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SEMNAL DE ALARMÃ

ONU: dramele copiilor
se înmulþesc

A
buzurile împotriva unei fiinþe
sunt de netolerat. Când este vor-
ba despre copii lucrurile sunt ºi
mai odioase. În plin secol XXI,

când se face enorm de mult caz de tole-
ranþã, diversitate, drepturile omului, la
câþiva paºi de noi se întâmplã drame
înfiorãtoare. Copii rãpiþi, violaþi, mani-
pulaþi sã devinã soldaþi-criminali, sunt
câteva dintre ororile care se petrec chiar
acum în mai multe zone ale globului.
Existã rapoarte, proteste, din nefericire
lipsesc mãsurile concrete, care sã punã
capãt acestei situaþii de neconceput.

Numãrul copiilor rãpiþi ºi violaþi în re-
giunile în care sunt crize a cunoscut un
salt masiv în 2020, potrivit unui raport al
ONU. “Încãlcãrile cu cea mai mare
creºtere exponenþialã în 2020 au fost rã-
pirile, cu un procent ameþitor de 90%,
violurile ºi alte forme de violenþã sexua-
lã, care au crescut cu 70%”, a anunþat bi-
roul Virginiei Gamba, reprezentanta spe-
cialã a ONU pentru copii ºi conflictele
armate. Biroul a documentat violenþe co-
mise la adresa a peste 19.300 de fete ºi

bãieþi din zonele de conflict în cursul
anului 2020. În 8.400 cazuri, copiii au
fost uciºi sau mutilaþi, în principal în
Afganistan, Siria, Yemen, Republica
Democratã Congo ºi Somalia.

O altã situaþie odioasã o reprezintã
transformarea minorilor în soldaþi. Ra-
portul anual al secretarului general
ONU, Antonio Guterres, despre copii ºi
conflictele armate conþine informaþii pri-
vind uciderea, mutilarea ºi abuzarea se-
xualã a copiilor, rãpiri sau recrutãri, refu-
zul accesului ajutoarelor, precum ºi ata-
curi asupra ºcolilor ºi spitalelor. Potrivit
datelor, 8.521 de copii au fost folosiþi ca
soldaþi anul trecut, în timp ce alþi 2.674
au fost uciºi, iar 5.748 rãniþi în diverse
conflicte.

Human Rights Watch a criticat biroul
ONU pentru faptul cã nu a inclus Israe-
lul ºi Arabia Sauditã pe aºa-numita listã
neagrã din anexa raportului pentru ac-
þiunile acestor þãri împotriva copiilor,
deºi violenþele au fost documentate în
raport. (O.D.)

(continuare în pagina 10)

ADRIAN TÃNASE, DIRECTORUL GENERAL AL
BURSEI DE VALORI BUCUREªTI:

“Ne dorim sã avem
listate cât mai
multe emisiuni de
obligaþiuni verzi”
l BVB vrea sã lanseze indici care sã includã criteriile ESG,
conform lui Adrian Tãnase

N
e dorim sã avem cât mai multe
emisiuni de obligaþiuni verzi li-
state la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), a spus ieri Adrian

Tãnase, directorul general al operatoru-
lui pieþei noastre de capital, într-o confe-
rinþã de presã, adãugând cã bursa chiar
se gândeºte la un segment al obligaþiuni-
lor verzi, astfel încât investitorii sã poatã
identifica mai uºor obligaþiunile prin
care sunt finanþate proiectele verzi în
þara noastrã.

În prezent, la Bursa de Valori Bucu-
reºti este listatã o singurã emisiune de
obligaþiuni verzi, în valoarea de 400 mi-
lioane de lei, ale Raiffeisen Bank, dar in-
stituþia de credit va mai veni în scurt timp

cu o emisiune de acest tip la BVB, în va-
loare totalã de 1,2 miliarde de lei.

De asemenea, Adrian Tãnase a pus în
prim plan atenþia pe care o acordã condu-
cerea bursei aspectelor sociale, de mediu
ºi guvernanþã corporativã (cunoscute sin-
tetic prin acronimul ESG), care sunt tot
mai importante în deciziile investitorilor.

“Anul trecut, bursa a iniþiat colabora-
rea cu Sustainalytics, prin care încercãm
sã facem mai vizibile afacerile sustenabi-
le. Sustainalytics este un furnizor de sco-
ruri (n.r. ESG -Enviromental, Social and
Governance), iar noi încercãm sã adu-
cem aceastã dimensiune pe piaþa de capi-
tal din România. (A.I.)

(continuare în pagina 4)

DE LA 1 AUGUST

China schimbã regulile
de stabilire a indicilor
preþurilor mãrfurilor
l Furnizorii de preþuri vor fi obligaþi sã fie independenþi
de pãrþile cu interese directe pe pieþele de mãrfuri ºi servicii
acoperite de indici

C
hina va emite, vara aceasta, noi re-
guli privind gestionarea indicilor -
referinþe de preþ pentru mãrfuri ºi
servicii, guvernul de la Beijing ur-

mãrind sã-ºi intensifice astfel controlul
asupra pieþelor de profil din þarã ºi sã ia
mãsuri pentru limitarea inflaþiei.

