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Suedia a uitat lecþiile crizei financiare din anii
‘90 ºi este condamnatã la recesiune

Dincolo de lumea dezlãnþuitã a
Brexit-ului ºi a luptelor de stradã din
Franþa, o þarã din Nordul liniºtit se
îndreaptã, legatã la ochi cu bani iefti-
ni, cãtre o recesiune care va rãmâne
în cãrþile de istorie.

BancacentralãaSu-
ediei, Riksbank, a lan-
sat recent, prin vocea
guvernatorului sãuSte-
fan Ingves, cel mai pu-
ternic avertisment refe-
ritor la pericolul bulei
imobiliare pentru eco-
nomia þãrii nordice.

Într-un comunicat de presã,
Ingves a precizat cã “dupã cum aratã
istoria, o scãdere masivã a preþului
activelor, pe fondul unui nivel ridicat

al datoriilor private, reprezintã prin-
cipalul factor declanºator al unei
recesiuni adânci ºi prelungite”.

Datele Biroului Central de Stati-
sticã ilustreazã excesele fãrã prece-
dent de pe piaþa imobiliarã reziden-
þialã din Suedia, unde preþurile ºi-au

accelerat creºterea dupã declanºarea
crizei financiare globale (vezi grafi-
cul 1), pe fondul politicii monetare
ultrarelaxate a bãncii centrale, carac-
terizatã de dobânzi negative ºi
relaxare cantitativã.
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n Avem înregistrate peste 245.000 de
clãdiri, cu o valoare impozabilã de 81 de
miliarde de lei
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n “National Bank of
Greece” a finalizat
vânzarea “Finansbank”
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Piperea a fost luat în
considere pentru
conducerea PNL Bucureºti
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PÂNÃ SÃ AJUNGEM LA STATUTUL DE PIAÞÃ EMERGENTÃ

Ponderea României în indicele pieþelor de
frontierã MSCI ar putea creºte
lMSCI a propus excluderea Nigeriei

Bursa de Valori Bucureºti ar putea
primi o cotã mai importantã în indi-
cii MSCI, la categoria pieþe de fron-
tierã, începând din noiembrie,
întrucât MSCI a propus excluderea
Nigeriei din indicii MSCI Frontier
Markets ºi MSCI Frontier Markets
100.

MSCI a decis sã propunã exclude-
rea Nigeriei, dupã ce, în prima jumã-
tate a anului trecut, Banca Naþionalã
a Nigeriei a fixat cursul de schimb la
197 NGN faþã de dolar, ceea ce a ca-
uzat o diminuare puternicã a lichidi-
tãþii, în special la începutul anului
2016, potrivit unui raport. MSCI mai
precizeazã cã Banca Naþionalã a Ni-
geriei a anunþat, pe 26 mai 2016, cã
va adopta din nou o ratã de schimb
fluctuantã, dar nu a oferit detalii
privind noile reguli.

În condiþiile excluderii Nigeriei,
în noiembrie, România ar beneficia

de o creºtere a ponderii în indicele
MSCI Frontier Markets, de la 3,6%,
la 4%, ºi în indicele MSCI Frontier
Markets 100, de la 4,32%, la 5,18%.

Anul trecut, MSCI nu a inclus
BVB pe lista scurtã în vederea pro-
movãrii la statutul de piaþã emergen-
tã, anunþând cã numai Bursa din Pa-
kistan va intra în monitorizare.

Potrivit criteriilor MSCI, pentru a
primi statutul de piaþã emergentã,
BVB are nevoie de cel puþin trei
companii care sã aibã capitalizarea
peste 1,26 miliarde de dolari, sã aibã
free-float-ul peste 630 milioane de
dolari ºi sã aibã o lichiditate de peste
15%.

În aceste condiþii, Bursa noastrã a
anunþat, recent, cã, o altã agenþie de
rating, FTSE Russell, i-a transmis
faptul cã piaþa de capital localã înde-
plineºte toate criteriile necesare pro-
movãrii în categoria superioarã (la

piaþã emergentã), cu o singurã
excepþie - criteriul de lichiditate.

