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Întâlnirea
dintre ºeful
CIA ºi Kim
Jong-un,
confirmatã de
Trump

Întâlnirea dintre directorul CIA,
Mike Pompeo, ºi liderul nord-co-
reean Kim Jongun “a decurs foar-

te bine” , a comenta t miercur i
preºedintele american Donald Trump,
într-o postare pe Twitter, confirmând
desfãºurarea acestei întrevederi, larg
semnalatã în media, anunþã Agerpres.

Preºedintele american a scris, pe re-
þeaua de socializare: “Mike Pompeo
s-a întâlnit cu Kim Jongun în Coreea
de Nord sãptãmâna trecutã. Întâlnirea
a decurs foarte bine ºi o relaþie bunã
s-a creat. Detaliile Summitului sunt în
lucru acum”.

Dupã mai multe luni de ameninþãri
ºi insulte reciproce, Trump ºi Kim au
convenit recent sã se întâlneascã faþã
în faþã, probabil în mai sau iunie.

Phenianul ºi-a declarat disponibili-
tatea de a discuta despre abandonarea
arsenalului sãu nuclear.

“Denuclearizarea ar fi un lucru gro-
zav pentru Lume, dar ºi pentru Coreea
de Nord!”, a adãugat Trump în aceeaºi
postare.

Potrivit cotidianului Washington
Post, directorul CIA ºi secretar de stat
desemnat, Mike Pompeo, a avut o
întrevedere strict secretã cu liderul
nord-coreean Kim Jongun, pentru a di-
scuta cadrul pentru potenþiale convor-
biri între acesta ºi preºedintele ameri-
can. n

ÎNFIINÞAREA FSDI A TRECUT DE SENAT

Listarea Fondului Suveran de
Dezvoltare ºi Investiþii, exclusã
prin legea de înfiinþare
l Camera Deputaþilor este forul decizional
l Fondul nu va fi supravegheat de ASF, conform
amendamentelor aduse de senatori

Senatul a aprobat, ieri, Legea pri-
vind înfiinþarea Fondului Suveran de
Dezvoltare ºi Investiþii (FSDI), format
din participaþii ale statului la 23 de so-
cietãþi, nu 89, cum erau
în proiectul iniþial.

Camera Deputaþilor
este forul decizional.

Conform presei, liderul grupului
PSD, ªerban Nicolae, a afirmat cã pro-
punerea legislativã va suporta îmbunã-
tãþiri la Camera Deputaþilor, for deci-
zional, adoptarea actului normativ fiind

impusã miercuri în Senat de termenul
de adoptare tacitã - 18 aprilie.

Senatorii au scos din proiectul de
lege prevederea cã FSDI va fi un fond

alternativ de investiþii,
supravegheat de Autori-
tatea de Supraveghere
Financiarã (ASF), având

în vedere cã acesta va avea acþionar
unic statul român, prin Ministerul Fi-
nanþelor, pe toatã durata de funcþiona-
re. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

MUGUR ISÃRESCU NU MAI RESPINGE
IDEEA SENATORULUI ZAMFIR

BNR propune o
metodologie proprie

de plafonare a
dobânzilor

l Zamfir: “Acum nu mai distrugem principiul de piaþã
liberã?”l Piperea: “Este interesant cã BNR vrea sã
negocieze, dar plafoanele propuse sunt foarte mari”
l Isãrescu, în Senat: “Dobânzile ºi cursul pot fi
plafonate atunci când avem un eºec de piaþã, când
pieþele nu funcþioneazã normal, iar autoritatea poate sã
intervinã cu plafonãri, dar ele trebuie în general evitate”

Mugur Isãrescu nu se mai
opune ideii senatorului
Daniel Cãtãlin Zamfir
de plafonare a dobânzi-

lor la credite, ci, dimpotrivã, propune
anumite niveluri maxime ale dobânzii
anuale efective, pe tipuri de credite.

Banca Naþionalã a României (BNR)
reacþioneazã în scris la proiectele de
lege iniþiate de liberalul Daniel Zamfir,
care fac referire la sistemul bancar,
transmiþând Comisiei pentru politicã
economicã din Camera Deputaþilor cã
nu susþine respectivele iniþiative le-
gislative în forma adoptatã de Senat.

În schimb, banca centralã nu mai re-
spinge ideea de limitare a dobânzilor
bancare ºi, mai mult decât atât, a reali-
zat o metodologie proprie de plafonare
a dobânzii anuale efective (DAE).

Proiectul de lege promovat de libe-
ralul Daniel Cãtãlin Zamfir vizeazã
plafonarea DAE la 18% pentru credi-
tele de consum ºi la de 2,5 ori mai mult
faþã de dobânda de politicã monetarã
pentru împrumuturile ipotecare ºi pen-
tru cele imobiliare.

