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Odiseea cuprului dispãrut
de pe calea feratã
Bucureºti-Constanþa
l Sute de tone de fir conductor de cupru, scoase din uz în timpul lucrãrilor de modernizare a tronsonului de cale feratã, s-au
“evaporat” din depozitele SC Electrificare CFR SAlO parte dintre depozite erau nepãzite, aºa cum este cazul celui de la Cernavodã
Podl Transferuri fictive între centre, aprobate de conducerea companiei publice

A
proape ºase ani au durat
cercetãrile penale efec-
tuate de Poliþia Tran-
sporturi Feroviare ºi de
procurori pentru ca do-
sarul furtului a aproape
160 de tone de fir de cu-

pru schimbat la reabilitarea tronsonu-
lui de cale-feratã Bucureºti-Constanþa
sã ajungã în instanþã. Conform unor
surse din cadrul CFR ºi din cadrul Po-
liþiei, dosarul a fost trimis cãtre instan-
þã în urmã cu trei luni, adicã la peste

doi de când relatam în paginile Ziaru-
lui BURSA despre furtul de pe calea
feratã sãvârºit cu complicitatea anga-
jaþilor ºi conducerii SC Electrificare
CFR SA.

Probabil cã, pânã când cauza re-
spectivã dedusã judecãþii va primi o
sentinþã definitivã, rãspunderea penalã
a inculpaþilor pentru faptele penale
sãvârºite ºi pentru pãgubirea compa-
niei publice cu 3.117.500 lei se va pre-
scrie ºi toþi cei implicaþi în acest dosar
vor scãpa basma curatã.

Tocmai pentru a evita acest lucru,
reînnodãm firul întâmplãrilor aºa
cum reiese din documentele ajunse
în posesia Ziarului BURSA ºi din re-
latãrile surselor noastre din cadrul
SC Electrificare CFR SA. Eveni-
mente în care se pare cã este implicat
ºi actualul candidat al PNL pentru
funcþia de primar al oraºului Feteºti,
Gheorghe Catrinoiu, fost angajat pe
funcþii de conducere în cadrul SC
Electrificare CFR SA, în perioada în
care cele 160 de tone de cupru au di-

spãrut din depozitele companiei pu-
blice.

Astfel, în ediþia din 20 februarie
2019 vã relatam cã în perioada
2006-2009, când Ion Gavrilã era di-
rector la SC Electrificare CFR SA, au
dispãrut de pe Regionala CF Constan-
þa, 159.871 kg de fir de contact electric
de cupru înlocuit de firmele care au lu-
crat la modernizarea cãii ferate Bucu-
reºti-Constanþa situatã pe culoarul IV
Pan european.

Conform adresei din 7 iulie 2017

trimisã de Poliþia Transporturi Fero-
viare cãtre Regionala CF Constanþa
din cadrul CFR SA, reiese cã valoarea
cantitãþii de cupru dispãrutã din depo-
zitele companiei feroviare se ridicã la
3.117.500 lei, iar angajaþii M.A.I. do-
reau sã ºtie dacã s-au fãcut cercetãri
administrative în cauza respectivã ºi
dacã firma feroviarã se constituie parte
civilã sau nu.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Care va fi preþul pentru “salvarea”
companiilor zombi din Europa?

Toate planurile de stimulare mone-
tarã ºi fiscalã din Europa pornesc de la
premisa cã un “impuls” din partea sta-
tului ar fi suficient pentru repornirea
“motorului” economic, respectiv a
sectorului privat.

Dar dacã “stimulentele”
sunt inutile, deoarece sunt apli-
cate unui organism economic
foarte bolnav, care a ajuns sã
fie “consumat” de companii
zombi? Sau, mult mai rãu, vor
avea un efect contrar celui
scontat, adicã vor “ajuta” la ex-
tinderea acceleratã a categoriei
companiilor zombi?“Lanþul de pro-
grame de stimulare ºi cheltuielile gu-
vernamentale nu vor întãri economia.
În cel mai bun caz vor conduce la zom-
bificarea sectoarelor care aveau pro-
bleme de creºtere, productivitate ºi
îndatorare excesivã înainte de pande-
mie”, scria recent economistul spaniol

Daniel Lacalle.
Afirmaþiile sale sunt susþinute atât

de studii recente de la Bank for Inter-
national Settlements (BIS), cât ºi de
articole din presa germanã, elveþianã
sau din Marea Britanie.Studiul de la

BIS, “Corporate zombies: Ana-
tomy and life cycle” aratã cã
ponderea companiilor zombi
din economiile avansate a cre-
scut pânã la 15% în 2017 de la
circa 4% la sfârºitul anilor ‘80.
Aceste firme, definite prin inca-
pacitatea de a-ºi acoperi costul
datoriilor din profiturile curente

pentru perioade îndelungate, sunt ca-
racterizate, în principal, prin producti-
vitatea scãzutã, gradul de îndatorare
ridicat ºi investiþii reduse în capitalul
fizici ºi intangibil, dupã cum se aratã în
analiza de la BIS.

În perioada evaluatã, circa 25% din-
tre companiile zombi au ieºit de pe

piaþã, în timp ce 60% au ieºit din starea
de “zombi”. Cu toate acestea, firmele
care s-au “însãnãtoºit” au rãmas la un
nivel redus de performanþã compara-
tiv cu firmele care nu au fost niciodatã
zombi ºi au o probabilitate ridicatã de
a se întoarce în starea de “zombi”.

