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Candidatul “nostru” este... Joe
Biden?

Alegerile primare din SUA se
apropie de sfârºit, iar rezul-
tatele de pânã acum aratã cã

Donald Trump va fi candidatul Par-
tidului Republican, în timp ce Parti-
dul Democrat pare hotãrât sã treacã
peste orice pentru a se asigura cã
Hillary Clinton rãm-
âne în cursa pentru
Casa Albã.

Dar ceea ce pãrea
doar o chestiune de
timpasuferit omodifi-
care substanþialã a sce-
nariului, demnã de
“scrisoarea pierdutã” a
lui Caragiale, în condiþiile în care
Trump o depãºeºte pe Hillary în son-
daje.

În acest caz este vorba despre co-
respondenþa electronicã a fostului

Secretar de Stat american, care a
încãlcat reglementãrile oficiale ºi s-a
folosit de propriul server de mail în
perioada în care a ocupat unul dintre
cele mai importante posturi din
Administraþia Obama.

Dupã o perioadãderelativãacalmie,
în care se pãrea cã încãlcarea legii de
cãtre Hillary va fi trecutã, pânã la urmã,
cuvederea, situaþia s-aschimbat radical
în ultimele zile, pe fondul publicãrii
unui raport al Biroului Inspectorului
General din cadrul Departamentului de
Stat. Aici se aratã cã fostul Secretar de
Stat “a folosit email-ul într-un mod ina-
decvat, fãrã respectarea metodelor de
înregistrare a documentelor publice ºi
fãrã respectarea politicii ministerului”,
conform unui articol din Washington
Post.

Raportul contrazice în mod expli-

cit numeroasele declaraþii ale fostu-
lui Secretar de Stat, conform cãrora
“utilizarea unui server privat era per-
misã ºi nu era necesarã o aprobare
oficialã”, iar Hillary Clinton a acuzat
instituþia pe care a condus-o de
“pãrtinire anti-Clinton”.

(continuare în pagina 3)

FINANÞELE MAI FAC O ÎNCERCARE SÃ SE ÎMPRUMUTE DE LA
POPULAÞIE

Cei dispuºi sã împrumute statul,
ademeniþi cu loteria

Cum emisiunea de titluri de
stat dedicatã populaþiei, de
anul trecut, nu s-a bucurat

de cine ºtie ce succes – subscrierea a
fost de numai 65% din ofertã -,
Ministerul Finanþelor a venit, anul
acesta, cu unele ajustãri care sã spo-
reascã atractivitatea ºi a plusat,
anunþând, cã cei care vor achiziþiona
titluri de stat, la emisiunea care va fi
lansatã în iulie, vor putea câºtiga, la
scandenþã, premii de câte 1000 de lei.

MFP a pus la bãtaie 100 de astfel
de premii pentru persoanele fizice,
iar loteria se va organiza, la scadenþã,
adicã peste doi ani.

Bonusul potenþial de 1000 de lei re-
prezintãunstimulentputernicpentrupar-
ticiparea la noua ofertã a MFP, însã nu
este o veste prea bunã pentru Bursa de
Valori Bucureºti, cãci oamenii vor fi ten-
taþisãîºipãstrezetitlurilepânãlascadenþã

ºisãnuletranzacþioneze,pentruapartici-
pa la tombolã. Lichiditatea titlurilor de
stat la BVB era oricum una scãzutã.

Piaþa instrumentelor cu venit fix a
rãmas la un nivel destul de redus în
2015, deºi Bursa de Valori Bucureºti a
gãzduit, anul trecut, o ofertã de obliga-

þiunialePrimãrieiCapitalei, de2,2mi-
liarde de lei, pe lângã cea de titluri de
stat pentru populaþie, de 100 de milio-
ane de lei, din care investitorii au luat
numai 65 de milioane de lei.

ADINA ARDELEANU
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Theodor Stolojan: ”Existã o
ipocrizie cumplitã în sistemul
financiar ºi cel fiscal”
l ”România ar trebui sã renegocieze convenþiile
de evitare a dublei impuneri încheiate înainte de
1989”

În sistemul financiar ºi cel fiscal
internaþional existã o ipocrizie cum-
plitã, în sensul cã acestea contribuie
fundamental la ascunderea venituri-
lor ºi a activelor care ies din unele
þãri, considerã europarlamentarul
român Theodor Stolojan, preºedin-
tele delegaþiei naþionale a PPE (Par-
tidul Popular European).