Stabilirea unui regim de limitare a

dobânzii anuale efective la creditele
destinate consumatorilor, în mod arbi-
trar, nediferenþiat pe categorii de produ-
se ºi fãrã o fundamentare a plafoanelor
respective în funcþie de caracteristicile
produselor de creditare este de naturã sã
producã dezechilibre în piaþa creditului
ºi sã afecteze stabilitatea financiarã, este
de pãrere Guvernatorul Bãncii Naþiona-
le a României, Mugur Isãrescu. Acesta
subliniazã, în scrisoarea transmisã eco-
nomiºtilor din Camera Deputaþilor, pu-
blicatã de Hotnews ºi confirmatã de sur-
se din BNR, cã banca centralã nu poate
susþine propunerea legislativã a senato-
rului Daniel Cãtãlin Zamfir care urmã-
reºte plafonarea dobânzilor la credite, în
forma adoptatã de Senat.

Printre altele, Guvernatorul BNR
aratã: “În privinþa reglementãrii acti-
vitãþii desfãºurate de instituþiile finan-
ciare nebancare, precizãm cã, întrucât
acestea deservesc o niºã specificã a
pieþei, alinierea la conditiile aplicabile
celorlalte categorii de instituþii finan-
ciare nu se justificã ºi ar putea fi con-
traproductivã. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 2)

Avem o mare
problemã dacã BCE
spune cã nu trebuie sã
ne facem probleme
Datele de la BCE aratã cã valo-

area obligaþiunilor guverna-
mentale achiziþionate prin ti-

pãrire a crescut cu 33,4% în martie
2018 faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut, pânã la 1,945 trilioane de euro,
iar valoarea obligaþiunilor corporate
cumpãrate tot prin tipãrire a crescut, în
acelaºi interval, cu o ratã anualã de
97,1%, pânã la 148,7 miliarde de euro.

Aceasta nu a împiedicat autoritãþile
europene, inclusiv Banca Centralã Eu-
ropeanã, sã proclame începutul unei
noi ere a creºterii
sustenabile.

Pentru ca absurdul
sã fie complet, oficialii
autoritãþii monetare a
zonei euro încearcã sã
transmitã semnale
“adecvate” pieþelor,
pentru a le convinge cã
dobânzile zero sau negative vor fi
menþinute pânã când “inflaþia se va an-
gaja pe o traiectorie sustenabilã”.

Ce înseamnã aceasta? Nimic altceva
decât intrarea puterii de cumpãrare a ce-
tãþenilor din zona euro pe o traiectorie
descendentã, dar deloc “sustenabilã”.

Din pãcate, povestea frumoasã spu-
sã de autoritãþile europene începe sã
capete “uºoare” nuanþe de coºmar, în
condiþiile în care activitatea economi-
cã din zona euro începe sã dea semne
de “gripare”.

Indicii activitãþii economice din
zona euro, publicaþi lunar de IHS Mar-
kit, aratã un declin semnificativ al
creºterii, în special în sectorul indu-
striei prelucrãtoare, pe fondul accentu-
ãrii presiunilor preþurilor.

În ultimii ani au existat perioade ex-
tinse în care preþurile plãtite furnizori-

lor creºteau, însã firmele nu au transfe-
rat aceste presiuni cãtre clienþii finali.

Acum nu mai este posibil aºa ceva.
Activitatea economicã, atât din indus-
trie, cât ºi din servicii, dã semne de
încetinire semnificativã în condiþiile
unei creºteri a preþurilor pe toate
fronturile.

Acesta este contextul în care “BCE
spune cã nu trebuie sã ne îngrijoreze o
perioadã de încetinire”, dupã cum
scrie Bloomberg, pe fondul “unei serii
de rapoarte economice surpinzãtor de
slabe pentru începutul anului”.

“Ne aºteptãm ca ritmul expansiunii
economice sã rãmânã puternic în
2018", a precizat Mario Draghi în ra-
portul anual al BCE, în timp ce econo-
mistul ºef al instituþiei, Peter Praet, a
declarat cã ”trebuie sã avem grijã, deo-
arece riscurile au crescut".

Benoit Coeure, membru al conduce-
rii executive a BCE, a declarat la Fran-
ce Info Radio cã “nu trebuie sã ne îngri-
jorãm cu privire la creºterea economicã
din zona euro”, deoarece “asistãm la o
stabilizare dupã accelerarea de anul tre-
cut”, cu toate cã “nu existã suficientã
inflaþie”.

