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Theresa May,
deschisã unui
acord de tranziþie
pentru Brexit

Premierul britanic Theresa May a
afirmat, ieri, cã este deschisã înche-
ierii unui acord de tranziþie pentru
ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã (Brexit), în locul unei pã-
rãsiri bruºte a blocului comunitar,
care ar putea dãuna economiei þãrii,
conform Financial Times.

Prezentã la o conferinþã a organi-
zaþiei patronale CBI, May a declarat
cã nu va obliga companiile sã inclu-
dã în board-uri reprezentanþi ai an-
gajaþilor, dupã ce executivii îºi ex-
primaserã în mai multe rânduri îngri-
jorarea legatã de consecinþele unui
Brexit brusc. Aceºtia din urmã vor
un acord interimar care sã le permitã
sã continue afacerile ca de obicei ºi
dupã ieºirea din UE.

Preºedintele CBI, Paul Drechsler,
a spus: “Pentru multe companii nu
este vorba despre un Brexit dur sau
blând, ci despre unul lin, care sã evi-
te problemele bruºte. Companiile se
tem de schimbarea peste noapte a
condiþiilor de afaceri”.

May a indicat cã este receptivã la
astfel de apeluri: “Oamenii nu vor
schimbãri bruºte, vor sã ºtie cum vor
evolua lucrurile”.

Conform afirmaþiilor lui May,
Londra analizeazã mai multe opþiuni
ca sã obþinã cel mai bun acord.
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BCE: “Zona euro trebuie sã
aibã o piaþã financiarã unicã
atractivã dupã Brexit”
l BCE nu va renunþa la achiziþiile de active în
martie 2017

Zona euro trebuie sã dezvolte
o piaþã financiarã unicã
atractivã dupã ce Marea Bri-

tanie va ieºi din Uniunea Europeanã
(Brexit), este de pãrere Francois
Villeroy, membru în conducerea
Bãncii Centrale Europene (BCE).

Villeroy, care este ºi guvernatorul
Bãncii Franþei, a afirmat, ieri, cã in-
stituþiile europene trebuie sã încura-
jeze bãncile paneuropene odatã ce se
va finaliza realizarea uniunii banca-
re.

“Odatã ce vom avea propria noa-
strã uniune bancarã funcþionalã, ar fi
foarte util sã existe bãnci transfron-
taliere ºi bãnci europene în cadrul
zonei euro”, a declarat oficialul
BCE, adãugând cã zona euro a fãcut

progrese importante în vederea rea-
lizãrii uniunii bancare.

Pe de altã parte, Francois Villeroy
a declarat cã BCE are mai multe op-
þiuni pentru momentul la care se va
încheia programul de relaxare canti-
tativã (achiziþii de obligaþiuni), în
martie 2017, însã niciuna nu include
un final brusc al acestuia. Oficialul
BCE a spus: “Banca are mai multe
opþiuni deschise cu privire la mãri-
mea ºi perioada de aplicare a instru-
mentelor precum programul nostru
de achiziþii de active, însã excludem
atât stoparea bruscã a acestuia, cât ºi
continuarea sa la infinit, în aceeaºi
manierã”.

A.V.
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DNA:

67 de milioane de dolari -
prejudiciul din dosarul Microsoft
l DNA: Claudiu Floricã, Silviu Hotãran ºi Ovidiu Artopolescu -
sub control judiciar

Prejudiciul total cauzat buge-
tului de stat prin contractul ºi
actele adiþionale investigate

în dosarul Microsoft se ridicã la
aproape 67 de milioane de dolari,
potrivit unui comunicat al DNA.

Procurorii au dispus, ieri, pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale
ºi luarea mãsurii controlului judi-
ciar pe o duratã de 60 de zile,
începând cu data de 21 noiembrie
2016, faþã de Silviu Hotãran, Ovi-
diu Artopolescu, reprezentanþi ai
Microsoft România, ºi Claudiu

Floricã, reprezentant al Fujitsu Sie-
mens Computers GmbH, în sarcina
cãrora s-a reþinut infracþiunea de

complicitate la abuz în serviciu.
Fostul director al companiei Mi-

crosoft Silviu Hotãran a declarat,
dupã ce a fost audiat de anchetatori,
cã nu a dat ºi nu a luat niciodatã
ºpagã. “Toatã viaþa mea am trãit ºi am
promovat niºte valori legate de eticã
ºi moralitate. Nu am dat ºi nu am luat
ºpagã niciodatã, nu am conturi”, a
spus Silviu Hotãran, la ieºirea de la
Direcþia Naþionalã Anticorupþie.

