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Surse: RBS taxeazã
unele companii
pentru depozite

Unele companii mari care sunt
clienþi ai “Royal Bank of Scotland”
(RBS) vor fi nevoite sã plãteascã,
începând de astãzi, pentru depozitele
pe care le au la aceastã bancã, potri-
vit unor surse citate de Reuters, care
aratã cã, astfel, RBS devine prima
bancã britanicã ce impune dobânzi
negative la depozite.

Sursele au declarat cã RBS a con-
tactat unii clienþi ai sãi de pe seg-
mentul de investment banking, aver-
tizându-i în legãturã cu taxele ce sunt
aºteptate sã afecteze companiile care
deruleazã tranzacþii cu contracte fu-
tures ºi options ce sunt procesate
prin casele de compensare din Euro-
pa, ca urmare a dobânzilor negative
aplicate la depozite de cãtre Banca
Centralã Europeanã.

RBS nu a fãcut comentarii cu pri-
vire la informaþia publicatã de
Reuters.

Luna trecutã, RBS a anunþat cã nu
are în plan sã impunã acum dobânzi
negative, însã ar putea recurge la o
asemenea mãsurã dacã dobânda che-
ie va intra în teritoriu negativ.
Dobânda de referinþã din Marea
Britanie este de 0,25%.

ªase dintre bãncile centrale majo-
re din lume au lansat dobânzi negati-
ve. În rândul acestora se aflã Banca
Japoniei ºi Banca Centralã
Europeanã.

V.R.
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MIRCEA URSACHE, VICEPREªEDINTE ASF:

Iniþiativa de sistare
a privatizãrilor nu are nicio

legãturã cu strategia de listãri
l “Listarea Hidroelectrica - ultimul instrument pentru atingerea statutului de piaþã emergentã”
l “Prin neîndeplinirea criteriului de lichiditate (…), România ar rãmâne localizatã la periferia UE ºi
ocolitã de fluxurile de capital”
l “Organismele de supraveghere europene funcþioneazã cu doar douã structuri: ESMA pentru piaþa
de capital ºi EIOPA pentru asigurãri ºi pensii private”

Reporter: Ce aºteptãri aveþi pen-
tru creºterea volumului de tranzacþii
ºi a lichiditãþii Bursei de Valori Bu-
cureºti, criteriu necesar pentru pro-
movarea pe lista de monitorizare, în
vederea obþinerii statutului de piaþã
emergentã?

Mircea Ursache: În cazul în care
emitentul Hidroelectrica va începe
procedura de listare, ASF este pre-
gãtit sã analizeze ºi sã aprobe pro-
spectul, considerând cã listarea Hi-
droelectrica este ultimul instrument
pentru a atinge statutul de Piaþã
emergentã care ar permite intensifi-
carea fluxurilor de capital spre
România.

Aº spune cã prin neîndeplinirea
acestui ultim obiectiv (lichiditatea)
în evaluarea instituþiilor internaþio-
nale (MSCI, PTSE, S&P, Dow Jo-
nes, STOXX) România ar rãmâne
localizatã la periferia UE ºi ocolitã
de fluxurile de capital.

Profit însã de aceastã întrebare sã
punctez cã nu trebuie perpetuat în
confuzia dintre termenii privatiza-
re/listare ºi cã recenta iniþiativã legi-

slativã de sistare a privatizãrilor stra-
tegice în urmãtorii cinci ani nu are
nicio legãturã cu listarea în continua-
re a companiilor româneºti pe piaþa
reglementatã BVB, politicã pe care
sunt sigur cã orice forþã politicã o su-
sþine.

Reporter: Ce mãsuri a luat Auto-
ritatea în cazul subiectelor fierbinþi
sesizate de presã în ultima perioadã –
dosar penal la OMV Petrom, posibi-
lã manipulare a pieþei de cãtre Oil
Terminal, consolidarea acþiunilor la
SIF Moldova?

Mircea Ursache: Nu pot sã fac ni-
ciun comentariu cu privire la investi-
gaþiile în curs pe care ASF le des-
fãºoarã.