Aceastã afirmaþie simplã aratã men-
talitatea absurdã de la nivelul Bãncii
Centrale Europene. Cum adicã nu exi-
stã suficientã inflaþie? Suficientã pen-
tru ce? Oare stabilitatea preþurilor, de-
spre care se spune cã este obiectivul
principal al BCE, nu înseamnã cã rata
medie a inflaþiei trebuie sã fie zero pe
termen mediu ºi lung?

O þintã de 2% pe termen mediu ºi
lung înseamnã o dublare a preþurilor în
35 de ani, respectiv o înjumãtãþire a
puterii de cumpãrare a cetãþenilor.

(continuare în pagina 8)

Un acþionar solicitã intervenþia ASF la
Electroputere pentru protejarea intereselor
minoritarilor
l Florin Dumitrescu: ”Prin raportul de Audit Financiar al societãþi pentru anul 2016 au fost semnalate
deficienþe în gestiunea societãþii” lMinoritarii cer, din nou, obligarea majoritarului sã facã ofertã de
preluare

Florin Dumitrescu, acþionar al
«Electroputere» Craiova
(EPT), s-a adresat Autoritãþii

de Supraveghere Financiarã, soli-
citându-i sã intervinã pentru protecþia
acþionarilor minoritari ºi sem-
nalându-i o serie de nereguli.

Florin Dumitrescu spune cã are o de-
þineredepeste4,8milioaneacþiuniEPT.

Acesta a transmis ASF cã la ordinea
de zi privind AGOA (n.r. convocatã

pentru data de 26/27 Aprilie 2018) figu-
reazã la punctul 6 completarea Consi-
liului de Administraþie prin alegerea
unui nou membru. “Privind aceastã pro-
blemã, doresc sã vã semnalez faptul cã
alegerea administratorilor societãþii a
fost realizatã, în ultimii ani, în totalitate
prinvotul acþionaruluimajoritar carede-
þine circa 96% din capitalul societãþii.

Propunerile privind alegerea unui
administrator din partea minoritarilor

atât în 2015, cât ºi în 2017 au fost re-
spinse în mod repetat prin voinþa ac-
þionarului majoritar, astfel încât CA al
societãþii este compus din numai 4 ad-
ministratori impuºi de acesta.

Consecinþa fireascã a voinþei abuziv
impuse prin blocarea accesului în socie-
tate a altor administratori decât cei ac-
ceptaþi de acþionarul principal este cã,
astãzi, la Electroputere a fost implemen-
tatã o politicã comercialã total defavora-

bilã societãþii ºi acþionarilor minoritari.
În tot acest timp, aºa cum se poate

constata din bilanþurile publicate de so-
cietate, acþionarul majoritar cu sprijinul
CA a realizat permanent profituri nete
anuale de minim 6,5% din dobânzile
încasate la împrumuturile aparent acor-
date societãþii pentru producþie ºi care
în cifre absolute reprezintã zeci de mi-
lioane de euro. (A.A.)

(continuare în pagina 14)

SURSE POLITICE:

“Exxon ºi OMV Petrom vor sã discute cu
partidele parlamentare despre legea offshore”
l Zoltan Nagy-Bege, ANRE: “Un tranzit de gaze aduce plusvaloare României,
dar dacã acele gaze se consumã în industrie ºi se produce ceva, acea plus valoare
este incomparabil mai mare decât niºte servicii simple de tranzit” l Doru Viºan,
secretar de stat: “Ministerul Energiei va finaliza noua strategie energeticã a
României pânã la sfârºitul acestui an”

Reprezentanþii Exxon ºi OMV
Petrom au solicitat, zilele
acestea, întâlniri cu toþi liderii de

grupuri parlamentare din Camera Depu-
taþilor pentru a discuta despre legea
offshore, fãrã de care nu se pot exploata
gazele din Marea Neagrã ºi care se aflã
în prezent la Comisia de Industrii, con-
dusã de deputatul PNL Iulian Iancu, po-
trivit unor surse politice. Acestea susþin
cã deja au avut loc întâlniri cu reprezen-
tanþii PNL, PSD ºi USR.

“Þara noastrã trebuie sã decidã de
urgenþã dacã doreºte sã utilizeze ga-

zele din Marea Neagrã în industria
autohtonã sau doar vrea sã obþinã ve-
nituri din tranzitul acestor gaze pe te-
ritoriul þãrii noastre”, a declarat, ieri,
Zoltan Nagy-Bege, vicepreºedinte al
Autoritãþii Naþionale de Reglementa-
re în Energie (ANRE), într-o confe-
rinþã pe tema strategiei energetice a
României.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)
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n ACEA: Piaþa auto europeanã
a înregistrat în martie
prima scãdere din acest an
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