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Banca Angliei a pãstrat
dobânda cheie
l Lira creºte, aurul scade

Banca Angliei a decis, în ºedinþa
de politicã monetarã de ieri, sã pãs-
treze dobânda de referinþã la nivelul
minim record de 0,5%, semnalând
cã este pregãtitã sã reia în august mã-
surile de stimulare economicã, pe
fondul turbulenþe-
lor generate de de-
cizia þãrii de a pãrãsi
Uniunea Europeanã
(Brexit).

Din cei nouã
membri ai comite-
tului de politicã mo-
netarã din cadrul
Bãncii Angliei, nu-
mai unul, Gertjan
Vlieghe, a considerat cã dobânda
trebuie scãzutã imediat. În schimb,
toþi cei nouã membri au votat pentru
menþinerea programului de achiziþii
de active la 375 miliarde de lire

sterline.
Decizia Bãncii Angliei privind

dobânda a surprins analiºtii, care an-
ticipau reducerea acesteia cu 0,25
puncte procentuale, la 0,25%. Aceas-
ta ar fi fost prima diminuare a

dobânzii cheie din
2009 pânã în pre-
zent.

Potrivit unor sur-
se citate de Bloom-
berg, „cei mai mulþi
membri ai comite-
tul de politicã mo-
netarã din Banca
Angliei se aºteaptã
la o relaxare a poli-

ticii în august. Comitetul a discutat
mai multe opþiuni pentru relaxare.

A.V.

(continuare în pagina 4)

DRAGOª IONESCU, STRUCKTOR:

“Putem sã vindem forþa româneascã de muncã
mult mai scump acum, în Marea Britanie”
l “Mediul privat englezesc probabil cã va face toate presiunile legale sã
împiedice adoptarea Brexit-ului în Parlamentul Britanic” l “Englezii spun
cã suntem cei mai buni vorbitori de limbã englezã din estul Europei, dintre
toþi muncitorii pe care îi au”

Reporter: Care este procentul
românilor pe piaþa muncii din Marea
Britanie?

Dragoº Ionescu: Este foarte greu
de estimat, nu cunosc exact un pro-
cent, dar sunt mulþi români la muncã
în Marea Britanie. Înþeleg cã nu este
cunoscut exact nici numãrul români-
lor care trãiesc acolo. Cred, oricum,
cã vor fi din ce în ce mai mulþi. Mai
nou, inclusiv cetãþenii italieni ºi spa-
nioli merg spre Marea Britanie sã
munceascã.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 15)

KMG International ºi Ministerul Energiei se
contrazic privind memorandumul Rompetrol
l Dupã ce KMG a spus cã statul român ºi-a îngheþat angajamentele,
ministrul Victor Grigorescu anunþã cã SAPE se va ocupa de înfiinþarea
fondului de investiþii alãturi de Rompetrol

Ministrul Energiei Victor
Grigorescu a declarat,
ieri, cã Societatea de

Administrare a Participaþiilor în
Energie (SAPE) se va ocupa de
înfiinþarea fondului de investiþii de
un miliard de dolari alãturi de Rom-
petrol, aºa cum prevede memoran-
dumul semnat în 2013.

Declaraþia este în contradicþie cu
cea a vicepreºedintelui KMG Inter-
naþional, Azamat Zhangulov, care

spusese cã statul român ºi-a îngheþat
angajamentele în ce priveºte acelaºi
memorandum.

Într-un interviu acordat HotNews,
ministrul susþine cã a anunþat grupul
Rompetrol (actualul KMG Interna-
þional) despre decizia privind SAPE,
desemnarea unei companii fiind o
etapã în îndeplinirea obligaþiilor sta-
tului român prevãzute în
memorandum.

“SAPE deþine participaþii minori-

tare în alte companii, încaseazã divi-
dende, are acest specific de adminis-
trare de active. Noi am considerat cã
este eficient din punct de vedere eco-
nomic, în loc sã construim noi struc-
turi, noi birocraþii, o altã companie
de la zero, sã folosim în mod eficient
vehiculele pe care deja le avem la
dispoziþie”, a afirmat Grigorescu.

