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Theresa May era, în mai, împotriva Brexit,
în faþa bancherilor de la
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SIF Moldova susþine, în continuare,
consolidarea valorii nominale a acþiunilor
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Goldman Sachs:
“Lira încã este
supraevaluatã”

Banca americanã de investiþii
Goldman Sachs Group Inc. conside-
rã cã moneda birtanicã, lira sterlinã,
încã se mai poate deprecia, fiind
supraevaluatã.

Deºi unii analiºti sunt de pãrere cã
lira “este ieftinã” acum, dupã ce a
atins recorduri minime, specialiºtii
Goldman susþin cã examinarea evo-
luþiei acestei monede în contextul
impactului ieºirii Marii Britanii din
UE (Brexit) asupra comerþului, res-
pectiv a întregii economii, aratã un
tablou diferit.

Conform Goldman, lira încã este
supraevaluatã cu 10%.

“Semnalul cã lira este ieftinã
ignorã turbulenþele pe care le-ar pu-
tea cauza Brexitul în Marea Brita-
nie”, subliniazã analiºtii bãncii
americane.

Lira avea un curs de 1,2229 dolari
ieri, la ora 10.43, pe pieþe din SUA,
cu 0,3% mai mare decât în ziua pre-
cedentã.

Amintim cã ministrul britanic al
Economiei, Philip Hammond, a de-
clarat, luna aceasta, cã economia þã-
rii sale se va confrunta cu momente
de turbulenþe în timpul negocierilor
cu UE privind Brexitul, turbulenþe
pe care le-a comparat cu un
“montagne russe”.

V.R.

Joi, 27 octombrie 2016, nr. 207 (5787), anul XXVI

n Grupul “Vodafone”, amendat
cu 5,6 milioane dolari în
Marea Britanie
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Andreea Paul demonstreazã
cã ASF minte cu neruºinare

Deputatul Andreea Paul a demon-
strat, ieri, cu documente, minciuna
sfruntatã ºi continuã a Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF).

Dupã ce Andreea Paul a declarat
cã preºedintele ASF Miºu Negriþoiu
aºteaptã sã fie demis, ca sã poatã
încasa cele opt salarii compensatorii
care i s-ar cuveni în acest caz, Auto-
ritatea a contrazis-o, spunând cã “nu
sunt prevãzute plãþi compensatorii
pentru Preºedintele ASF”. Acelaºi
rãspuns ne-a fost transmis de cãtre
ASF ºi pe data de 16 septembrie, în
condiþiile în care, în piaþã, apãruserã
zvonuri despre salarii le
compensatorii pentru preºedintele
instituþiei.

Andreea Paul a prezentat, ieri,
contractul colectiv de muncã al ASF
pentru 2015-2016 ºi cel pe
2016-2017 ºi, în ambele, articolul 55
stipuleazã compensaþiile egale cu
opt salarii lunare: “În cazul conce-
dierii din motive neimputabile sala-
riatului, prevãzutã la art. 65 din Co-
dul Muncii, sau a încetãrii manda-
tului membrilor Consiliului ASF
din motive neimputabile, anterior
expirãrii mandatului, personalul
ASF beneficiazã de o compensaþie în
cuantum de 8 salarii lunare de bazã
brute (…)”(vezi foto în pagina 3).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)
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PNL vrea legiferarea impozitãrii în România
a profiturilor multinaþionalelor
l Deputatul Zamfir: “Solicitãm PSD ºi domnului Liviu Dragnea sã
dezbatem aceastã iniþiativã prin care vom atrage bani la buget cu aceeaºi
vitezã cu care a fost discutat proiectul de eliminare a celor 102 taxe”

Un grup de deputaþi liberali
au depus, recent, un proiect
de lege care urmãreºte ga-

rantarea plãþii impozitelor la bugetul
nostru de stat, de cãtre multinaþiona-
lele care fac profit la noi.

Astfel, iniþiativa legislativã preve-
de împiedicarea transferului profi-
tului obþinut în România cãtre zone
fiscale mai favorabile.

Expunerea de motive precizeazã,

printre altele: “Propunerea legislati-
vã îºi doreºte sã garanteze faptul cã
impozitele sunt plãtite acolo unde
sunt generate profiturile ºi unde este
creatã valoarea. (…) Prezenta lege
va proteja mediul de afaceri din
România de eventuale politici fisca-
le destabilizatoare care ar putea sã
aparã în cadrul pieþei interne. Mo-
mentan, în mediul de afaceri din
România existã un dezechilibru care

afecteazã competitivitatea ºi dezvol-
tarea pieþei interne. În timp ce unii
întreprinzãtori plãtesc 16% impozit
pe profit, unele companii cu activita-
te în mai multe state îºi trimit profi-
tul, înregistrat în România, în state
terþe din aceastã lume, inclusiv prin
intermediul offshore-urilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

ÎN CANADA ESTE CONTESTATÃ
CONSTITUÞIONALITATEA TRATATULUI
COMERCIAL CU UE

Odatã cu CETA
autoritãþile noastre au
semnat ºi pentru statutul
de colonie subdezvoltatã?

