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Angeloni, BCE:
“Bãncile
trebuie sã fie
pregãtite
pentru
eliminarea
stimulentelor”

Emilinarea politicilor monetare ex-
pansive ale Bãncii Centrale Europene
(BCE) este pe aproape, iar bãncile ar
trebui sã se pregãteascã pentru riscuri-
le pe care le va aduce noua etapã, a de-
clarat ieri Ignazio Angeloni, unul
dintre supraveghetorii BCE.

Acesta a declarat, într-o conferinþã
desfãºuratã la Roma, cã sectorul ban-
car italian, care încearcã sã-ºi reducã
volumul imens de împrumuturi neper-
formante, este supus unei “examinãri
speciale” dupã prãbuºirea a numeroºi
creditori, în ultimii ani.

Angeloni, care reprezintã BCE în
consiliul de supraveghere bancarã al
UE, a menþionat cã planurile elaborate
de BCE ºi Comisia Europeanã vor aju-
ta Europa la îmbunãtãþirea bilanþurilor
bãncilor, dar a avertizat asupra riscuri-
lor viitoare. Acesta a subliniat:
“Sfârºitul programului de cumpãrare
de active, derulat de BCE ºi cunoscut
sub numele de «relaxare cantitativã»,
reprezintã o evoluþie naturalã pentru
care toatã lumea ar trebui sã se
pregãteascã”.

V.R.

2 lei

SUA amendeazã “Elbit Imaging”
Israel pentru plãþi nejustificate
legate de proiectul Casa Radio

l Cazul priveºte suspiciuni de corupere
a unor oficiali guvernamentali români,
prin plãþi de 14 milioane de dolari

“Elbit Imaging” Ltd. din Israel, acþionarul majoritar al
dezvoltatorului imobiliar “Plaza Centers”, care se ocupã de
transformarea Casei Radio într-un centru comercial, a ac-
ceptat sã plãteascã o amendã civilã de 500.000 de dolari în
SUA, dupã ce autoritatea americanã a pieþei de capital
(SEC) a decis cã grupul a încãlcat legea, plãtind în mod ne-
justificat 14 milioane de dolari unor consultanþi pentru pro-
iectul din þara noastrã.

În decizia datatã 9 martie 2018, SEC menþioneazã: “Între
anii 2007 ºi 2012, Plaza le-a plãtit consultanþilor, în mod di-
rect ºi indirect, aproximativ 14 milioane de dolari.

V.R.

(continuare în pagina 16)

PARTENERIAT ÎNTRE ROMAERO ªI SIKORSKY - PARTE A GRUPULUI LOCKHEED MARTIN

Elicopterele Black Hawk vor fi
echipate la Romaero

l Remus Vulpescu, Romaero: “Vrem sã cooptãm ºi alte companii româneºti ºi chiar sã construim un centru
puternic în România” l Elicopterul Black Hawk neechipat costã 13-15 milioane dolari, iar echipat complet,
30-60 milioane dolari l Plus de 79,55%, pentru acþiunile Romaero, în ultimul an

Þara noastrã va gãzdui centrul
regional de echipare ºi întreþi-
nere a elicopterelor Black
Hawk pentru Europa Centra-

lã, în urma unui acord de parteneriat
industrial, semnat, ieri, de companiile
Romaero ºi Sikorsky - parte al grupu-
lui Lockheed Martin, potrivit unui co-
municat transmis de Ministerul Eco-
nomiei.

Parteneriatul se axeazã pe activitãþi
care vor asigura participarea pe termen
lung a mai multor companii din industria
naþionalã de apãrare a României la lucrã-

ri de asamblare, echipare, customizare ºi
întreþinere a elicopterului multi-misiune
Sikorsky UH-60 Black Hawk, potrivit
autoritãþilor, care adaugã cã centrul de la
Bucureºti va fi singurul autorizat de gru-
pulLockheedMartinpentruechiparea ºi
întreþinerea elicopterului multi-misiune
Sikorsky UH-60 Black Hawk în Europa
Centralã.

Vestea pare sã fie îmbucurãtoare ºi
pentru alte societãþi autohtone.

Remus Vulpescu, Directorul Gene-
ral Romaero, a declarat pentru ziarul
“BURSA”: “Vrem sã cooptãm ºi alte

companii româneºti ºi chiar sã con-
struim un centru puternic în Româ-
nia”.

Acþiunile Romaero sunt listate la
Bursa de Valori Bucureºti, unde au
avut o evoluþie ascendentã, în ultima
perioadã, dar pe o lichiditate redusã.
Astfel, titlurile RORX s-au apreciat cu
79,55%, în ultimul an, valoarea tran-
zacþiilor fiind de numai 108.078 lei. În
ciuda anunþului de ieri, schimbul a 40
de titluri în ºedinþa de ieri a dus cotaþia
RORX în jos cu 20,89%, la 25
lei/unitate.