A.A.

(continuare în pagina 3)

Rãtãciþi în istorie

Parcursul este numit Progres,
iar destinaþia Civilizaþie. În
ciuda aparenþelor, însã, Isto-

ria nu este un fel de autostradã pe
care, acel ce are ”o maºinã” mai
bunã, merge mai
repede, ajunge
mai departe, ori
mult înaintea al-
tora, la o destina-
þie anume, acolo
unde fructele cele
neculese, încã,
a le ”Raiului” ,
aºteaptã sã fie
luate din Pomul Cunoaºterii ºi din
cel al Vieþii. Istoria este mai degrabã
un soi de labirint dar, nu unul ca cel
de la Knossos, construit de Dedal,
regele Cretei, pentru a separa defini-
tiv lumea omului, firav cîºtigatã de
partea raþionalitãþii, de lumea rãului,
stãpînitã de monstrul iraþionalitãþii,
al violenþei ºi distrugerii. Nu acesta
este modelul! Istoria este mai degra-
bã un labirint ”secretat” de oameni,
comunitãþile ºi societãþile lor, care
îºi cautã drumul în Istorie. Nu dupã
un plan anume, ci dupã o logicã a

coagulãrii consecinþelor acþiunilor
colective ºi individuale pe care nu o
înþelegem astãzi, în acest secol XXI,
al miracolelor ºtiinþei ºi tehnologiei,
mai mult decît înþelegeau cei mai te-
meinici dintre anticii truditori ai
ogorului metafizicii, din logica ato-
milor. M-am ”bucurat”, foarte, foar-
te, trist, cînd ºi alþii au decoperit
probele irefutabile ale faptului cã
”sclavagismul” nu este o patã tre-
cutã de istorie, pe care am lãsat-o
de mult în urma noastrã. Nu! Este
o parte din istoria pe care o trãim,
pe care o secretã societãþile seco-
lului XXI, din ce în ce mai abun-
dent. În România, spre exemplu, s-a
descoperit recent, chiar, o formã
frustã de sclavagism: oameni puºi în
fiare, supuºi biciului ºi înfometãrii
pentru a fi transformaþi în uneltele
necuvîntãtoare ale bunãstãrii pe
care stãpînul de sclavi ºi-o cule-
ge din buzunarul celor care încã
mai sunt încercaþi de sentimentul
de milã ºi compasiune pentru su-
ferinþa fizicã, iremediabilã, a
unui alt semen.

(continuare în pagina 3)

BOGDAN PREDA DESPRE SCRISOAREA BÃNCILOR CÃTRE CSM:

“Patronatul Bancar nu a urmãrit
niciun fel de imixtiune în actul
de justiþie”

l Avocatul Piperea: “Continuaþi bãieþi sã fiþi
aroganþi, sã priviþi pe toatã lumea din pod, iritaþi
judecãtorii ºi atingeþi-i în amorul propriu”
l Oficialul CPBR: Reacþiile la scrisoarea CPBR
- “o scoatere din context a unui gest normal,
pentru a întreþine teze false” ºi atac personal la
adresa preºedintelui CPBR

S
crisoarea transmisã de
Consiliul Patronatelor
Bancare din România
(CPBR) Consiliului Su-

perior al Magistraturii (CSM) cu
privire la practica neunitarã în
cazul proceselor dintre clienþi ºi
bãnci nu reprezintã o imixtiune în
actul de justiþie, ci este un demers

firesc pentru stabilirea unui cadru
predictibil ºi stabil atât pentru
clienþi, cât ºi pentru bãnci ºi alþi in-
vestitori, susþine directorul execu-
tiv al CPBR, Bogdan Preda, citat
de Agerpres.

C.I.

(continuare în pagina 8)

“UniCredit” ia în
calcul o majorare
de capital

“UniCredit” SpA, cea mai mare
bancã din Italia, ia în considerare o
majorare de capital pentru îndeplini-
rea cerinþelor Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE) privind capitalul tam-
pon, respectiv pentru rezolvarea pro-
blemelor create de creditele neper-
formante, conform preºedintelui in-
stituþiei financiare, Giuseppe Vita,
citat de Reuters.

