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Soros: “Europa are,
acum, ultima ºansã sã-ºi
modifice politica de azil”

Criza refugiaþilor ducea deja
la dezintegrarea lentã a
Uniunii Europene, când, în

23 iunie, aceasta a generat o calami-
tate ºi mai mare – Brexit-ul (decizia
Marii Britanii de a ieºi din UE), este
de pãrere investitorul american Ge-
orge Soros, care considerã cã ambe-
le crize au consolidat xenofobia ºi
miºcãrile naþionaliste de pe conti-
nent.

Soros spune cã, în loc sã se uneascã
pentru a face faþã acestei ameninþãri,
statele membre ale UE au devenit
din ce în ce mai puþin dispuse sã coo-
pereze, urmãrind politici de migraþie
discordante, de multe ori în detri-
mentul vecinilor lor.

În circumstanþele date, afirmã So-
ros, o politica europeanã globalã ºi
coerentã în domeniul azilului nu este

posibilã pe termen scurt, în ciuda
eforturilor depuse de Comisia
Europeanã.

În opinia miliardarului american,
o abordare coerentã ar însemna sta-
bilirea unui obiectiv garantat de cel
puþin 300.000 de refugiaþi în fiecare
an, care sã fie relocaþi în siguranþã, în
mod direct în Europa, din Orientul
Mijlociu. “Un total care, sperãm, va
fi compensat de cãtre þãrile din alte
pãrþi ale lumii”, spune Soros, consi-
derând cã o astfel de þintã ar trebui sã
fie suficient de mare ca sã convingã
solicitanþii autentici de azil sã nu-ºi
riºte vieþile traversând Marea Medi-
teranã, în special în cazul în care
ajung în Europa prin cãi ilegale.

V.R.

(continuare în pagina 2)

Sobolewski vrea “sã vâneze cuponarii,
ca pe Pokemoni”
l BVB sperã ca ASF sã relaxeze regulile, pentru ca brokerii sã poatã lua
mai uºor ordine de la cuponari

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) trebuie sã
relaxeze regulile pentru bro-

keri cu privire la modalitatea de
deschidere de cont ºi acceptare de or-
dine de la cuponari (n.r. participanþii
la procesul de privatizare în masã),
considerã Ludwik Sobolewski, di-
rectorul general al Bursei de Valori
Bucureºti.

“Trebuie sã mergem dupã aceºti
cuponari, prin sate, la fel ca în jocul
Pokemon Go (n.r. Pokemon Go este
un joc care implicã gãsirea ºi captu-
rarea de personaje virtuale Pokemon
în diferite locuri din viaþa realã, prin
intermediul camerei smartpho-
ne-ului lor)”, a spus, în glumã,
Sobolewski, precizând cã, la aceºti oa-
meni, sunt acþiuni de câteva sute de

milioane de euro, care sunt blocate.
“Ce capitalism este acesta care per-

mite ca sute de milioane de euro sã do-

armã?”, s-a întrebat directorul BVB.
Sobolewski a precizat cã a transmis

la ASF un proiect pentru modifica-
rea regulamentelor. “Trebuie sã
avem rapid o soluþie. Este indispen-
sabilã”, a spus domnia sa.

Lucian Anghel:
“Trei din patru români
sunt analfabeþi financiar”

Lucian Anghel, preºedintele BVB,
apreciazã cã nivelul redus de alfabeti-
zare financiarã al cetãþenilor noºtri
aratã cã piaþa de capital are potenþial.

Aproape 3 din 4 români sunt analfa-
beþi financiar,potrivitunuistudiuS&P.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Pokemon prins în redacþia
ziarului BURSA.

De la Paul Tibbets la Ben Bernanke

Fostul preºedinte al Federal
Reserve nu s-a mulþumit sã
intre în istorie doar prin “rea-

lizãrile” sale din perioada când s-a
aflat la conducerea celei mai mari

bãnci centrale din
lume.

Recent Ben Ber-
nanke, despre care
nu se ºtie dacã a fost
trimis sau invitat
într-o vizitã “priva-
tã” în Japonia, s-a
întâlnit cu premie-

rul Shinzo Abe ºi cu Haruhiko
Kuroda, guvernatorul Bãncii Ja-
poniei.

Oare ce i-ar mai putea învãþa Ber-
nanke pe japonezi, dupã ce însuºi
profesorul Paul Krugman a vizitat

Japonia de mai multe ori în ultimii
doi ani?

Laureatul Premiului Nobel pentru
economie din 2008 susþine, de mult
timp, cã este nevoie de programe

masive de stimulare fiscalã, indife-
rent de datoriile acumulate în urma
lor, pentru a reporni economiile
dezvoltate.

