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BREXIT DUR

Miniºtrii britanici,
avertizaþi cu
privire la
pierderile din
colectarea taxelor

Miniºtrii din guvernul de la Lon-
dra au fost avertizaþi cã Marea Brita-
nie ar putea pierde anual venituri din
taxe în valoare de 66 de miliarde de
lire sterline (73 de miliarde de euro)
în cazul unei ieºiri dure a þãrii din
Uniunea Europeanã (Brexit), anunþã
The Times, citând documente guver-
namentale.

Potrivit acestor documente, care
analizeazã ce s-ar întâmpla dacã Ma-
rea Britanie iese de pe piaþa unicã ºi
se bazeazã numai pe regulile Organi-
zaþiei Mondiale a Comerþului în
schimburile cu continentul, Produ-
sul Intern Brut al Regatului Unit ar
putea sã scadã cu 9,5% în 15 ani, faþã
de nivelul pe care l-ar înregistra dacã
ar rãmâne în UE.

Sãptãmâna trecutã, un raport al
firmei de consultanþã Oliver Wyman
arãta cã numai sectorul financiar al
Marii Britanii ar putea pierde venituri
de pânã la 38 de miliarde de lire ster-
line în cazul unui Brexit dur.

O astfel de scãdere masivã a veni-
turilor ar forþa guvernul sã diminue-
ze cheltuielile publice sau sã majore-
ze taxele.

V.R.
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n “Ford” închide temporar fabrica
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Acþionarii SIF Banat
Criºana au aprobat un nou
program de rãscumpãrare

Ac þ i o n a r i i S I F 1 B a n a t
Criºana au aprobat, ieri, re-
ducerea capitalului social,

dar ºi un nou program de rãscumpã-
rare, conform raportului transmis
Bursei de Valori Bucureºti.

Astfel, compania va rãscumpãra
maximum 20.000.000 de acþiuni, la
un preþ între 0,5 lei ºi 3,41 lei/unitate,
în vederea reducerii capitalului so-
cial. Durata programului este de
maximum 12 luni.

Totodatã, capitalul social al SIF1 se
va reduce de la 54.884.926,80 lei la
52.000.000 lei, ca urmare a anulãrii
unui numãr de 28.849.268 acþiuni pro-
prii dobândite de cãtre societate, în ca-
drul primului programde rãscumpãra-
re, în urma aprobãrii acþionarilor.

Derularea unui nou program de
rãscumpãrare a fost determinatã de
succesul primei iniþiative de acest

gen, potrivit lui Bogdan Drãgoi,
Preºedinte al Consiliului de Adminis-
traþie ºi Director General al SIF Ba-
nat Criºana.

Oferta publicã prin care SIF1 Banat
Criºana a rãscumpãrat 5,62% din ac-
þiunile proprii, la un preþ de 1,7 lei/titlu,
a fost suprasubscrisã de 4,59 ori.

Acþionarii SIF1 au votat, la AGA
din aprilie, propunerea conducerii de
repartizare a profitului net de anul
trecut la rezultatul reportat ºi folosi-
rea banilor pentru programul de rãs-
cumpãrare de acþiuni, în condiþiile în
care aveau pe masã ºi propunerea
“Business Capital for Romania
Opportunity Fund”, care solicitase
distribuirea unor dividende, în cuan-
tum de 80% din profitul pe anul
trecut, adicã 0,1098 lei/acþiune.

A.A.

Bibliografii ignorate

Cunoscutul avocat Gheorghe
Piperea, profesor la Facultatea
de Drept a Universitãþii Bucu-

reºti, ºi-a exprimat intenþia de a da în
judecatã Banca Naþionalã. Cã o va
chema, deci, dinaintea unui tribunal.
Unde, desigur, procesele se de-
sfãºoarã cu solemni-
tatea impusã de lege:
cu judecãtori în robe,
cu pledoarii ale acu-
zatorilor ºi apãrãtori-
lor profesioniºti, cu
grefieri ºi aprozi, cu
public în sala de ju-
decatã. ªi unde þi se cere, mai întâi, sã
numeºti legile încãlcate de cãtre cel
chemat în judecatã; apoi sã dovedeºti,
sã probezi temeinicia învinuirilor
aduse. Nu a nominalizat însã nicio
lege pe care ar fi încãlcat-o Banca
Centralã.