Referitor la operaþiunea de conso-
lidare a acþiunilor la SIF Moldova,
urmãresc cu atenþie întregul proces,
dar pânã la primirea prospectului nu
pot, de asemenea, sã fac vreun co-
mentariu.

A consemnat
ADINA ARDELEANU
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n Capitalul Bãncii Carpatica va creºte
cu 297,29 milioane lei, dupã fuziunea
cu Patria Bank PAGINA 2

n Un nou pachet legislativ pentru eliminarea
cozilor de la ghiºee PAGINA 3

RAIFFEISEN BANK NOTIFICÃ STATUL
ROMÂN LEGAT DE LEGEA DÃRII ÎN
PLATÃ

Deleanu: ”Bãncile strãine
ameninþã statul cu ICSID”
l Christof Danz, RBI: “Am trimis o scrisoare
Guvernului român referitoare la Legea dãrii în
platã”

Raiffeisen Bank intenþioneazã
sã notifice statul român, în
aceastã sãptãmânã, în legã-

turã cu Legea dãrii în platã, soli-
citând modificarea actului normativ
“astfel încât sã nu mai ameninþe si-
guranþa investiþiilor bãncii în Rom-
ânia”.

Christof Danz, ºef PR Raiffeisen
Bank International, ne-a confirmat cã
banca a trimis deja o scrisoare Guver-
nului român referitoare la Legea dãrii
în platã. Domnia sa a precizat cã nu
doreºte sã ofere detalii suplimentare
din scrisoare.

Potrivit unor surse din piaþa ban-

carã, citate de publicaþia online Eco-
nomica.net, banca urmeazã sã se
plângã de faptul cã Legea dãrii în
platã, prin încãlcarea dreptului la
proprietate, ignorã tratatele bilatera-
le semnate în vederea asigurãrii
protecþiei investiþiilor strãine.

Statul ar urma sã primeascã un ter-
men pânã la care sã modifice legea,
sub ameninþarea unor procese pe
care ar urma sã le intenteze acþionarii
bãncilor strãine din þara noastrã la
tribunalele internaþionale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

De ce plâng elitele?
Europa ºi Statele Unite sunt marca-

te în ultimii ani de accentuarea unei
tendinþe terifiante pentru conducãtori.
Oferta abundentã de “pâine ºi circ” nu
mai pare suficientã pentru a convinge

cetãþenii sã rãspundã
c o n f o r m
“aºteptãrilor”
la nenumãra-
tele declaraþii,
p r o p u n e r i ,
legi sau ordo-
nanþe menite
sã le îmbunãtãþeascã

viaþa ºi sã le ofere un viitor luminos.
Rapid a fost gãsit ºi un vinovat,

populismul, iar “elitele” au început o
campanie furibundã de presã împo-
triva acestui duºman al democraþiei.

Se analizeazã “deviaþia” ºi sunt

propuse tot felul de soluþii, dar niciu-
na nu are ºanse de succes, pentru cã
adevãratele cauze sunt ignorate.

Oare nemulþumirea oamenilor nu
vine tocmai de la faptul cã ºi-au pierdut
calitatea de cetãþeni, adicã de persoane

implicate direct ºi conºtient în treburile
cetãþii, ºi s-au transformat doar în
“consumatori”, a cãror opinie nu mai
conteazã la vot? De parcã nu ar fi fost
de ajuns, chiar ºi la aceastã “calitate”
s-a ajuns prin supra-îndatorare, pe fon-
dul stagnãrii veniturilor reale.

Dezastruoasa politicã a imigraþiei
din UE nu este decât picãtura care a
umplut paharul, în condiþiile în care
devine tot mai evident cã “statul bunã-
stãrii” nu mai poate fi menþinut.

ªi apoi s-a întâmplat imposibilul.
Majoritatea britanicilor prezenþi
la referendumul de la sfârºitul
lunii iunie 2016 au votat pentru
ieºirea din UE.

Una dintrecelemaiarogante ºi
stupide reacþii internaþionale în
faþa acestei decizii a apãrut

aproape imediat în revista Foreign Po-
licy. “A venit vremea pentru elite sã se
ridice împotriva maselor ignorante”,
scrie James Traub, jurnalist ºi membru
asociat al Centrului pentru Cooperare
Internaþionalã din New York.

