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Noi acuzaþii la adresa BaFin,
într-un caz similar cu inacþiunea
ASF faþã de manipularea
SIF Banat Criºana

N
oi acuzaþii s-au propa-
gat la adresa BaFin
(Bundesanstalt fur Fi-
nanzdienstleistungsa-
ufsicht) - instituþia
omoloagã Autoritãþii
de Supraveghere Fi-

nanciarã (ASF) -, într-un caz similar
cu inacþiunea ASF în cazul manipu-
lãrii SIF Banat Criºana. Acestea au
apãrut dupã ce a fost dat publicitãþii
un rãspuns al Ministerului german de
Finanþe, care aratã cã oficialii autori-
tãþii de supraveghere financiarã din

Germania ºi-au majorat numãrul de
tranzacþii fãcute cu acþiunile Wire-
card în lunile de dinainte de colapsul
companiei.

Practic, în timp ce "supraveghea" ºi
"investiga" compania, BaFin le-a per-
mis angajaþilor sã tranzacþioneze ac-
þiuni Wirecard, astfel cã în primele
ºase luni ale lui 2020 circa 2,4% din to-
ate tranzacþiile financiare operate de
oficialii autoritãþii germane au fost re-
alizate cu acþiuni sau derivate Wire-
card. Asta dupã ce anul trecut BaFin a
interzis pentru douã luni vânzarea în

lipsã pentru acþiunile Wirecard.
Pentru context, Banca Centralã Eu-

ropeanã (BCE) a interzis staff-ului sã
tranzacþioneze Wirecard, în timp ce
Securities and Exchange Comission
(SEC), supraveghetorul pieþei ameri-
cane, interzice angajaþilor sã tranzac-
þioneze acþiunile unei companii care se
aflã sub investigaþie. Totodatã, Autori-
té des marchés financiers (AMF) - au-
toritatea francezã similarã ASF - ºi
ESMA (autoritatea europeanã pentru
valori mobiliare) au politici care inter-
zic complet oficialilor sã opereze tran-

zacþii financiare de acest tip - ESMA
are aceastã procedurã chiar dacã
instituþia nu supravegheazã o entitate
specificã.

Situaþia fraudei de proporþii de la
Wirecard a devenit complet ruºinoasã
pentru Germania, þarã care, la fel ca
România, înþelege sã aplice, se pare, o
politicã mai relaxatã de supraveghere
în relaþie cu emitenþii. Însã, dupã cum
Ziarul BURSA a scris sãptãmâna tre-
cutã, seria încãlcãrilor de norme profe-
sionale ale BaFin în relaþie cu Wire-
card este extrem de numeroasã: Insti-

tuþia de supraveghere germanã are un
istoric relativ îndelungat în care a luat
public apãrarea companiei nemþeºti,
ba chiar a demarat investigaþii împotri-
va celor care au încercat sã facã publi-
ce infracþiunile comise de angajaþii ºi
executivii Wirecard ºi chiar a mers
într-atât de departe încât a interzis
vânzarea în lipsã pentru acþiunile com-
paniei - în acelaºi timp ignorând acu-
zaþiile de fraudã.

MIHAI GONGOROI
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RAPORTAT LA UN COª
DE VALUTE

Dolarul, pe
scãdere timp
de opt
sãptãmâni
la rând
l Perioada de declin este
cea mai lungã din ultimul
deceniu, confom datelor
Refinitiv

D
olarul american a încheiat, la
data de 14 august, a opta sãp-
tãmânã consecutivã de depre-
ciere, pe pieþele internaþionale,

faþã de un coº alcãtuit din ºase valute
majore, în condiþiile în care investito-
rii continuã sã facã plasamente în mo-
nede care aparþin unor economii cu o
evoluþie mai bunã decât cea a Statelor
Unite, respectiv care gestioneazã mai
bine pandemia de coronavirus.

Statele Unite aveau, la finele sãp-
tãmânii trecute, 5,01 milioane de ca-
zuri confirmate de Covid-19, respectiv
peste 160.000 de decese din aceastã
cauzã, ceea ce reprezintã o cifrã re-
cord, mai mare decât în oricare altã
þarã.

În plus, impasul în care au ajuns ne-
gocierile privind un nou pachet de sti-
mulente în SUA influenþeazã în mod
negativ dinamica monedei americane.

Conform datelor Refinitiv, preluate
de Reuters, perioada de opt sãptãmâni
de depreciere a dolarului este cea mai
lungã prin care a trecut moneda SUA
în ultimul deceniu.

Ieri, dolarul s-a depreciat cu 0,08%
faþã de euro, ajungând la 1,1852 unitã-
þi/euro pe piaþa din New York, la ora
localã 06.22. Sãptãmâna trecutã, dola-
rul a coborât cu 0,9% faþã de moneda
unicã europeanã, dat fiind cã investito-
rii au un sentiment mai de încredere
faþã de redresarea economiei Europei,
raportat la cea americanã.

Indicele Dollar, care mãsoarã dina-
mica dolarului faþã de un coº alcãtuit
din ºase valute majore, a pierdut 0,1%
ieri dimineaþã, afiºând un nivel de
92,9650 puncte, iar sãptãmâna trecutã
– 0,5%. Indicele a fost pe scãdere opt
sãptãmâni consecutive, aceasta fiind
cea mai lungã perioadã de declin din
iunie 2010 pânã acum.