(continuare în pagina 5)

Zero Hedge:
“Dacã Trump încearcã
sã înlãture ISIS, va fi el

însuºi înlãturat”?
l Republicanul o acuzã pe Hillary Clinton cã
“a inventat ISIS cu politicile ei stupide”

Republicanul Donald Trump a
acuzat-o pe Hillary Clinton,
rivalul sãu democrat în cursa

pentru prezidenþialele din SUA, cã a
permis apariþia Statului Islamic
(ISIS) cu “politicile sale stupide”,
promiþând cã el va declara rãzboi
grupului terorist, scrie Zero Hedge.

“Hillary Clinton a inventat ISIS cu
politicile ei stupide. Ea este responsa-
bilã pentru ISIS”, a declarat Trump,
într-o emisiune televizatã, lansând un
atac nimicitor asupra secretarului de
stat american Clinton.

Zero Hedge scrie cã, “a spune cã
Hillary Clinton a inventat ISIS, este
o declaraþie aproape de neînþeles” ºi
lanseazã întrebarea: “Donald Trump
realizeazã cã Hillary nu este singurã,
cã ea reprezintã cele mai masive for-
þele militare ºi monetare disponibile
pe aceasta planetã? Oare nu îºi dã
seama cã acestea îl pot zdrobi?”.

Zero Hedge considerã cã Hillary
Clinton reprezintã “corporatismul ºi
militarismului, respectiv tehnocraþia”.

Sursa menþioneazã cã, “atunci
când Trump vorbeºte rãspicat despre
rolul lui Hillary Clinton în crearea
ISIS, face practic declaraþii rar auzi-
te în marea masã, anterior. Nimeni
nu a mai fãcut asemenea declaraþii
pânã acum”.

Republicanul mai spune cã, în
lupta contra ISIS va avea foarte puþi-
ne trupe terestre. “Vom avea servicii
secrete incredibile, de care avem ne-

voie ºi pe care acum nu le avem”, a
subliniat Trump.

Acesta a lansat afirmaþii negative
ºi la adresa NATO, dupã ce, în trecut,
declara cã organizaþia are un rol ex-
trem de important în “rãzboiul împo-
triva terorii”, iar alte naþiuni ar trebui
sã facã mai mult.

Zero Hedge mai scrie: “În cazul în
care, într-adevãr, Trump încearcã sã
elimine ISIS sau sã reducã drastic
puterea NATO, îºi va risca propria
piele? SUA sunt conduse de entitãþi
militare ºi corporatiste. Vor ezita
acestea sã-l intimideze sau sã-l eli-
mine pe Trump, dacã republicanul
încearcã sã elimine ISIS?”.

Publicaþia concluzioneazã: “Dând
doar vina pe Hillary Clinton, Trump
nu a explicat pe deplin modul în care
a luat fiinþã ISIS. Dar, învinuind-o, el
deschide o «cutie a Pandorei». Acest
lucru este periculos pentru cei care
stau în spatele «rãzboaielor
nesfârºite pentru pacea fãrã sfârºit».
Ar putea fi periculos pentru Donald
Trump”. (V.R.)

Mugur Isãrescu
- greu de pensionat

G
uvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu a împlinit
vârsta de pensionare, la
65 de ani, dar nu ºi-a de-

pus dosarul de pensionare, ne-a de-
clarat, ieri, Dan Suciu, purtãtorul de
cuvânt al BNR.

Oficialul BNR ne-a spus cã, în
prezent, Mugur Isãrescu nu primeºte
pensie ºi cã este angajat la BNR
având contract de muncã pe perioa-
dã determinatã, pe durata mandatu-
lui pe care l-a primit de la Parlament.

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
declarat: “Eu, dacã aº fi profesor
universitar ºi aº avea 65 de ani, aº fi
obligat ca, în maximum câteva luni,
sã depun dosarul de pensionare, pen-
tru cã altfel m-ar da afarã de la facul-
tate. Dacã Mugur Isãrescu nu ºi-a
depus dosarul de pensionare - ºi asta
înseamnã doi ani de zile de când ar fi
trebuit sã o facã - este complet ilegal.
În mod normal, ar trebui ori sã piar-
dã cât lua pensie pe aceºti doi ani de
zile, ceea ce n-ar fi mare lucru pentru
el, ori sã fie considerat demis.

În privinþa contractului de muncã
de care zice domnul Dan Suciu, nu
existã un contract de muncã pentru
un demnitar. Este vorba despre o
funcþie publicã, este un demnitar
care nu are contract de muncã. Actul
prin care este remunerat este numi-
rea de cãtre Parlament în funcþia de
guvernator.

Se pare cã Mugur Isãrescu a refu-
zat sã primeascã pensie în favoarea
salariului. Fãcând asta, guvernatorul
priveazã bugetul asigurãrilor sociale
de sãnãtate ºi al asigurãrilor sociale
de banii reprezentând contribuþiile la

pensie. Pentru cã, bineînþeles, este o
pensie mult mai mare de 1200 de
lei”.

