuclear Power Corporation
(CGN) - desemnatã de Nuclearelectrica investitor
selectat l Europa nu pare pregãtitã sã ofere
stimulente pentru un proiect de anvergurã
controlat de o companie chinezã

Proiectul Unitãþilor 3 ºi 4 de
la centrala nuclearo-electri-
cã de la Cernavodã a intrat

în etapa delicatã a convingerii
Uniunii Europene sã aprobe ajuto-
rul de stat pentru chinezi, dupã ce
China General Nuclear Power
Corporation (CGN) a
fost desemnatã de Nu-
clearelectrica, la finele
sãptãmânii trecute, ca investitor
selectat pentru dezvoltarea costisi-
toarei investiþii.

Surse apropiate situaþiei ne-au de-
clarat: „Greul abia acum începe. Eu-
ropa nu pare pregãtitã sã ofere stimu-
lente pentru un proiect de anvergurã
controlat de o companie chinezã, în
contextul geopolitic actual, nemai-

vorbind de vechile probleme de
practicare a preþurilor de dumping.
Este adevãrat cã Anglia a obþinut
aprobarea Comisiei Europene pen-
tru aplicarea unei scheme de sprijin
ca sã construiascã un proiect uriaº de
producþie a energiei nucleare, dar

România nu are forþa de
negociere a Angliei, iar
chinezii vor fi acþionari

majoritari la noi spre deosebire de
proiectul englezesc. Practic, aceastã
a doua tentativã de realizare a pro-
iectului este mai incertã decât prima,
care a debutat în perioada
2007-2008”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

CHARLES DALLARA, FOST ªEF
AL INSTITUTULUI PENTRU FINANÞE
INTERNAÞIONALE:

“UE ar trebui sã suspende normele
de reducere a datoriilor în zona euro”

Uniunea Europeanã (UE) ar
trebui sã ia în calcul suspen-
darea, timp de pânã la doi

ani, a normelor privind datoriile în
zona euro, astfel încât creºterea eco-
nomiei regiunii sã se poatã redresa
dupã criza financiarã, este de pãrere
Charles Dallara, fost ºef al Institutului
pentru Finanþe Internaþionale (IIF).

Dallara, care a ajutat la restructura-
rea datoriei Greciei în 2012, susþine,
citat de Bloomberg, cã aplicarea mã-
surilor de reducere a debitelor nu va

duce la creºterea încrederii investito-
rilor pânã când statele nu vor susþine
cererea internã ºi nu vor reface mode-
lul economiilor lor. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

ENERGIE

Euro a scãzut cu 0,4% vineri, pe piaþa
americanã, ajungând la un curs de
1,2761 dolari. În trimestrul al treilea,
moneda unicã europeanã a pierdut
7,8% faþã de cea americanã, iar acum
analiºtii anticipeazã cã euro va coborî
pânã la 1,10-1,20 dolari, anul viitor.CÃLIN
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