Mãsurile, care vor intra în vigoare la
data de 1 august, vor standardiza modul
în care sunt alcãtuiþi indicii preþurilor
materiilor ºi vor îmbunãtãþi transparenþa
cu privire la comunicarea informaþiilor
în domeniu, potrivit anunþului Comisiei
Naþionale de Dezvoltare ºi Reformã
(NDRC), preluat de Reuters.

Luna aceasta, NDRC a informat cã va
înãspri monitorizarea preþurilor mãrfuri-
lor ºi va consolida supravegherea pieþei,
dupã ce, în mai, inflaþia preþurilor la po-
arta producãtorilor a atins, în China, cel
mai mare nivel din ultimii 12 ani, deter-
minatã în mare parte de creºterea costuri-
lor mãrfurilor.

Amintim cã preþurile producãtorilor
industriali (PPI) chinezi au urcat cu 9%

în mai 2021, în ritm anual, în timp ce ana-
liºtii preconizau un plus de 8,5%. În luna
aprilie, creºterea anualã a PPI a fost de
6,8%, conform datelor Institutului de
Statisticã din China.

Pieþele chineze de mãrfuri cu creºtere
rapidã sunt deservite de mulþi furnizori
privaþi de indici, care le vând traderilor ºi
analiºtilor date privind preþurile materii-
lor prime majore - cereale, metale, pro-
duse petroliere etc. În unele cazuri, date-
le de preþuri sunt utilizate pentru decon-
tarea tranzacþiilor fizice cu mãrfuri sau
pentru susþinerea unui instrument finan-
ciar derivat, conform sursei.

În conformitate cu noile reguli, furni-
zorii de preþuri vor trebui sã fie indepen-
denþi de pãrþile care au interese directe pe
pieþele de mãrfuri ºi servicii acoperite de
indici. Informaþiile despre furnizori ºi
metodele utilizate pentru crearea ºi dez-
voltarea indicilor vor trebui, de aseme-
nea, sã fie publicate, menþioneazã Reu-
ters. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

“2020 a fost ca
un cataclism

pentru turism”
(Interviu cu Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour)

Reporter: Suntem la un an ºi câteva
luni de când a fost declaratã pandemia de
Covid-19. Unul dintre sectoarele biciuite
de aceastã crizã a fost turismul. Cum aþi
perceput dumneavoastrã, fondatorul
Grupului românesc Christian Tour, anul
pandemic 2020?

Cristian Pandel: În cei 25 de ani de
când suntem pe piaþã nu a existat un an
mai greu decât a fost 2020 - un an pe care
nu am putut sã-l prevedem în niciun plan
de business. Practic, 2020 a fost ca un ca-

taclism pentru turism. În strategia noas-
trã, noi aveam tot felul de planuri pentru
diverse crize, dar nu ne-am gândit cã tu-
rismul se va opri cu totul chiar înainte sã
înceapã sezonul. Anul 2020 urma sã fie
un corolar al ultimilor trei ani, în care noi
am investit foarte mult în turism. Avuse-
sem un an 2019 extraordinar, dar 2020
avea sã fie, practic, încoronarea noastrã.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

A
nul trecut a fost ca un tsunami pentru turism, spune Cristian Pandel, fondatorul Christian
Tour, care ne-a povestit, într-un amplu interviu, cã a simþit pandemia ca pe un cataclism
care a lovit industria turisticã: “În cei 25 de ani de când suntem pe piaþã nu a existat un an
mai greu decât a fost 2020 - un an pe care nu am putut sã-l prevedem în niciun plan de busi-

ness. În strategia noastrã, noi aveam tot felul de planuri pentru diverse crize, dar nu ne-am gândit
cã turismul se va opri cu totul chiar înainte sã înceapã sezonul. Anul 2020 urma sã fie un corolar al
ultimilor trei ani, în care noi am investit foarte mult în turism. Avusesem un an 2019 extraordinar,
dar 2020 avea sã fie, practic, încoronarea noastrã“.
Fondatorul Christian Tour ne-a spus cã, pânã la 13 martie, când a fost declarat lockdown-ul, agen-
þia sa vânduse de 67 de milioane de euro, peste 175.000 de turiºti rezervându-ºi vacanþele pentru
sezonul trecut: “Vânzãrile crescuserã cu 60% faþã de anul anterior în aceeaºi perioadã, iar ca sã pu-
tem pune cele mai bune tarife ºi sã vindem cu un preþ foarte bun, plãtiserãm în avans la hotelieri ºi
luaserãm avansuri mici, de pânã în 10%, de la turiºti. Practic, creditaserãm cu toate resursele noa-
stre plus toþi banii care intraserã ºi pe care îi trimiseserãm afarã, pentru cã era ca un fel de moriºcã
– cu cât dãdeai mai mulþi bani, cu atât negociai mai mult ºi aveai mai mare avantaj în final pentru
turiºtii noºtri. Apoi a venit nebunia, panica. A fost cel mai greu moment din existenþa mea de an-
treperenor, însã cred cã 2022 va fi unul dintre cei mai buni ani pe turism“.