Fãrã sã ofere cifre, domnia sa a de-
clarat zilele trecute, la un seminar cu
jurnaliºtii, desfãºurat la Bruxelles:
”Cifrele sunt incredibile. Problema
este imensã, ca dimensiune”.

Cu acelaºi prilej, Theodor Stolo-
jan a afirmat cã þara noastrã ar trebui
sã renegocieze toate convenþiile de
evitare a dublei impuneri încheiate

înainte de 1989. Conform spuselor
domniei sale, asemenea convenþii
erau avantajoase înainte de 1989,
când investiþiile strãine în România
erau aproape inexistente, iar þara
noastrã era interesatã sã nu se impo-
ziteze câºtigurile realizate din aceste
investiþii.

Europarlamentarul a adus în aten-
þie unele tranzacþii ca sã evidenþieze
cât pierde România în urma unor
convenþii precum cea încheiatã cu
Cipru înainte de 1989. Unul dintre
exemple priveºte producãtorul de
dezinfectanþi ”Hexi Pharma”, aflat
de ceva vreme în centrul unui scan-
dal de proporþii. (V.R.)

(continuare în pagina 8)

Domnule Adrian Vasilescu,
ori mã scuzaþi, ori vã scuzaþi!

Domnul Adrian Vasilescu mi-a
fãcut onoarea sã citeascã rândurile
publicate în ziarul BURSA, dar
atenþia cu care a studiat ºi analizat
semnãtura nu s-a extins, din pãcate,
asupra conþinutului materialului.
Probabil cã autorul acestor rânduri
este mult mai puþin pregãtit decât
domnul Vasilescu, nu înþelege subti-
litãþile exprimãrilor financiare ºi nu
cunoaºte reglementãrile ºi practicile
internaþionale în domeniul bancar la
fel de bine ca domnul Vasilescu ºi a

folosit rãutãþi gratuite la adresa dom-
niei sale, începând cu titlul materia-
lului. Poate cã au fost folosite expre-
sii scoase din context, poate cã nu am
înþeles cadrul în care au fost discuta-
te problemele de interes pentru capi-
talul românesc, fapte pentru care îmi
cer scuze. Replica directã a domnu-
lui Vasilescu pentru ziarul BURSA
ºi cele indirecte (mult mai ample, dar
pe aceeaºi temã, în alte publicaþii)
îmi spun însã cã subiectului i se
acordã o importanþã destul de mare.

Nu am intenþia de a polemiza cu
domnul Vasilescu, nu am nici o mizã în
acest “dialog”, dar nu pot sã nu constat
cã nici domnia sa nu confirmã “scãde-
rea capitalului” bãncilor din România
spunând clar, în replica sa, cã “cerinþa
de capital” era indicatorul avut în vede-
re ºi acesta se calculeazã având la nu-
mãrãtor “nivelul deocamdatã cons-
tant al fondurilor proprii”.

M.A.

(continuare în pagina 8)

SORIN DUCARU,
NATO:
Rusia agresivã,
Africa de Nord ºi
Orientul Mijlociu
instabile –
ameninþãrile majore
pentru NATO

NATO se confruntã, în prezent, cu
o gamã mai largã de provocãri ºi
ameninþãri pe care le are cel puþin de
la finalul Rãzboiului Rece, a declarat
ieri, într-un mesaj video, Sorin Du-
caru, asistent al secretarului general
NATO, la Conferinþa regionalã pri-
vind provocãrile de securitate din
Balcani.

Domnia sa a precizat: “Pentru pri-
ma datã în istoria sa, aliaþii se con-
fruntã cu ameninþãri majore din
douã direcþii, în acelaºi timp. În pri-
mul rând existã aceste acþiuni provo-
catoare ale unei Rusii mai agresive ºi
asertive care continuã sã nu þinã cont
de Dreptul Internaþional ºi provocã-
rile puse de o Africã de Nord ºi un
Orient Mijlociu instabile. Chiar
lângã NATO. Diferenþa dintre cele
douã regiuni nu este pur ºi simplu
geograficã, existã ºi diferite provo-
cãri referitoare la strategia politicã ºi
militarã a NATO. În partea de est a
NATO, unde principala provocare
este pusã de un actor statal, concep-
tele familiare de disuasiune pot fi
aplicate cu un alt grad de încredere.
În sud, totuºi, factorul disuasiv prin
pedepsirea militarã probabil cã nu va
þine sub control lucrurile.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Anca Dragu ºi Enache Jiru

SERGIU OPRESCU, LA 25 DE ANI DE ARB:

“Peste 25 de ani vom
avea bãnci mai puþine
ºi mai specializate”

P
este 25 de ani cu siguranþã
vor fi mai puþine bãnci, mai
specializate, iar segmentulde
bãnci comerciale mari va fi

mai bine consolidat, a spus, ieri, Ser-
giu Oprescu, preºedintele Consiliului
Director al Asociaþiei Române a Bãn-
cilor (ARB), la conferinþa dedicatã ce-
lor 25 de ani de activitate a ARB.