Recent, Aurel Cazacu, proprietarul
firmei “Criabo Defense&Security”,
ne-a declarat cã partenerii americani,
chiar dacã nu au obligaþie sã facã
off-set (n.r. compensaþie obligatorie
cerutã de guverne strãine în schimbul
achiziþiei unor sisteme de arme ºi ser-
vicii aferente), încearcã sã coopereze
cu industria româneascã.

Domnia sa a spus cã se aºteaptã la
afaceri pentru alte societãþi româneºti,
ºi pe alte echipamente, dupã ce com-
pania americanã Raytheon a anunþat
cã a emis o cerere de ofertã cãtre socie-
tatea bãcãuanã Aerostar, pentru a obþi-
ne mai multe informaþii despre piesele
care ar putea fi fabricate la Bacãu pen-
tru radarul Patriot, parte din sistemul
de rachete Patriot.

Anunþul legat de parteneriatul sem-
nat de Romaero se înscrie în scenariul
descris de domnul Cazacu ºi se pare cã
va aduce afaceri suplimentare pentru
compania românescã.

Potrivit unor specialiºti din dome-
niul apãrãrii, elicopterul Black Hawk
neechipat costã13-15 milioane dolari,
în timp ce elicopterul echipat complet
costã între 30 ºi 60 milioane dolari.
Varianta cea mai scumpã include o
tehnologie pe care SUA nu o vând,
astfel cã, în restul lumii, preþul apara-
tului echipat poate ajunge la 45 milio-
ane dolari.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

DEPUTATUL PNL DANIEL GHEORGHE, DESPRE EXPLOATÃRILE DIN MAREA NEAGRÃ:

“Statul român renunþã în faþa corporaþiilor la un atribut al
suveranitãþii sale”

l Deputatul PNL: “Domnilor guvernanþi, câºtigãm ºi noi ceva pentru sãnãtate, autostrãzi ori educaþie din
resursele naturale care, potrivit Constituþiei, aparþin acestei þãri ori dãm totul pe sume derizorii ºi ne mulþumim
cu mângâieri pe creºtet?” l “România nu poate sã ajungã sã subvenþioneze gaz ieftin pentru Ungaria”

Deputatul PNL Daniel Gheor-
ghe a transmis, în aceastã
sãptãmânã, o interpelare pre-

mierului Viorica Dãncilã privind ex-
ploatãrile din Marea Neagrã, acuzând
cã, prin aceastã afacere, statul român
renunþã, în faþa corporaþiilor, la un
atribut al suveranitãþii sale. Politicia-
nul susþine: “Trei companii strãine
(n.r. Exxon Mobile, OMV Petrom ºi
Lukoil) cu cifre de afaceri uriaºe vor
beneficia din partea statului român de
o serie de concesii economice care ne-

agã total dreptul la gestiunea suveranã
a României asupra propriilor resurse
naturale ºi chiar asupra politicilor fi-
nanciar-fiscale: credite de garantare a
investiþiilor companiilor strãine, pã-
strarea redevenþelor la cota raportatã
la preþul de referinþã al gazelor de
acum ºase ani ºi încãlcarea oricãror
principii de piaþã liberã, dreptul de a
construi fãrã a solicita autorizaþiile le-
gale necesare oricãrui investitor de
mare anvergurã”.

Politicianul susþine în interpelare cã

statul român renunþã, astfel, în faþa
corporaþiilor la un atribut al suverani-
tãþii sale, acela de a legifera ºi a stabili
în materia prevederilor referitoare la
impozitarea directã, ºtiut fiind cã, la
nivelul UE, reglementãrile fiscale cu
privire la impozitele directe sunt stabi-
lite la nivelul fiecãrui stat membru în
funcþie de necesitatea de resurse a
acestora.

Daniel Gheorghe mai precizeazã
cã, prin proiectul de lege privind une-
le mãsuri pentru implementarea ope-

raþiunilor petroliere de cãtre titularii
de acorduri petroliere referitoare la
perimetre offshore, act normativ care
a trecut de Senat ºi se aflã la Camera
Deputaþilor, statul oferã ajutoare de
stat ºi propune prin lege clauze pro-
fund anti-concurenþiale unor jucãtori
energetici internaþionali: “Aceastã
lege naºte foarte multe semne de
întrebare.

A.S.