Când nimic nu pãrea sã mai
stea în calea adoptãrii trata-
tului comercial dintre UE ºi

Canada, cunoscut sub numele
CETA (Comprehensive Economic
a n d T r a d e A g r e e me n t ) , s - a
întâmplat minunea sau dezastrul, în
funcþie de punctul de vedere al pãr-
þilor implicate.

Respingerea trata-
tului, numit impro-
priu de liber schimb,
de cãtre autoritãþile
regiunii belgiene Va-
lonia, a reprezentat o
minune pentru cei cã-
rora le-a fost refuzat sistematic drep-
tul la informare ºi care se tem de o
fuziune permanentã între interesele
statelor ºi corporaþiilor, fenomen
cunoscut sub numele de fascism.

Înainte de semnarea tratatului
CETA, organizaþia neguvernamen-
talã Corporate Europe Observatory
(CEO) a prezentat date despre puter-
nica activitate de lobby a marilor
companii internaþionale la nivelul
Comisiei Europene, explicând astfel
ºi secretul din jurul negocierilor, atât
în cazul CETA cât ºi în cazul TTIP
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership), tratatul comercial
dintre UE ºi SUA.

Unii analiºti considerã însã cã nu
regiunea francofonã din Belgia este
vinovatã pentru eºuarea negocierilor
pe ultima sutã de metri, ci vinovatul

se aflã la Berlin, care a fãcut presiuni
puternice asupra Comisiei Europene
pentru ca ratificarea CETAsã se facã
individual de fiecare membru al UE.

Varianta finalã a tratatului, care
are aproape 1.600 de pagini, poate fi
descãrcatã la adresa trade.ec.euro-
pa.eu/doclib/html/152806.htm.
Oare de ce s-au tãiat atâþia copaci
pentru tipãrirea tratatului, în condi-
þiile în care un adevãrat tratat de liber
schimb, benefic pentru toate pãrþile
implicate, nu ar trebuie sã ocupe mai
mult de o paginã?

Douã organizaþii neguvernamen-
tale din Germania ºi Canada, Power-
Shift (www.power-shift.de) ºi Cana-
dian Centre for Policy Alternatives
(www.policyalternatives.ca) au pu-
blicat o analizã a implicaþiilor CETA
pentru cele douã pãrþi semnatare cu
titlul “Making Sense of CETA”.

Afirmaþiile din partea introducti-
vã, conform cãrora “CETA nu este
un simplu tratat comercial, ci un do-
cument de naturã constituþionalã,
care restricþioneazã opþiunile politi-
cilor publice în domenii diverse,
cum ar fi proprietate intelectualã,
achiziþiile guvernamentale, siguran-
þa alimentarã, reglementarea pieþelor
financiare sau reglementãrile interne
ºi serviciile publice”, este suficientã
pentru a pune sub semnul întrebãrii
adevãratele motivaþii din spatele
“tratatului de liber schimb”.

(continuare în pagina 2)

Competenþa Bãncii Centrale
se scurge pe Facebook

Eugen Rãdulescu, directorul de
stabilitate din BNR, a sugerat, re-
cent, pe o reþea de socializare, cã
bãncile au acordat credite în franci
elveþieni nu doar pentru achiziþiona-
rea imobilelor, ci ºi pentru
cumpãrarea de acþiuni.

Domnia sa a scris, ironic, rãs-
punzând unui comentariu: “În înþe-
lepciunea lor, politicienii au ºi expli-

cat asta (n.r. de ce trebuie o lege ca sã
anuleze un contract) (ºi au votat una-
nim!!!): pentru cã bãncile i-au
înºelat pe clienþi, nu le-au spus destul
despre riscul valutar, ºi de aceea tre-
buie pedepsite - inclusiv pentru cre-
ditele de, sã spunem, un milion de
franci pentru a cumpãra acþiuni la
Transelectrica. Bietul client a fost
înºelat de bancã, nu-i aºa, veroasã.
Iar asta este atât de limpede, cã nici
nu mai e nevoie de un judecãtor care
sã constate înºelãtoria - o poate face
foarte bine ºi Parlamentul...”.