C.I.
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EXCLUSIVITATE: CA SÃ ÎNDEPLINEASCÃ CRITERIUL LICHIDITÃÞII
ªI SÃ PROMOVEZE LA STATUTUL DE PIAÞÃ EMERGENTÃ

Christopher Woods,
FTSE: “BVB trebuie sã
încurajeze noile listãri”

l “Þãrile aflate în monitorizare pot promova la statutul de piaþã emergentã
în unu-doi ani”, potrivit lui Christopher Woods, Managing Director,
Governance and Policy, FTSE

Reporter: Bursa din Bucureºti a
fost pusã pe lista de monitorizare pen-
tru promovarea la statutul de piaþã
emergentã. Puteþi sã ne spuneþi cât
timppoate rãmâneo þarãpeacea listã?

Christopher Woods: O þarã poa-
te rãmâne pe acea listã de monitori-
zare pânã când satisface toate crite-
riile necesare pentru promovare. Pu-
nem þãrile pe lista de monitorizare
pentru cel puþin 12 luni ºi pot rãmâne
pe acea listã, pe o perioadã de câþiva
ani. Dar, în general, urmãrim ca þãri-
le respective sã fie promovate dupã
un an sau doi de la momentul când au
fost puse pe lista de monitorizare.

Reporter: Existã posibilitatea ca
o þarã sã fie retrogradatã?

Christopher Woods: Da. Lista de
monitorizare este pentru þãrile care
sunt propuse pentru reclasificare.

De exemplu, o þarã poate fi inclusã
în aceastã lista pentru cã ar putea fi
promovatã, cum este cazul României,
sau pentru cã ar putea fi retrogradatã.
ªi retrogradãri s-au mai întâmplat.

Reporter: Ce paºi trebuie sã reali-
zeze Bursa din România, în continua-
re, pentru a fi promovatã la statutul de
piaþã emergentã, anul viitor sau peste
câþiva ani, aºa cum aþi spus?

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

LUCIAN ISAR:

“Împrumutul de la FMI
s-a bazat pe date false,
transmise de Isãrescu”

l “Este evident cã Parlamentul a fost minþit în legãturã cu împrumutul
de la FMI”

Reporter: DNA a clasat dosarul
deschis asupra împrumutului de la
FMI din 2009. Cum apreciaþi aceastã
decizie?

Lucian Isar: Din secvenþa de
motivare pentru clasare scãpatã în
presã pare cã justificarea deciziei
procurorului de caz este bazatã pe o
pãrere a unor specialiºti în econo-
mie (probabil chiar angajaþii lui Isã-
rescu) potrivit cãrora România avea
nevoie de o centurã de siguranþã.
Desigur, graba în a cita doar din
anumiþi specialiºti probabil a fãcut
sã fie sãritã situaþia din Cehia, Polo-
nia ºi Turcia. În timp ce România a
agreat un împrumut de patru ori mai
mare decât avea nevoie, Cehia a
acuzat public de manipulare a date-
lor financiare pentru a justifica un
împrumut FMI, deºi þara nu avea
nevoie, Turcia a negociat timp de un
an pânã a fost evident cã nu are ne-

voie de împrumut, iar Polonia nu a
tras niciun ban. Este cunoscut de
toatã opinia publicã faptul cã Polo-
nia nu a avut niciun moment rece-
siune, în timp ce România a avut o
“creºtere” de minus 7,1%, în 2009.

Economistul ºef al Bãncii Mon-
diale Paul Romer susþine ferm cã
“politica monetarã restrictivã poate
produce o recesiune”. Nu cred cã
acest lucru nu este cunoscut de Isãre-
scu. Mai mult, consider cã înregi-
strãrile originale ale discuþiilor din
Consiliul de Administraþie al BNR,
care trebuie sã existe, ar putea scoate
în evidenþã faptul cã Isãrescu ºtia
exact care sunt costurile pentru eco-
nomia realã a deciziilor de politicã

monetarã ºi de credit ºi cã va arunca
România în recesiune.