A.V.
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PANDEMIE

”ªurubul” mãsurilor de
relaxare se strânge din nou

C
alendarul mãsurilor de relaxare a
fost dat rapid peste cap de evolu-
þia crizei sanitare. În marea ma-
joritate a þãrilor lucrurile nu au

decurs conform aºteptãrilor, iar în
acest moment se poate vorbi de o reve-
nire la mãsuri mai stricte de protecþie ºi
distanþare. Italia, þarã grav afectatã de
coroavirus, a oprit începând de ieri ac-
tivitatea discotecilor ºi a cluburilor, iar
purtarea mãºtilor devine obligatorie
noaptea, în locurile aglomerate, cum ar
fi în apropierea barurilor ºi puburilor,
din cauza revenirii la creºtere a numã-
rului cazurilor de coronavirus, în spe-

cial în rândul tinerilor. Numãrul cazu-
rilor noi de infectare cu noul coronavi-
rus din Italia, prima þarã europeanã
care a fost grav afectatã de epidemie, a
fost sãptãmâna trecutã de peste douã
ori mai mare faþã de cele înregistrate în
urmã cu trei sãptãmâni, iar vârsta me-
die a persoanelor care au contractat vi-
rusul a scãzut sub 40 de ani, potrivit
datelor oficiale. Noile reguli vor fi va-
labile pânã la începutul lunii septem-
brie. Purtarea mãºtilor va fi obligatorie
între orele 6 p.m. ºi 6 a.m. în zonele
aflate în apropierea barurilor ºi puburi-
lor ºi acolo unde este probabilã aglo-
meraþia. ”Nu putem anula sacrificiile
fãcute în ultimele luni. Prioritatea noa-
strã trebuie sã fie deschiderea ºcolilor
în septembrie, îm deplinã siguranþã”, a
scris ministrul Sãnãtãþii, Roberto Spe-
ranza, pe Facebook.

OCTAVIAN DAN
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ANALIZÃ BLOOMBERG

Companiile petroliere
se întreabã dacã “meritã”
sã mai exploreze
lMulþi producãtori europeni de þiþei considerã cã este
posibil ca resurse energetice de miliarde de dolari sã nu mai
fie extrase vreodatã

P
e mãsurã ce pandemia de coro-
navirus face ravagii în econo-
miile lumii ºi afecteazã cererea
de þiþei, marile companii petro-

liere europene au ajuns, în ultimele
luni, la o concluzie destul de incomo-
dã pentru ele: este posibil ca resurse
de petrol ºi gaze în valoare de miliar-
de de dolari sã nu fie extrase vreodatã,
potrivit unei analize Bloomberg.

Aceasta subliniazã cã actuala crizã
grãbeºte ºi trecerea globalã la o ener-
gie mai curatã, iar drept urmare com-
bustibilii fosili vor fi probabil mai ief-
tini decât se aºtepta în urmãtoarele de-
cenii, în timp ce emisiile de carbon pe
care le conþin vor fi mai scumpe.

Conform sursei, aceste douã presu-
puneri duc la concluzia cã explorarea
unor câmpuri nu mai are sens econo-
mic. Spre exemplu, gigantul petrolier
britanic BPPlc a anunþat, luna aceasta,
cã nu va mai face vreo explorare în þãri
în care nu este prezent. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

MOÞIUNE DE CENZURÃ, BAZATÃ PE
RAPORTUL CURÞII DE CONTURI

PSD acuzã PNL de
“pande-mitã”

M
oþiunea de cenzurã cu care
PSD ameninþã guvernul
Orban de mai bine de douã
luni ºi din care preºedintele

interimar al social-democraþilor, Mar-
cel Ciolacu, ºi-a fãcut o platformã
pentru Congresul din 22 august, a fost
depusã ieri la Parlament.

Conform unor surse politice din ca-
drul PSD, calendarul privind citirea
în plen, dezbaterea ºi votul moþiunii
de cenzurã ar urma sã fie stabilit astã-
zi, de Birourile Permanente Reunite
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului.
O parte dintre sursele citate aratã cã
joi ar urma sã fie cititã în plen moþiu-
ne de cenzurã, iar dezbaterea ºi votul
moþiunii sã fie stabilite ulterior de
conducerile celor douã Camere ale
Parlamentului. Unii social-democraþi
susþin chiar cã votul ar putea avea loc
în 7 septembrie, dar, pânã la închide-
rea ediþiei, nu a apãrut nicio informa-

þie oficialã în acest sens.
“Guvernul PNL - De la Pandemie la

pande-mitã generalizatã” este titlul
moþiunii de cenzurã ce aratã cã repre-
zentanþii Guvernului ar fi încãlcat toa-
te regulile impuse cetãþenilor în urma
pandemiei cu noul coronavirus.

Documentul este structurat pe mai
multe capitole. Unul dintre ele este nu-
mit “Chermezele PNL în vreme de
pandemie”, iar autorii moþiunii aratã:

GEORGE MARINESCU
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