În media, totuºi, în general în spa-

þiul public, cu oarece surdinã anul
trecut, apoi mai zgomotos în acest
an, s-au aglomerat voci– politicieni,
analiºti, realizatori TV, jurnaliºti din
presa scrisã, bloggeri – care acuzã
Banca Naþionalã în legãturã cu ge-
stiunea rezervei de aur, cu dobânda
de politicã monetarã, cu politica va-
lutarã, cu activitatea de reglementare
ºi de supraveghere etc., etc. Fãrã ca
mãcar vreunul dintre aceºti acuzatori
sã numeascã – cu numãr ºi titlu – mã-
car o singurã lege încãlcatã. ªi asta,
pentru cã …în Agora merge ºi aºa.
Spre deosebire de tribunal.

Cine decide ce trebuie sã

facã ori sã nu facã Banca

Centralã?

LEGEA! Unicitatea Bãncii Na-
þionale, ca instituþie centralã de inte-
res public, îi contureazã ºi statutul

juridic. Iar potrivit acestui statut, ni-
meni dincolo de legi, absolut nime-
ni, nu are vreo prerogativã de a stabi-
li ce trebuie sã facã ºi ce nu trebuie sã
facã. Aºa e în toatã lumea.

ªi nu pentru cã s-ar face vreun
hatâr bãncilor centrale. Ci pentru cã
– dupã o experienþã istoricã înde-
lungatã, soldatã cu lecþii amare, ce
au afectat pentru mult timp soarta
unor popoare, mari sau mici, cu de-
osebire din cauza prea deselor di-
spoziþii date bãncilor centrale sã fi-
nanþeze deficitele bugetare cu bani
“tipãriþi” – lumea a ajuns la aceastã
concluzie înþeleaptã: bãncile cen-
trale sunt conduse numai prin legi.
Aºa e în America, aºa e în toate cele
28 de þãri ale Uniunii Europene, aºa
e în numeroase alte pãrþi de pe pla-
netã.

(continuare în pagina 3)
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IONEL BLÃNCULESCU:

“Lumea se repolarizeazã,
iar România trebuie
sã înþeleagã noile realitãþi”
l Putin ºi Erdogan vor sã constituie un fond comun de investiþii, cu un
capital de 1 miliard de dolari

Lumea se repolarizeazã - SUA
ºi UE pe de-o parte, iar Ru-
sia, Turcia, India, parþial

China, lumea arabã, pe de altã parte -,
opineazã analistul economic Ionel
Blãnculescu, fiind de pãrere cã
“România trebuie sã devinã inteli-
gentã ºi sã înþeleagã aceste noi rea-
litãþi”, altfel va rãmâne într-un veri-
tabil con de umbrã, ceea ce se va
traduce prin stagnare ºi îngheþare
economicã pe termen mediu ºi
lung”.

Omenirea se aflã într-un moment
crucial, iar sectorul energiei trece
printr-o tranziþie fundamentalã, im-
pusã de dezvoltarea în ritm alert a no-
ilor tehnologii cu efecte dãunãtoare
asupra mediului la nivel global, potri-
vit lui Ionel Blãnculescu, Senior
Advisor la Global Resources Partner-
ship, pentru România, Turcia ºi þãrile
din Centrul ºi Sud-Estul Europei.

Prezent, în aceste zile, la cel de-al
23-lea Congres Energetic Mondial,
organizat la Istanbul, domnia sa atra-
ge atenþia cã, pe parcursul urmãtoa-
relor decenii, aceastã transformare
profundã a sectorului va schimba ra-
dical modul în care producem ºi con-
sumãm energie: “Guvernele, indus-
tria, inventatorii ºi societatea în an-
samblul ei sunt chemate sã rãspundã
acestor provocãri din ce în ce mai

complexe. Industria energeticã are
acum ºansa istoricã de a se constitui
într-o nouã putere a revoluþiei indus-
triale. Liderii ºi societatea umanã în
ansamblul ei trebuie sã îmbrãþiºeze
noile realitãþi ºi sã depunã eforturi
pentru inovare continuã, menþinând
în acelaºi timp un cadru stabil nece-
sar investiþiilor.