Reacþia purtãtorului de cuvânt al
BNR a survenit în urma unui articol
publicat de Lucian Isar pe blogul
sãu, un oponent al Guvernatorului
BNR, în care acesta spune cã venitu-
rile lui Mugur Isãrescu ating 40.000
euro pe lunã: “Aici nu mã refer la ve-
nituri de tip «Mãr SRL» or la «tran-
zacþii anterioare» or la atenþii, ci doar
la Pensie plus Salariu plus Bonusuri-
le de performanþã, plus Participãri la
ºedinþe, toate legate de poziþia de
Guvernator BNR. Acesta este moti-
vul pentru care Guvernatorul BNR

refuzã publicarea veniturilor în de-
claraþia de avere”.

Lucian Isar mai spune: “Creºterea
acceleratã a veniturilor Guvernato-
rului BNR, provenite direct de la
BNR, a început în 2009 când a aflat
ce bonusuri se practicau în bãncile
comerciale. Creºterea nu s-a bazat
pe convingerea intimã cã s-ar fi cali-
ficat chiar el pentru o poziþie în me-
diul privat remuneratã la respectivul
nivel, ci pentru cã aºa a simþit cã e
normal sã fie plãtit de cãtre stat (existã
un reper în mediul privat ce trebuia
depãºit). Deºi Consilieru’ Croitoru
de la BNR a cerut tãierea pensiilor ºi
salariilor în 2010, veniturile Gu-

vernatorului nu au fost tãiate ci au
crescut pe tot parcursul crizei econo-
mice. Nu este o ruºine sã câºtige ci-
neva 40 de mii de euro pe luna la stat
în România, deºi BNR a ratat obiec-
tivul de inflaþie în 11 din ultimii 12
ani. Este în schimb o ruºine sã þii ve-
niturile ascunse doar pentru a dezin-
forma în voie”.

În luna ianuarie, ziarul BURSA a
cerut Agenþiei Naþionale de Integri-
tate sã ne spunã dacã existã vreun
protocol încheiat între BNR ºi ANI
potrivit cãruia membrii CA ai BNR
nu îºi publicã veniturile din salarii,
întrucât Legea nr.176/2010 stabi-
leºte explicit, la Articolul1. punctul
35, cã “guvernatorul, prim-vicegu-
vernatorul, viceguvernatorii, mem-
brii consiliului de administraþie, an-
gajaþii cu funcþii de conducere ai
Bãncii Naþionale a României, pre-
cum ºi personalul din conducerea
bãncilor la care statul este acþionar
majoritar sau semnificativ” au obli-
gaþia declarãrii averii ºi interese-
lor".

Reacþia ANI a venit dupã trei luni
ºi, în loc sã ne rãspundã punctual,
ANI ne-a transmis o întreagã listã de
articole de lege, din care putem de-
duce cã este posibilã anonimizarea
adresei imobilelor declarate, a codu-
lui numeric personal, precum ºi a
semnãturii, dar nici urmã de anoni-
mizarea veniturilor din salarii.

Dar aceea este o simplã deducþie
invocatã ca argument împotriva unor
prevederi legale clare despre obliga-
þia declarãrii veniturilor din salarii.

A.S.

Ekathimerini: Grecia
a rambursat
2,3 miliarde euro
cãtre BCE

Guvernul grec a rambursat ieri,
cãtre Banca Centralã Europeanã
(BCE), 2,3 miliarde de euro, potrivit
unei surse guvernamentale citate de
publicaþia Ekathimerini.

Sursa a menþionat cã, luând în cal-
cul ºi alte mici sume ataºate princi-
palului, Agenþia de administrare a
datoriilor publice din Grecia
(PDMA) a fãcut, ieri, o platã de peste
2,6 miliarde de euro. Aceasta este
una dintre cele mai importante plãþi
efectuate de Grecia cãtre creditorii
sãi internaþionali, în anul curent.

În iulie anul trecut, premierul elen
Alexis Tsipras a fost nevoit sã accep-
te un nou acord internaþional de asi-
stenþã, în valoare de 86 miliarde de
euro. Drept urmare, Grecia a a apro-
bat un program de reforme dure im-
puse de creditori, care presupune
creºterea impozitelor, scãderea
pensiilor, privatizãri.

Prima revizuire a stadiului refor-
melor promise de Grecia s-a încheiat
cu întârziere, dupã nouã luni. În po-
fida întârzierilor, aprobarea de cãtre
creditori a progreselor realizate de
Grecia a permis Mecanismului Eu-
ropean de Stabilitate sã deblocheze
cãtre Atena o primã tranºã de 7,5 mi-
liarde de euro, astfel cã autoritãþile
de la Atena au putut sã-ºi
ramburseze o parte din datorii.

V.R. CÃLIN
RECHEA

Mugur Isãrescu a fost distribuit în filmul “Greu de pensionat”,
stârnind invidia lui Bruce Willis, Gheorghe Piperea ºi Lucian Isar.


