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Urâþenia Pãmântului

Comerþul cu artã e o þeapã. Ni-
meni nu poate spune exact de
câþi bani te emoþioneazã o

operã de artã ºi nici de ce emoþia ar
trebui sã fie evaluatã în acelaºi
cuantum la toþi indivizii. Iubitori
de litote ºi eufemisme, ca toþi
escrocii, dealerii de artã induc ide-
ea cã achiziþia unui obiect este o
investiþie. Ceea ce ºi e, pentru cã
percepþia acestui sofism ca adevãr
absolut e cvasi-generalã. Ceea ce
duce la un paradox.

La Londra, de exemplu, am ales
o localitate la modã în presa de
opinie ºi analizã, existã trei stan-
darde de a vinde ºi cumpãra arta
plasticã.

Pe gardul Hyde Park dinspre Bay-
swater, orice artist poate cumpãra cu o

sumã modicã un spaþiu de expunere
pentru weekend. Cu câteva zeci sau
sute de lire, amatorii pot lua acasã, di-

rect de la producãtor, un kitsch de-
sãvârºit, dar ºi o pânzã de realã valoare
esteticã, de Yevdokimov sau Youssef

Sabouni, printuri pe canvas, retuºate
de mânã, pentru un oarecare relief ºi
efect de pensulaþie, dupã diverºi

maeºtri, obiecte, unele pasabile.
Nivelul de tranzacþie urmãtor

este o galerie consacratã. Sã zicem
Quacker’s, unde poþi cumpãra cu
doar câteva mii de lire sterline un
ilustru necunoscut ca Black sau
Hart. Ce nu ºtie cumpãrãtorul e cã
circa 80% din preþ merge în casie-
ria galeriei, pentru cã important e
cine vinde ºi nu cine picteazã.

Pentru comerþul pe picior mare,
existã birouri ale unor experþi care
organizeazã vizionãri ºi licitaþii
pentru arta patrimoniului mondial.

MIHAI ANTONESCU
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n CFR Cãlãtori are 34 de locomotive ºi 250
de vagoane ce pot circula cu 200 km/orã
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n NEPI a achiziþionat Shopping City Sibiu
pentru 100 milioane de euro
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n Goldman Sachs:
“Profiturile bãncilor
europene ar putea
scãdea cu 32 miliarde
euro”
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n André Masek, PESA:
“Suntem interesaþi sã
cooperãm cu firmele
româneºti”

PAGINA 4

FIUL LUI VIOREL HREBENCIUC, TRIMIS ÎN JUDECATÃ PENTRU
SPÃLARE DE BANI, PREDÃ ECONOMIE STUDENÞILOR

ASE aºteaptã verdictul judecãtorilor
ca sã decidã cariera profesoralã a lui
Andrei Hrebenciuc
lASE: “Nu existã niciun fundament pentru ca Andrei Hrebenciuc sã nu îºi
desfãºoare activitatea de lector universitar”lAndrei Hrebenciuc a fost arestat
preventiv în dosarul retrocedãrilor ilegale de pãduri, trimis în judecatã pentru
constituirea unui grup infracþional organizat, spãlare a banilor ºi complicitate la trafic
de influenþã, ºi ºi-a recunoscut faptele în faþa judecãtorilor

Andrei Hrebenciuc, fiul lui
Viorel Hrebenciuc, predã,
încã, economie studenþilor

de la Academia de Studii Economi-
ce. Arestat preventiv iarna trecutã în
dosarul retrocedãrilor ilegale de pã-
duri, trimis în judecatã pentru con-
stituirea unui grup infracþional orga-
nizat, spãlare a banilor ºi complici-
tate la trafic de influenþã ºi cu fapte-
le recunoscute în faþa judecãtorilor,
Hrebenciuc are dreptul sã stea în

faþa studenþilor, potrivit conf. univ.
dr. Florina Mohanu, director de
marketing ºi comunicare ASE, care
a declarat în urma solicitãrii ziarului
BURSA: “Conform Codului de pro-
cedurã penalã, orice persoanã este
consideratã nevinovatã pânã la
stabilirea vinovãþiei sale printr-o ho-
tãrâre penalã definitivã.

LARISA BÃNICÃ

(continuare în pagina 8)

DUPÃ BREXIT
Fuziunea burselor
din Londra ºi
Frankfurt, analizatã
de pãrþi ºi autoritãþi

Deutsche Börse AG, operatorul
Bursei de Valori din Frankfurt, ºi
London Stock Exchange Group Plc
(LSE), compania care deþine piaþa de
acþiuni din Londra, împreunã cu au-
toritãþile de reglementare din dome-
niu examineazã consecinþele deciziei
britanicilor de a ieºi din Uniunea Eu-
ropeanã (Brexit) asupra proiectului
de fuziune a celor douã pieþe, anunþã
Ministerul german de Finanþe.