“În noul context, singurul criteriu
care rãmâne de îndeplinit este cel al
«Lichiditãþii - suficientã lichiditate
care sã permitã investiþii internaþio-
nale mari» ºi care se referã, în fapt, la
un anumit numãr de companii mari,
din perspectiva valorii de piaþã ºi a
acþiunilor disponibile spre vânzare,
care sã înregistreze valori de tran-
zacþionare ridicate”, a transmis
BVB, în martie.

Dar lichiditatea este un capitol la
care BVB nu exceleazã: anul acesta,
media zilnicã a tranzacþiilor a scãzut
la 7,4 milioane de euro, de la 7,8
milioane de euro, în 2015, ºi 11,7 mi-
lioane de euro în 2014. Astfel, toatã
piaþa de capital, aºteaptã cu înfrigu-
rare ieºirea Hidroelectrica din insol-
venþã ºi sperã la listarea producãto-
rului de energie. (A.A.)

Mircea Bãsescu,
condamnat
definitiv la patru
ani de închisoare
cu executare

Mircea Bãsescu a fost condamnat,
joi, la patru ani de închisoare cu exe-
cutare pentru trafic de influenþã, în
dosarul în care a fost acuzat cã ar fi
primit 600.000 de euro mitã de la
familia lui Sandu Anghel, decizia
Curþii de Apel Constanþa fiind defi-
nitivã.

Poliþiºtii constãnþeni au pus în
aplicare mandatul de executare a
pedepsei cu închisoarea, emis pe
numele lui Mircea Bãsescu, aces-
ta fiind încarcerat la Penitenciarul
de la Poarta Albã, transmite Me-
diafax.

Mircea Bãsescu a spus cã nu se
aºtepta la aceastã sentinþã, despre
care crede cã e nedreaptã.

ªi avocatul sãu a precizat cã deci-
zia magistraþilor este una nedreaptã,
dar o respectã ºi aºteaptã motivarea
instanþei pentru a vedea dacã existã
cãi extraordinare de atac.

Judecãtorii au menþinut, în ace-
laºi dosar, decizia Tribunalului
Constanþa în cazul lui Marian Cã-
pãþânã ºi l-au condamnat pe acesta
la trei ani de închisoare cu execu-
tare, pentru complicitate la trafic
de influenþã.

Instanþa a mai dispus confiscarea
sumei de 265.000 de euro de la
Marian Cãpãþânã, dar ºi ridicarea
sechestrului instituit pe bunurile lui
Mircea Bãsescu.

M.F.
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PARLAMENTAR BRITANIC
PRO-EUROPEAN, ÎMPUªCAT MORTAL
ÎN PLINÃ STRADÃ

Quo vadis,
Britannia?

Jo Cox, reprezentantã a Partidu-
lui Laburist în Parlamentul bri-
tanic, a murit, ieri, dupã ce a

fost atacatã în timpul unei întâlniri
cu alegãtorii sãi, unde subiectul a
fost, probabil, referendumul de sãp-
tãmâna viitoare.

“Britain first!” a fost strigãtul ata-
catorului, care nu a fost mulþumit de
efectul gloanþelor pornite din pisto-
lul artizanal ºi a folosit ºi cuþitul,
dupã cum scrie The Telegraph.

Revolta ºi compasiunea politicie-
nilor, care au suspendat temporar
campaniile pro sau contra Bre-
xit-ului, a acoperit, pentru câteva
momente, victoria Angliei în faþa
Þãrii Galilor la Euro 2016.

Dar, vinovat pentru atacul împo-
triva lui Jo Cox nu a fost doar un ce-
tãþean cu posibile probleme psihice.

Teroarea indusã în rândul popula-
þiei de adepþii rãmânerii în UE, dar ºi
agresivitatea campaniei pentru
ieºirea din structurile europene nu
aveau ce cãuta într-o þarã vesticã din
secolul nostru.