(continuare în pagina 16)

Dragnea ºi Ponta, la cuþite
Liviu Dragnea ºi Victor Ponta

s-au încãierat verbal, zilele
acestea, fiecare aruncând acu-

zaþii ºi ameninþând cu dezvãluiri ulte-
rioare.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a
susþinut cã, imediat dupã cãderea Gu-
vernului Ungureanu, ar fi convenit cu
Victor Ponta ºi cu liderul PNL, Crin
Antonescu, sã discute în comun com-
ponenþa viitorului guvern, însã a doua
zi Ponta ar fi prezentat lista miniºtrilor
întocmitã cu “George Maior ºi cu
alþii”.

Liderul PSD a mai spus cã în ziua
respectivã, în timp ce se deplasa,
alãturi de Victor Ponta, într-o
maºinã, acesta l-a sunat pe George
Maior, care i-ar fi transmis cã ar fi
bine sã se ocupe de partid. Dragnea
a precizat cã decizia de la momentul
respectiv a stârnit reacþii de nemul-
þumire în rândul preºedinþilor de or-
ganizaþii.

Victor Ponta a reacþionat la scurt
timp, afirmând, la B1 TV, cã Dragnea

minte ºi cã actualul lider al PSD “nu
ºtia cum sã îi intre sub piele lui George
Maior”, cãruia “îi ducea cadouri”. De
asemenea, Victor Ponta i-a cerut lide-
rului PSD Liviu Dragnea sã spunã cu
nume ºi prenume ce miniºtri au fost
puºi în anul 2012 de SRI ºi George
Maior, amintind cã în guvernarea sa
inclusiv “Dragnea Mincinosul” a
ajuns vicepremier. “Iatã lista miniºtri-
lor din 2012 / sã spunã Dragnea Minci-
nosul care dintre miniºtri au fost puºi
de SRI ºi George Maior - cu nume ºi
prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce
ziceþi? Dar ºi Dragnea Mincinosul a
ajuns vicepremier în Decembrie - ºi pe
el l-a pus SRI ºi George Maior?”, a
scris Victor Ponta pe pagina sa de Fa-
cebook.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a
dat asigurãri cã urmeazã ºi alte episoa-
de din seria de dezvãluiri pe care le-a
fãcut marþi seara. În ceea ce priveºte
acuzaþiile aduse de Victor Ponta, el a
afirmat: “Îi las sã se afunde ºi mai
mult”. n

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI NU
COMENTEAZÃ, DEªI AMBELE BÃNCI
COMERCIALE SUNT LISTATE LA BURSÃ

Presa: “BNR a blocat
achiziþia Bãncii
Româneºti de cãtre OTP
Bank”
Banca Naþionalã a Rom-

âniei (BNR) a blocat
achiziþia Bãncii Rom-

âneºti de cãtre OTP Bank Rom-
ânia, potrivit informaþiilor apã-
rute, ieri, în presa noastrã, dar ºi
pe unele site-uri strãine. Astfel,
BNR nu ºi-a dat avizul pentru
aceastã tranzacþie, deºi terme-
nul pânã la care ar fi trebuit sã
se exprime a exprirat încã din
toamna anului trecut.

Banca noastrã centralã a refu-
zat sã ne transmitã un punct de
vedere pe subiect, deºi atât OTP
Bank, cât ºi National Bank of
Greece (acþionarii celor douã
bãnci implicate) sunt listate la
bursele de la Atena, respectiv
Budapesta. Nici reprezentanþii
acestor douã instituþii bancare
nu au dorit sã comenteze.

Acþiunile National Bank of
Greece au scãzut, ieri, cu 1,8%, pe pia-
þa din Atena, ajungând la 0,28 euro,
însã cele ale OTP Bank Plc au urcat cu
2,1% la Bursa din Budapesta, afiºând
o cotaþie de 11.730 forinþi.

Conducerea OTP Bank a spus de la
începutul acestei luni cã se teme de un
aviz negativ al BNR, dupã ce, în luna
octombrie 2017, sursele noastre ne-au
precizat cã existã posibilitatea ca Ban-
ca Naþionalã sã nu îºi dea avizul pe
aceastã tranzacþie.

Banca Româneascã trebuie sã fie
mult mai bine capitalizatã, iar OTP

Bank sã demonstreze cã are capacita-
tea sã o absoarbã, ne-au spus, atunci,
sursele citate, precizând cã Banca
Centralã este extrem de riguroasã în
astfel de decizii. Sursele noastre susþin
cã, în strategia de extindere a OTP
Bank în Balcani existã ºi o componen-
tã politicã.

Preluarea Bãncii Româneºti de cãtre
OTPBank a fost autorizatã de Consiliul
Concurenþei, la finalul anului trecut.

EMILIA OLESCU
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