Majorarea ar putea urma vânzãri-
lor de active efectuate de bancã în ul-
timele zile, pe motiv cã nu ar fi
suficiente.

“Nu cred cã BCE va fi mulþumitã
de ceea ce am realizat pânã acum,
însã trebuie sã-i acordãm lui Mustier
timp ca sã-ºi facã treaba, în condiþiile
în care abia a ajuns în fruntea bãn-
cii”, a declarat Giuseppe Vita, pre-
zent la o conferinþã desfãºuratã la
Roma.

Amintim cã banca italianã l-a nu-
mit luna trecutã pe bancherul francez
Jean-Pierre Mustier în funcþia de di-
rector general, alegere care, potrivit
unor surse, va duce la majorarea ca-
pitalului “UniCredit” cu mai multe
miliarde de euro ºi la vânzãri de
active.

Conducerea “UniCredit” a apro-
bat, sãptãmâna aceasta, lansarea
unei revizuiri strategice sub condu-
cerea noului director, în vederea ma-
jorãrii capitalului ºi a îmbunãtãþirii
profitabilitãþii.

V.R.

Odatã cu liberalizarea pieþei britanice de
muncã pentru români, din ianuarie 2014,
Cosmin Manolache, în parteneriat cu Dra-
goº Ionescu, au considerat cã oamenii de
afaceri din Marea Britanie aºteaptã forþã de
muncã ieftinã ºi calificatã. Astfel, Cosmin
Manolache împreunã cu partenerul englez
Eliot James au înfiinþat în martie 2015, la
Londra, compania Strucktor Mechanical
UK, specializatã în lucrãri de instalaþii. Cei
doi au început sã aducã forþã de muncã
100% româneascã în Marea Britanie, la
Londra, cãrora le oferã transport ºi le asigu-
rã cazarea, pentru contracte în domeniul
instalaþiilor termice ºi sanitare.
Strucktor lucreazã în prezent pentru cele mai mari societãþi de construcþii ºi instalaþii din
Marea Britanie, cum sunt Barratt, Higgins, Taylor Wimpey, Redrow ºi chiar British Gas.
Situaþia pe care o tranziteazã în prezent Marea Britanie, în contextul unui posibil Brexit,
a ridicat multe semne de întrebare cu privire la continuitatea contractelor de muncã ale
românilor.
Dragoº Ionescu, directorul Strucktor din Bucureºti, ne-a oferit un interviu în care ne-a
explicat cum se desfãºoarã în prezent activitatea din Marea Britanie ºi riscurile Brexitu-
lui, atât pentru muncitorii români, cât ºi pentru mediul de afaceri.

Dragoº Ionescu (stânga),
Cosmin Manolache (dreapta)

CORNEL
CODIÞÃ

Bancpost a mãrit, în aceastã sãptãmânã, ratele la
creditele în franci elveþieni
l Banca justificã creºterea prin majorarea LIBOR

Bancpost a mãrit, în aceastã sãp-
tãmânã, ratele la creditele în franci
elveþieni, potrivit sesizãrilor clienþi-
lor primite pe adresa redacþiei
noastre.

Unul dintre aceºtia ne-a declarat:
“Zilele acestea am primit urmãtorul

sms: «Noua dumneavoastrã ratã la
creditul nr….are valoarea de …CHF
ºi este scadentã în 17.07.2016. Pen-
tru detalii, vã invitãm în unitãþile
Bancpost». Dupã ce am citit mesa-
jul, am verificat online cât am plãtit
luna trecutã ºi am constatat o mãrire

de circa 4 CHF. Marþi, am sunat la
bancã pentru detalii ºi mi s-a spus cã
mi-a crescut rata probabil din cauza
liborului, dar cã voi fi resunat pentru
clarificãri. Nu am primit nici un rã-
spuns ºi, de aceea, miercuri, am su-
nat, din nou. Persoana cu care am in-

teracþionat, telefonic, mi-a spus cã
nu au primit încã niciun rãspuns din
centralã. La fel ºi joi. Cam asta este
povestea”.

A.S
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