Aºadar, este necesarã ieºirea din
starea în care ne aflãm, cel puþin în
ceea ce priveºte investiþiile majore în
energie ºi industrie, ºi anume aceea
de a aºtepta sã vina investitori intere-
saþi, sã vinã resurse financiare, sã

vinã, încontinuu sã vinã cineva ºi sã
facã ceva, astfel încât sã putem
schimba trendul în a aduce noi inves-
titorii sau investiþiile în economia
noastrã, aºa dupã cum, în cadrul aces-
tui Congres, o fãceau giganþii indus-
triali ºi energetici ai lumii, cãrora nu
li s-a pãrut nimic ciudat ºi deosebit sã
se deplaseze de la New York, Lon-
dra, Moscova, Riad, Roma, Paris sau
din alte mari metropole ale lumii, la
Istanbul, la Congresul Mondial al
Energiei ºi sã-ºi obþinã noi ºi noi
contracte. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 7)

CONVERSIA CREDITELOR ªI DAREA ÎN PLATÃ AU RÃMAS
“CA-N GARÃ”

Parlamentarii ºi judecãtorii
Curþii Constituþionale
au stopat ofensiva
împotriva bãncilor

Lupta împrumutaþilor la
bãnci pare sã fie intermi-
nabilã.

Speranþele debitorilor scad pe zi
ce trece, în timp ce politicienii par sã
joace pe douã fronturi.

Ziua de ieri, 11 octombrie 2016, a
fost aºteptatã cu sufletul la gurã de
persoanele cu credite la instituþiile
bancare.

Deputaþii ºi judecãtorii Curþii
Constituþionale a României (CCR)
ar fi urmat sã voteze Legea conver-
siei creditelor în franci elveþieni
(CHF) ºi, respectiv, sã se pronunþe
pe constituþionalitatea Legii dãrii în
platã.

Nici votul, nici decizia CCR nu au
avut loc ieri, ambele fiind amânate,
posibil, pentru a doua parte a lunii
octombrie (proiectul Legii conver-
siei ar putea intra la votul din plen
sãptãmâna viitoare, potrivit unora
dintre parlamentari, iar hotãrârea re-
feritoare la Legea dãrii în platã este
programatã pentru 25 octombrie,
dupã cum ne-au spus reprezentanþii
biroului de presã de la CCR).

Astfel, ofensiva împotriva bãnci-
lor a fost stopatã, iar împrumutaþii cu
credite în CHF au fost lãsaþi din nou
sã aºtepte, aºa cum se întâmplã de
doi ani încoace.

Discuþiile de ieri au fost aprinse

atât în Parlament, cât ºi la CCR, ºi
deputaþii prezenþi în ºedinþa de plen,
dar ºi avocaþii de la Curtea Constitu-
þionalã contrazicându-se pe subiec-
tele zilei.

În timp ce debitorii se simt ai ni-
mãnui, iar luminiþa de la capãtul tu-
nelului pare sã fie tot mai micã ºi mai
îndepãrtatã, avocatul Gheorghe Pi-
perea îi încurajeazã, precizând:
“Senzaþia mea este cã hotãrârea ju-
decãtorilor de la Curtea Constituþio-
nalã era deja stabilitã, dar cã, acum,
le-am schimbat macazul.

EMILIA OLESCU

(continuare în poagina 3)
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PETROM SE FOLOSEªTE DE TERENURILE APORTATE DE
STAT, FÃRÃ SÃ I LE INCLUDÃ ÎN CAPITAL

Ministerul Energiei – fãrã vlagã
faþã de Petrom

Poate dura oricât pânã când
“Petrom” va opera majorarea
de capital cu terenurile apor-

tate de stat, conform contractului de
privatizare, ne sugereazã, cu
nonºalanþã, Ministerul Energiei,
într-un rãspuns care stã sub sloganul
instituþiei “Profesionalism. Integri-
tate. Transparenþã”.

Oferta “nelimitatã” a statului vine
în condiþiile în care compania a pri-
mit un ultimatum de la autoritãþile
române, în 2014, iar Curtea de Con-

turi a transmis numeroase avertizãri
privind aceastã neîndeplinire din
contractul de privatizare.

Motivul pentru care Ministerul nu
ºtie când îºi va primi statul drepturile
este halucinant: Petrom mai are de
obþinut atestate de proprietate pe
0,78% din totalul terenurilor ºi, abia
când le va stãpâni 100%, va putea sã
facã majorarea.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)