“Profesionalismul” angajatului
BNR a mers ºi mai departe, ºi, pe
lângã atacurile la adresa debitorilor,
a afirmat cã ºtie, “din amintiri”, cifre
despre creditele în franci: “BNR a
publicat numãrul de credite pe grupe
în CHF. Sunt 44 credite peste 1 mi-
lion, vreo 1400 peste 250 mii.

A.S.
(continuare în pagina 3)

Producãtorii de polistiren se tem
cã amenzile ANPC vor creºte
l Paul Anghel: “Industria polistirenului are, în primul rând, o lege simplã,
specificã, pe care trebuie sã o respecte; în caz contrar, primeºte sancþiuni”

Producãtorii de polistiren se
tem cã amenzile pe care le
aplicã Autoritatea Naþionalã

pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) pentru nerespectarea legii
vor creºte, dacã instituþia va trece
din subordinea Guvernului în coor-
donarea Parlamentului.

Industria polistirenului nu este
singurul domeniu care se plânge cã,
dacã amenzile ANPC ar reprezenta
10% din cifra de afaceri a companii-
lor, atunci acestea din urmã ar intra
în faliment.

Sectorul vopselelor, dar ºi între-
prinderile mici ºi mijlocii ºi repre-
zentanþii din turism susþin cã vor fi
afectaþi dacã legea de modificare a
statutului ANPC va fi adoptatã.

Întrebarea care se pune este de ce

aceastã teamã? ANPC aplicã amenzi
doar pentru nerespectarea legii consu-
matorului. Dacã firmele respectã le-
gea, atuncinuriscãsã fieamendate…

Asociaþia Producãtorilor de Polis-
tiren Expandat din România
(ROMEPS) s-a alãturat demersului
Asociaþiei Industriei Vopselelor din
România (AIVR) ºi a trimis Senatu-
lui un document prin care solicitã re-
spingerea propunerii legislative
privind Statutul ANPC.

Delia Filip, director executiv
ROMEPS, a menþionat, într-un co-
municat: „ROMEPS înþelege ºi sus-
þine sancþionarea operatorilor eco-
nomici care nu se supun legislaþiei în
vigoare.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)
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DUPÃ CE A AMENINÞAT STATUL CU
JUDECATA, IAR GUVERNUL A TRIMIS
LEGEA CONVERSIEI LA CCR

Raiffeisen Bank
a sponsorizat
evenimentul

Wolfgang Schäuble

G
uvernul Cioloº pare sã
fie într-un grav conflict
de interese, în condiþiile
în care este ameninþat de

Raiffeisen International cu judecata
la Washington, dar acceptã ca Raif-
feisen Bank România sã-i sponsori-
zeze conferinþa de presã la care per-
sonajul principal a fost omul finan-
þelor europene, ministrul german
Wolfgang Schäuble, alãturi de pre-
mierul României ºi de Anca Dragu,
ministrul nostru de finanþe.

Ar fi interesant de ºtiut în ce a con-
stat sponsorizarea, pentru cã nu ne
putem imagina cã statul român a pri-
mit bani de la o bancã pentru cafeaua
ministrului german de finanþe.

În lumina acestei sponsorizãri,
afirmaþiile membrilor guvernului,
inclusiv cele ale premierului Cioloº,
împotriva legii dãrii în platã ºi trimi-
terea legii conversiei la Curtea Con-
stituþionalã pot avea alte înþelesuri
decât cele declarate. (A.S. , E.O.)

(continuare în pagina 3)
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Inflexibilul Schäuble pledeazã pentru “o abordare
umanistã”, în Europa
lMinistrul german al Finanþelor, Wolfgang Schäuble, recunoaºte cã
“cetãþenii statelor membre nu prea înþeleg ce înseamnã UE pentru ei”
l Schäuble: “Pledãm pentru o colaborare strânsã cu Rusia, dar cu condiþia
sã respectãm dreptul internaþional” l “Este nevoie de o protecþie comunã
a frontierelor“, a mai spus Ministrul german al Finanþelor

Inflexibilul ministru de finanþe
al Germaniei Wolfgang Schäu-
ble, care s-a arãtat de neîndu-

plecat în negocierile privind dato-
riile Greciei, cere, acum, înþelege-
rea cetãþenilor Uniunii ºi încrede-
rea acestora în proiectul comun, pe

mãsurã ce “visul european” a înce-
put sã se destrame, dupã votul Ma-
rii Britanii pentru Brexit. De ase-
menea, el pledeazã pentru “o abor-
dare umanistã”, în Europa, în su-
biectul migranþilor.

“Cetãþenii UE nu înþeleg prea

bine ce înseamnã Uniunea pentru
ei”, a declarat, ieri, ministrul ger-
man al Finanþelor, Wolfgang
Schäuble, în cadrul unei conferinþe
pe teme financiare organizate la Bu-
cureºti. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 3)