Un purtãtor de cuvânt al Ministe-
rului a declarat: “Este de datoria auto-
ritãþilor de reglementare sã-ºi expri-
me opinia cu privire la acest subiect.
La rândul lor, cele douã societãþi vor
analiza care sunt consecinþele refe-
rendumului din Marea Britanie”.

Anterior, preºedintele Autoritãþii
de reglementare a pieþelor financiare
din Germania (Bafin) a criticat ideea
ca Londra sã fie sediul noului grup
bursier rezultat în urma fuziunii.
“Este greu de imaginat ca bursa cea
mai importantã din zona euro sã fie
condusã dintr-un loc situat în afara
UE”, a declarat Felix Hufeld.

Deutsche Börse ºi LSE vor sã dea
naºtere celui mai mare operator bur-
sier european, prin fuziune. Con-
form acordului dintre pãrþi, acþiona-
rii Deutsche Börse vor deþine 54,4%
din acþiunile noii entitãþi, în timp ce
investitorii LSE vor controla restul
de 45,6%. (A.V.)

n EURO 2016. Modelul islandez, o lecþie pentru
Europa fotbalisticã
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n Fota: “Cea mai importantã relaþie militarã
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Ce ne învaþã întîi ºi-întîi istoria?
D

upã ce ne-am lãmurit
cum o scaldã englezii,
dupã Brexit, acum, ar fi
important sã citim ºi re-

acþiile celuilalt ”partener” de divorþ,
Uniunea Europeanã. Cum va reac-
þiona, ce linie de negociere va adopta
ºi ce atitudine politicã va prevala în
soluþionarea problemelor suficient
de complexe, pe care traiectul de

ieºire, ori bloca-
rea lui în ultimã
instanþã, le ridicã,
deopotrivã?

Lumea atît de
largã ºi pestriþã a
”comentacilor”
care-ºi sug din
deget ”ideile”,
ori le împrumutã

din ceea ce mai prind ascultînd pe
la uºile ”cabinetelor” în care se
face... politica.... cea mare, a scos
pe tarabã o temã, atît de dragã lui

Farfuridi, cea a zguduirilor!!! Au
numit-o, preþios, ”efectul de domi-
no”. Dupã britanici, potopul, ce
mai! O sã facã toþi cîte un referen-
dum, ºi francezii, ºi olandezii ºi ita-
lienii ºi polonezii ºi cine s-o mai ni-
meri iar, care cum apucã, o sã cearã
ieºirea din UE!!! Sã te þii zguduiri,
vericule!! Privind tabloul jalnic,

este imposibil sã nu-l stimezi pe
Caþavencu, sã nu apreciezi solidi-
tatea poziþionãrii sale: ”...respect la
orice opiniune!...Dar, sã-þi vie sti-
mabilul cu idei învechite, cu opi-
niuni ruginite, ºi sã te sperie mereu
cu Europa, cu zguduiri, cu teorii
subversive...asta nu mai mer-
ge...Astfel de opiniuni nu le re-

spect, sã-mi dai voie sã-þi spui...”.
Nu numai cã ”efectul de domino”
este o neghiobie inventatã doar ca
sã aibã unii cu ce sã-ºi umple pagi-
nile de ”comentarii politice”, ba
din contrã! Efectul cel mai proba-
bil al ”organismului” instituþional
ºi politic numit UE, în faþa unei
ameninþãri serioase de tulburare
funcþionalã, este ”strîngerea rîndu-
rilor” ºi rezolvarea mãcar a unora
dintre problemele identificate de
multã vreme, dar tãndãlite, ori am-
înate de la o zi la alta, de la un dece-
niu la altul, pentru cã oamenii politi-
ci, cei care ar trebui sã ia deciziile
strategice, sunt prea ocupaþi cu pro-
blemele lor locale, ori pur ºi simplu
nu au chef sã îºi ”prindã urechile” în
teme pentru care nu au la îndemînã
rezolvãri simple ºi uºor acceptabile
pentru electoratul lor.

(continuare în pagina 7)
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SUPRAVEGHETORUL PREZINTÃ CE A
FÃCUT PENTRU PROMOVAREA LA
"PIAÞÃ DE CAPITAL EMERGENTÃ"

ASF vrea sã stimuleze
numãrul de emitenþi
ºi lichiditatea, însã acestea
sunt în scãdere

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) se laudã
cu proiectul STEAM, pen-

tru „Atingerea statutului de piaþã de
capital emergentã” ºi în raportul
anual pe 2015, pe care îl va prezenta
în Parlament.