Creºterea acceleratã a numãrului
companiilor zombi, în special de la
Criza Financiarã Globalã, a fost expli-
catã prin politicile ultrarelaxate ale
bãncilor centrale, care au permis refi-
nanþarea prin noi emisiuni de obliga-
þiuni, dar ºi prin politicile de refinanþa-
re ale bãncilor comerciale subcapitali-
zate. În acest caz este vorba despre o
“perpetuã” restructurare a creditelor
neperformante ºi refinanþarea lor,
astfel încât sã nu fie recunoscute
pierderile din creditare, care ar fi
însoþite de necesitatea majorãrii
capitalului.

(continuare în pagina 12)
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Piaþa noastrã de capital - emergentã
secundarã în universul FTSE
l Intrarea în eºalonul pieþelor emergente este evident un pas bun, dar nu suficient pentru dezvoltarea bursei,
sunt de pãrere analiºtii din piaþa noastrãl BT Capital Partners: “Banca Transilvania, Nuclearelectrica ºi
TeraPlast – companiile incluse în seria de indici FTSE Global Equity Index”l Adrian Codirlaºu, CFA
România: “Mai ales acum, prin intrarea în categoria pieþelor emergente, se creeazã un mediu benefic pentru
listãri”.

Piaþa noastrã de capital a intrat ofi-
cial, începând de astãzi, în categoria
celor emergente secundare sub umbre-
la FTSE Russell, al doilea jucãtor glo-
bal ce realizeazã astfel de clasamente,
dupã ce în luna septembrie a anului
trecut, agenþia londonezã de rating sta-
bilise cã sunt îndeplinite criteriile pen-
tru accederea în eºalonul superior pie-
þelor de frontierã, în care ne-am aflat
din 2008 încoace.

Banca Transilvania (TLV), Nuclea-
relectrica (SNN) ºi TeraPlast (TRP)
sunt cele trei companii de la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) care au fost in-

cluse în seria de indici FTSE Global
Equity Index, conform datelor agenþei
de rating, ce au fost anunþate, vineri, de
echipa de la BT Capital Partners, în ra-
portul lor zilnic - BTMesager.Este o re-
cuperare, parþialã, a decalajului faþã de
alte pieþe din zona noastrã, în condiþiile
în care, Cehia ºi Ungaria sunt emergen-
te avansate, iar Polonia este chiar piaþã
dezvoltatã conform FTSE. Un pas îna-
inte, ce constã în primul rând într-o
creºtere de vizibilitate a companiilor
importante de la BVB, dar nu suficient
pentru dezvoltarea solidã a bursei, dupã
cum considerã specialiºtii din piaþa no-

astrã.

Aurelian Dochia: “Chiar dacã
vom avea o pondere redusã în
indicii FTSE, se creeazã o breºã
pentru piaþa noastrã de capital
ºi care este posibil sã ducã la o
deschidere din ce în ce mai largã
pentru companiile de la BVB”

Analistul economic Aurelian Do-
chia ne-a declarat:

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)
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CENTRE DE
VOTARE DESCHISE
ANTICIPAT

Au început
alegerile în
patru state
americane
l Financial Times:
”America alunecã spre o
furtunã perfectã” * TIP:
Scenarii alarmante
privind scrutinul
prezidenþial din SUA

Americanii din Minnesota, South
Dakota, Virginia ºi Wyoming au înce-
put, de vineri, sã-ºi exprime opþiunea
pentru viitorul preºedinte al SUA, ace-
ste state deschizând anticipat centrele
de votare pentru scrutinul programat
sã aibã loc în 3 noiembrie.

Conform Reuters, în Virginia, auto-
ritãþile electorale din comitatele Fair-
fax ºi Arlington, din suburbiile Wa-
shingtonului, au raportat o participare
masivã, cu cozi formate la uºile
centrelor de votare.Pandemia de coro-
navirus a modificat tradiþiile electorale
din SUA, reducând turneele de campa-
nie ale ambilor candidaþi ºi ducând,
conform aºteptãrilor, la o creºtere a
votului anticipat ºi prin poºtã, astfel
încât alegãtorii sã nu se expunã la
aglomeraþia care poate rãspândi boala.

Potrivit unui sondaj realizat de Reu-
ters/Ipsos, Joe Biden, candidatul demo-
crat în scrutinul prezidenþial din Statele
Unite, are un avans de 9 puncte procen-
tuale în faþa preºedintelui republican
Donald Trump în preferinþele de vot ale
americanilor. Sondajul realizat în pe-
rioada 11-15 septembrie îl crediteazã
pe Biden cu 50% din intenþiile de vot, în
timp ce Trump este preferat de 41%
dintre americani.În acest context, pu-
blicaþia Financial Times (FT) scria, la
finele sãptãmânii trecute, cã America
alunecã spre o furtunã perfectã, iar ”na-
tura existenþialã a acestor alegeri prezi-
denþiale reprezintã un semn rãu pentru
majoritatea epuizatã a þãrii”.FT notea-
zã: ”Sunt zile în care natura pare cã-i
transmite un avertisment Americii: pã-
sãri migratoare cãzând din cer; fumul
incendiilor de pe coasta de vest ameri-
canã ajungând în Europa; porþiuni din
Florida sub ape. Oamenii aºteaptã ca
natura sã ia o pauzã. Urmãtoarele sãp-
tãmâni vor arãta dacã America va reuºi
sã gestioneze niºte alegeri corecte pe
fondul probabil al unui al doilea val de
pandemie ºi în condiþiile în care cei mai
mulþi americani considerã cã o victorie
a celeilalte tabere nu poate avea loc
decât prin fraudã. America n-a avut o
repetiþie generalã pentru o situaþie pre-
cum aceasta”.

V.R.
(continuare în pagina 8)