Într-o caricaturã din The Telegraph,
doi vecini aflaþi pe poziþii diametral
opuse în privinþa Brexit-ului aºteaptã
ca totul sã se termine, astfel încât “sã
ne întoarcem la cearta pe locurile de
parcare ºi petrecerile zgomotoase”.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 5)

Sectorul energetic - cel mai
potrivit pentru a atrage investitorii

români în Africa de Sud
(Interviu cu Excelenþa Sa, doamna Thenjiwe Ethel Mtintso,

ambasadorul Republicii Africa de Sud în România)

l “Uneori, mi-aº dori ca ceea ce se întâmplã în România privind lupta
anticorupþie sã aibã loc ºi în Africa de Sud”

Reporter: Ce ne puteþi spune des-
pre evoluþiile recente ale relaþiilor
economice dintre România ºi Africa
de Sud?

Thenjiwe Ethel Mtintso: Comer-
þul dintre cele douã state a înregistrat
o creºtere anul trecut, însã mai sunt

multe lucruri de fãcut, în special pen-
tru a creºte exporturile Africii de Sud
cãtre România.

Exporturile româneºti în Africa de
Sud au ajuns, anul trecut, la 187,22
milioane de euro, înregistrând o
creºtere de 1,6% faþã de anul prece-

dent, iar importurile au crescut cu
11%, de la 33,97 de milioane de
euro, la 37,75 de milioane, în 2015.

Relaþiile de afaceri dintre Africa de
Sud ºi România au crescut dramatic în
ultimii ani, în principal, dintr-un sin-
gur sens, prin investiþii sud-africane
substanþiale în România, care au avut
ca rezultat consolidarea relaþiilor de
afaceri dintre cele douã þãri. Acestea
sunt o urmare a faptului cã antrepreno-
rii sud-africani aventuroºi au cãutat
oportunitãþi de afaceri dincolo de
frontierele Africii ºi de destinaþiile
obiºnuite pentru investiþii.

În condiþiile în care România nu
fusese în atenþia oamenilor de aface-
ri din Africa de Sud în trecut, acum a
devenit mai cunoscutã pentru opor-
tunitãþile pe care le oferã antrepreno-
rilor ºi pentru deschiderea cu care se
pot face afaceri, dupã cum a declarat
domnul Martin Slabbert, director
general al Prime Kapital ºi fost
director al NEPI.

În altã ordine de idei, conducerea
ROSABA (Romanian South-Afri-
can Business Association) pregã-
teºte vizita unei delegaþii de oameni
de afaceri români în Africa de Sud.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU
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MINISTERULFINANÞELORAPUSÎNDEZBATEREPROIECTULDEOUG:

Darea în platã nu va fi
impozitatã

lMãsura este inclusã într-un proiect de Ordonanþã ºi se va aplica o singurã
datã, doar la prima dare în platãlMFP: “Persoanele care au achitat
impozitul dupã intrarea în vigoare a OUG, pot cere restituirea acestuia”

D
ebitorii care vor da în
platã imobilul pus ga-
ranþie în contractul de
credit vor fi scutiþi de

impozit, au decis reprezentanþii Mi-
nisterului Finanþelor Publice
(MFP), care au lansat în dezbatere
un proiect de ordonanþã de urgenþã
privitor la taxarea transferului de
proprietate.

Mãsura de scutire de la impozit se
aplicã o singurã datã, numai la prima
dare în platã, chiar dacã creditul este
garantat cu una sau mai multe pro-
prietãþi imobiliare, subliniazã repre-
zentanþii ministerului de resort,
într-un comunicat.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

ANPC CÂªTIGÃ UN NOU PROCES COLECTIV

Instanþa considerã abuziv comisionul de risc
de la Volksbank
l Decizia nu este definitivã l BT: “Aºteptãm motivarea justiþiei”

Autoritatea Naþionalã pentru Pro-
tecþia Consumatorilor (ANPC) a
câºtigat procesul colectiv pentru eli-
minarea comisionului de risc înain-
tat împotriva Volksbank (achiziþio-

natã de Banca Transilvania), dupã
cum a anunþat, ieri, avocatul Gheor-
ghe Piperea, preºedintele Asociaþiei
Parakletos - intervenient în dosarul
din justiþie.

“Hotãrârea, deºi în primã instanþã,
este executorie”, a menþionat dom-
nia sa, pe Facebook.

E.O.
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