Deºi piaþa de capital localã nu
îndeplineºte criteriul de lichiditate
dintre cele necesare promovãrii în
categoria superioarã, dupã cum a
anunþat Bursa de Valori Bucureºti, în
martie, ASF înºiruie ce a fãcut de la
demararea proiectului (august
2014), enumerând printre activitãþi
mãsuri pentru stimularea creºterii

numãrului de emitenþi ºi a
lichiditãþii. Acestea sunt însã în
scãdere, pe 2015.

Anul trecut, nu a avut loc nici o lista-
re a unor companii din portofoliul sta-
tului, iar lichiditatea medie zilnicã a
scãzut la 7,8 milioane de euro, anul tre-
cut, de la 11,7 milioane de euro, în
2014.

Pentru dezvoltarea pieþei româneºti
de capital, principalul obiectiv al strate-
giei ASF este de a depãºi statutul de
„piaþãde frontierã” ºideaobþinecalita-
tea de „piaþã emergentã”, precizeazã
ASF, în raportul pe 2015. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

Consiliul European, la prima reuniune dupã Brexit
l Premierul britanic, prezent doar la o cinã de lucru cu liderii europeni l “Nu trebuie sã întoarcem
spatele Europei”, spune Cameron

La Bruxelles au început, ieri,
lucrãrile primului Consiliu
European dupã ce Marea

Britanie a decis sãptãmâna trecutã,
prin referendum, sã pãrãseascã
Uniunea Europeanã (Brexit). Lide-
rii europeni au luat în discuþie con-
secinþele votului în favoarea Brexit,
iar reuniunea va continua astãzi.

Înainte sã ajungã la Bruxelles,
premierul britanic David Cameron a
afirmat cã vrea sã aibã “cea mai
strânsã cooperare posibilã” cu UE în
ce priveºte comerþul ºi securitatea.
Oficialul de la Londra a adãugat:
“Chiar dacã pãrãsim UE, nu trebuie
sã întoarcem spatele Europei”.

La Consiliul European au partici-

pat toþi liderii statelor UE, inclusiv
premierul Marii Britanii, David Ca-
meron, care ºi-a anunþat demisia din
funcþie ºi care nu vrea sã grãbeascã
ieºirea din blocul comunitar înainte
sã obþinã o relaþie bunã cu UE, din
punct de vedere economic.

David Cameron avea programat
sã ia parte doar la o cinã de lucru cu

liderii europeni. Cameron nu a fost
prezent la discuþiile privind gestio-
narea crizei iscate de Brexit, însã a
trebuit sã-i informeze pe omologii
sãi europeni cu privire la rezultatele
referendumului.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Franþa cere proces
împotriva UBS

Procurorii financiari din Paris
i-au solicitat bãncii elveþiene
UBS sã se prezinte în instan-

þã ca urmare a suspiciunilor de or-
chestrare a unei vaste scheme de
fraudã fiscalã în Franþa, conform
unei surse judiciare citate de agen-
þia Reuters.

Sursa a precizat cã procuratura a
solicitat ca UBS sã rãspundã în justi-
þie pentru ascunderea sumelor pro-
venite din fraudã fiscalã, iar sucursa-

la din Franþa a UBS sã fie judecatã
pentru complicitate.

Procuratura a mai solicitat acþio-
narea în instanþã a lui Raoul Weil,
fostul ºef al diviziei globale de ma-
nagement al averilor din cadrul
UBS, acuzat de evaziune fiscalã ºi
acoperirea ilegalã a clienþilor
francezi.

V.R.
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FOSTUL ªEF AL ANAF, GELU DIACONU,
DESPRE DEFICITUL BUGETAR:

“În ciuda creºterii fãrã
precedent a consumului,
colectarea TVA a fost
dezastruoasã”
lMFP a anunþat deficit de 780 milioane lei de la
excedent de peste 6 miliarde lei l Fiscaliºtii:
“Rezultatele sunt în linie cu aºteptãrile, dupã
reducerea TVA ºi majorãrile salariale”
l Pârvan: “Comparãm douã perioade
necomparabile” l BNR a cerut în mai multe
ocazii “dozaj în relaxarea fiscalã”

Guvernul tehnocrat Cioloº a înce-
put sã culeagã, liniºtit se pare, roade-
le “muncii” Guvernului Ponta.

Ministerul Finanþelor Publice a
anunþat un deficit bugetar de 780 de
milioane de lei, dupã primele cinci
luni ale anului în curs, comparativ cu
un excedent mai mare de 6 miliarde
lei, înregistrat în aceeaºi perioadã a

anului trecut.
Reducerea TVA ºi celelalte mãsuri de

relaxare fiscalã, adoptate în paralel cu
majorãrile salariale au condus, dupã
cum era de aºteptat, la acest rezultat,
spun, launison,specialiºtiidindomeniu.

EMILIA OLESCU
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