Tot din aceste înregistrãri ar trebui
sã reiasã ºi eforturile de a justifica
necesitatea unui împrumut FMI ºi
acþiunile fãcute pentru a creºte suma.
Înregistrãrile discuþiilor ar putea do-
vedi ºi cã sub fumul mediatic intitu-
lat “atacul pe curs” se salva o bancã
de la faliment la dobânzi sub cele
oferite Statului Român ºi se provoca
intrarea României în recesiune pen-
tru a mãri ºansele lui Isãrescu de a
lua bonus de performanþã.

A CONSEMNAT

EMILIA OLESCU
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DNA cere sesizarea Camerei
Deputaþilor pentru urmãrirea
penalã a lui Eugen Bejinariu

Procurorul ºef al Direcþiei Na-
þ i o n a l e A n t i c o r u p þ i e a
transmis procurorului general

al PÎCCJ referatul cauzei, în vede-
rea sesizãrii Camerei Deputaþilor,
pentru formularea cererii de efec-
tuare a urmãririi penale faþã de Eu-
gen Bejinariu, deputat în Parlamen-
tul României, ministru pentru coor-
donarea Secretariatului General al
Guvernului în perioada 2003-2004,
în legãturã cu sãvârºirea a infracþiu-
nii de abuz în serviciu, în perioada
în care a deþinut funcþia ministerialã.

Procurorii susþin cã, în calitate de
ministru pentru coordonarea Secreta-
riatului General al Guvernului, cu

încãlcarea dispoziþiilor privind achi-
ziþiile publice, Bejinariu Eugen a ini-
þiat ºi a susþinut proiectele a douã ho-
tãrâri de guvern (nr. 1473/11.12.2003
ºi nr. 470/ 01.04.2004), prin care s-a
aprobat încheierea între Guvernul
României ºi Fujitsu Siemens Compu-
ters GmbH, a unui contract comercial
de închiriere de licenþe referitor la
produsele Microsoft, invocându-se,
în mod nereal, calitatea Fujitsu Sie-
mens Computers de unic distribuitor
pentru aceste produse, în scopul de a
favoriza aceastã firmã prin evitarea
organizãrii unei licitaþii publice.

C.I.
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Fostul bancher Lucian Isar considerã

cã Parlamentul a fost minþit în legãturã

cu împrumutul luat de þara noastrã, în

2009, de la instituþiile financiare inter-

naþionale, fiind de pãrere cã o analizã a

speþei realizatã de cãtre procurori ar

scoate în evidenþã mai multe aspecte,

legate în special de dimensiunea sumei

împrumutate, precum ºi de “motivaþia

personalã a celor care au orchestrat

împrumutul”.

Afirmaþiile lui Lucian Isar vin în contex-

tul în care Direcþia Naþionalã Antico-

rupþie (DNA) a clasat dosarul recent

deschis asupra împrumutului contrac-

tat în 2009 de la instituþiile financiare

internaþionale.

Agenþia FTSE Russell a acceptat, în sep-

tembrie, Bursa de Valori Bucureºti în mo-

nitorizare, în vederea promovãrii la statu-

tul de piaþã emergentã, dându-ne spe-

ranþa ca, în viitor, sã intrãm mai mult în

atenþia investitorilor strãini.

Potrivit FTSE, România îndeplineºte opt

din cele nouã criterii necesare pentru sta-

tutul de piaþã emergentã secundarã,

dupã recente dezvoltãri în infrastructura

pieþei care au fost receptate pozitiv de in-

vestitorii internaþionali.

Singurul criteriu rãmas de îndeplinit este

suficientã lichiditate pentru a susþine o in-

vestiþie de o dimensiune semnificativã la

nivel global, a precizat agenþia de rating.

Christopher Woods, Managing Director,

Governance and Policy, FTSE, a avut

amabilitatea sã ne acorde un interviu

despre stadiul în care se aflã þara noastrã

privind trecerea la statutul de piaþã emer-

gentã.

DOSARUL MICROSOFT

Alexandru Athanasiu,
pus sub învinuire de
procurorii DNA
pentru abuz în
serviciu

Fostul ministru al Educaþiei
Alexandru Athanasiu a fost
pus sub învinuire de procuro-

rii DNA pentru abuz în serviciu în
dosarul Microsoft 2. Dupã ce a fost
audiat, ieri, la DNA, Alexandru
Athanasiu s-a declarat nevinovat,
afirmând cã întotdeauna a fost de
bunã credinþã.

Întrebat cine l-a convins sã semne-
ze HG referitoare la licenþele educa-
þionale, el a rãspuns, potrivit Ager-
pres: ‘’Nu m-a convins nimeni.

(continuare în pagina 3)