Domnia sa a precizat cã procesul
de consolidare bancarã se manifestã
în Europa, dar ºi în alte zone ale lu-
mii, iar þara noastrã va urma, cel mai
probabil, aceastã tendinþã în viitor,
având în vedere numãrul mare de in-
stituþii de credit ºi gradul înalt de
fragmentare din sistemul bancar
românesc.

Înfiinþatã la data de 31 mai 1991 -
fiind alcãtuitã, la vremea respectivã,
din 14 bãnci - Asociaþia a avut un
drum legat de mersul economiei, a
precizat, în deschiderea evenimentu-

lui, Florin Dãnescu, preºedintele
executiv al ARB.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

CÃLIN
RECHEA

G7 – Apa sfinþitã peste o nouã crizã
Întampinaþi de 46 de copii de gradi-

niþã, reprezentanþii celor mai industria-
lizate þãri ale lumii participã, pe 26 ºi 27
mai, la Summitul G7, din Japonia.

Dupã ce corul celor ªapte Magni-
fici a intonat pe o singurã voce îngri-
jorarea faþã de situaþia grea a econo-
miilor emergente, premierul japonez
a ºocat lumea cu prorocirea lui:
Shinzo Abe a prezentat date care de-
monstreazã fãrã echivoc cã preþurile
mãrfurilor au scazut cu 55% din
2014, adicã acelaºi procent semnalat
la ora crizei finaciare globale, con-
form Nikkei, în 2008, când Lehman
Brothers intra în colaps.

Iar asta l-a îmboldit pe premierul

din Þara Soarelui-Rãsare sã ne aver-
tizeze cã urmeazã o crizã de propor-
þii similare.

Adicã Apocalipsa?
A sunat goarna?
Sã ne facem bagajele?
Ca s-o apucam încotro?!
Pentru cã va fi globalã, adicã

groasã rãu...
La Ise-Shime, în Prefectura Mie,

se gãseºte Marele Altar Ise.
Obama, Merkel, Hollande, Trude-

au, Rienzi ºi Cameron au fost intro-
duºi în mãnãstire de Shinzo Abe,
fiind acceptaþi de preoþii Shinto dupã
ce s-au purificat cu apã sfinþitã. Este
vorba de o mãnastire veche de peste

2000 de ani, pe care premierii japo-
nezi o viziteazã tradiþional, la înce-
put de ianuarie, ca sã deschidã noul
an sub sfinte auspicii.

De regulã, mãnastirea nu pri-
meºte vizitatori de nici un alt fel, însã
de aceastã datã, pentru binele þãrii ºi
al lumii, s-a fãcut o excepþie.

Japonezii cred ca acest summit va
spori considerabil afluxul de turiºti
în regiune, iar cifra de afaceri în tu-
rism va depãºi 4 miliarde de yeni, un
fel de repetiþie prematurã pentru Jo-
curile Olimpice din 2020.

TEODOR FLEªERU
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LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ

Zamfir: “ªah-mat pentru Guvern”
l Notarii reduc cu 50% onorariile pentru acþiunile
privind darea în platã l Dãnescu, ARB: “Nu avem, nu

am solicitat ºi nu am primit informaþii despre notificãrile pe darea în platã”

Notarii au hotãrât, ieri, sã reducã
la jumãtate onorariile pentru acþiuni-
le privind darea în platã, dupã ce,
sãptãmâna trecutã, au decis sã pri-
meascã notificãrile aferente pentru o
taxã de 100 de lei.

Uniunea Naþionalã a Notarilor
Publici din România (UNNPR) a
anunþat cã va propune Ministerului
Justiþiei reducerea cu 50% a onora-
riilor respective, menþionând cã aºa
“înþeleg sã vinã în sprijinul cetãþeni-

lor aflaþi în situaþia de a-ºi da imobi-
lul în platã în schimbul creditului
contractat de la bãnci”.

EMILIA OLESCU
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