(continuare în pagina 3)

SUNTEM DIN NOU ÎN PRAGUL INFRINGEMENTULUI

Comisia Europeanã a notificat
România pentru netranspunerea
Directivei Tutunului

Þ
ara noastrã a fost notificatã de
Comisia Europeanã pentru
netranspunerea în legislaþia
naþionalã a Directivei Tutu-

nului (40/2014), dupã cum ne-au
spus surse apropiate situaþiei. Astfel,

autoritãþile europene au cerut clarifi-
cãri de la Guvernul nostru pentru
faptul cã au întârziat preluarea regle-
mentãrilor europene din domeniul
tutunului, toate þãrile membre având
obligaþia sã transpunã Directiva Eu-

ropeanã încã din 20 mai 2016.
CE nu s-a sesizat doar în legãturã

cu România, ci a trimis notificãri ºi
altor 17 state membre UE pentru ne-
transpunere la timp sau transpunere
incompletã a Directivei Tutunului.

Sursele citate ne-au explicat cã
acesta este primul pas al fazei preli-
minare de preinfringement, urmând
ca rãspunsul Guvernului sã fie trimis
CE în timp de douã luni. Dupã aceea,
în alte douã luni, va urma sã primim
o nouã notificare de la Comisie, dacã
va mai fi cazul.

În acest moment, þara noastrã are
deschise peste 50 de proceduri de
preinfringement, ne-au mai spus sur-
sele citate.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

Semne de rãzboi
Când manipularea de presã ajunge

la Sky News, atunci putem suspecta
cã adevãrul a cãzut drept victimã ºi
întrucât spune Eschil cã “În rãzboi,
prima victimã este adevãrul”, rezulã,
simplu, cã se fac pregãtiri de rãzboi.

În ultima lunã, þara noastrã a fost
în centrul a douã ºtiri, infirmate ulte-
rior de autoritãþi, care au creat dez-
bateri intense. Mai întâi, televiziu-
nea britanicã Sky News a difuzat un
reportaj despre traficanþi de arme din
þara noastrã, care s-a dovedit a fi o
înscenare, iar jurnaliºtii ºi presupuºii
traficanþi sunt investigaþi, acum, de
DIICOT. Apoi, publicaþia online
EurActiv.com, a scris, pe surse, cã
Statele Unite ale Americii au început
transferul de arme nucleare din Tur-
cia cãtre România, pe fondul dete-
riorãrii relaþiilor dintre Washington
ºi Ankara, informaþia fiind infirmatã
ferm de autoritãþile noastre.

Sky News a difuzat, la douã zile
dupã reportajul despre presupuºii
traficanþi de arme din România, un
alt material de investigaþie, care dez-

vãluie cã armata rusã antreneazã în
secret mercenari pe care îi trimite sã
lupte alãturi de trupele loiale lui Bas-
har al-Assad. În urma difuzãrii aces-
tui material, la Moscova a izbucnit
un scandal similar celui din Româ-
nia. Presa rusã susþine cã unul dintre
personajele cu care ar fi stat de vorbã
jurnalistul Sky News ºi care ar fi fã-
cut dezvãluirile este, de fapt, un ac-
tor, cãruia i s-a spus cã joacã un rol
într-un film, conform postului TV
Digi 24.

În aprilie 2015, fostul director al
Serviciului Român de Informaþii
(SRI), George Maior, a avertizat,
într-o postare pe blogul Financial Ti-
mes, cã Rusia a intensificat rãzboiul
informaþional împotrivaOccidentului.

În februarie 2016, ambasadorul
Statelor Unite ale Americii la Bucu-
reºti, Excelenþa Sa Hans Klemm,
spunea cã pericolele cu care ne con-
fruntãm în prezent sunt mult mai
complexe decât au fost în orice altã
perioadã a istoriei recente. (A.A.)

(continuare în pagina 2)

“Elitele nu sunt problema,
populaþiile sunt problema în acest
moment”.

Joachim Gauck, preºedintele
Germaniei
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