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SURSE CITATE DE FINANCIAL TIMES:

Guvernul italian ia în calcul
naþionalizarea Bursei din Milano

G
uvernul de coaliþie din Italia
dezbate dacã va lansa o ofertã
pentru o parte sau toatã Bursa
din Milano (Borsa Italiana), în

condiþiile în care autoritãþile de la
Roma încearcã sã preia controlul acti-
velor strategice, inclusiv al infrastruc-
turii de tranzacþionare a obligaþiunilor
de stat, potrivit unor surse citate de Fi-
nancial Times (FT).

Discuþiile vin în contextul în care
guvernul are în vedere extinderea
aºa-numitei “puteri de aur” în sectorul

financiar ºi infrastructura financiarã,
ceea ce i-ar permite Romei sã blocheze
sau sã restricþioneze operaþiunile de
piaþã considerate o ameninþare la adre-
sa intereselor naþionale. De asemenea,
dezbterea vine în condiþiile în care gu-
vernul italian îºi intensificã eforturile
pentru atenuarea declinului economic
sever generat de pandemia de
Covid-19.

Lucrul la o posibilã ofertã pentru
Bursa din Milano s-a intensificat
sãptãmânile trecute, într-un mo-

ment în care proprietarul pieþei ita-
liene de acþiuni, London Stock
Exchange Group Plc (LSEG, opera-
torul Bursei din Londra – LSE),
aºteaptã aprobarea autoritãþilor an-
titrust din UE pentru preluarea pe 27
de miliarde de dolari a grupului de
date Refinitiv. În acest context,
LSEG ar putea fi obligat sã vândã
active, potrivit surselor implicate în
discuþii.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Un fost guvernator atacã politica nesãbuitã
a bãncii centrale pe care a condus-o

Î
ntr-o þarã în care are sens noþiunea
de “fost guvernator al bãncii cen-
trale” a avut loc un eveni-
ment foarte rar: cel care a

condus odatã instituþia mone-
tarã a statului a criticat dur
deciziile recente ale actualei
conduceri, pe care le-a carac-
terizat drept nesãbuite.

Þara este Polonia, iar fostul
guvernator este Marek Belka,
care a mai ocupat ºi funcþia de
prim-ministru, iar în prezent este euro-
parlamentar.

Dupã cum scrie Bloomberg, Belka

apreciazã cã “banca centralã a Polo-
niei s-a comportat nesãbuit prin redu-

cerea dobânzii de politicã mo-
netarã pânã aproape de zero”.

În cadrul ºedinþei de la
sfârºitul lunii trecute, Banca Na-
þionalã a Poloniei (BNP) a redus
dobânda de politicã monetarã
pânã la 0,1%, de la 0,5% în apri-
lie 2020 ºi 1% în martie 2020.
Din martie 2015 pânã în martie

2020 dobânda de politicã monetarã a
fost menþinutã la 1,5%, în ciuda acce-
lerãrii inflaþiei pânã aproape de 5% în
T1 2020.

Þinta de inflaþie a BNP este de 2,5%
din 2004, cu un interval de variaþie de
un punct procentual, ºi este departe de a
fi “compatibilã” cu stabilitatea preþuri-
lor, cum nu este nici þinta de 2%, care
garanteazã dublarea preþurilor într-un
interval de 35 de ani. O þintã de 2,5%,
chiar dacã este atinsã an de an, reduce
orizontul de dublare a preþurilor de con-
sum pânã la 28 de ani. Pe site-ul bãncii
centrale se aratã cã “þinta de 2,5%
însemnã cã rata anualã a inflaþiei trebu-
ie sã fie cât mai aproape de aceastã va-
loare în fiecare lunã”.

(continuare în pagina 9)
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MIHAI FERCALÃ:

“ASF tace la
ilegalitãþile
sãvârºite de
favoriþii sãi”
l Fercalã: “ASF ºi noua
conducere a SIF Transilvania
falsificã voturi ºi
reinterpreteazã hotãrârile
acþionarilor”l Fostul ºef al
SIF3 acuzã cã Frãþilã ºi familia
vor schimbarea actului
constitutiv pentru a elimina
incompatibilitãþile prevãzute
pentru conducere

A
utoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) ºi noua condu-
cere a SIF Transilvania (SIF3)
falsificã voturile ºi reinterpre-

teazã hotãrârile acþionarilor, totul ca
sã scape de un administrator ºi de
preºedintele executiv pentru care con-
siderã cã acþionarii au aprobat porni-
rea acþiunii în rãspundere, deºi acþio-
narii au respins aceste propuneri ale
grupãrii lui Frãþilã, ne-a transmis, ieri,
Mihai Fercalã, fost preºedinte al di-
rectoratului SIF Transilvania.

Acesta ne-a transmis: “Analizând
ultimele decizii ºi rapoarte curente ale
«noii conduceri» de la SIF Transilva-
nia - conducere instalatã în mod ilegal,
sfidând legislaþia societãþilor comer-
ciale, regulamentele ASF - conducere
instalatã de o grupare infracþionalã, cu
concursul nemijlocit al vicepreºedin-
telui ASF, constatãm cã se încalcã în
continuare legislaþia în vigoare ºi se
dezinformeazã, în mod flagrant, piaþa
ºi acþionarii societãþii, se falsificã re-
zultatele adunarii generale a acþionari-
lor din data de 28 aprilie 2020 prin fal-
sificarea modului de stabilire a rezul-
tatului voturilor, eliminând din cvo-
rum voturile «abtinere», la indica-
þia/cererea ASF adresatã noului Direc-
torat instalat în mod ilegal la conduce-
rea executivã a acestei societãþi.

ASF sfideazã în continuare legea
societãþilor, indicând «noii conduceri»
sã revizuiascã rezultatele voturilor ex-
primate de acþionari, considerând cã
voturile «abtinere» nu sunt voturi ex-
primate ºi trebuie scãzute din cvorum,
deºi tot ASF scria într-o scrisoare în
anii precedenþi cã ei nu administreazã
legea societãþilor; atunci cum îºi per-
mit sã spunã cã voturile abþinere nu
sunt voturi exprimate?!”.

Fercalã susþine cã instanþele de ju-
decatã au clarificat definitiv aceastã
chestiune, prin Decizia 143/09.03.
2017 a Curþii de Apel Alba Iulia, care
stabileºte ºi interpreteazã legal cã vo-
turile “abþinere” sunt voturi legal ex-
primate ºi cã ele se adaugã la voturile
“împotrivã” pentru a stabili dacã o ho-
tãrâre s-a adoptat legal sau nu.

Amintim cã în urma adunãrii acþio-
narilor din 28 aprilie, gruparea Frãþilã,
formatã din membrii CS Crinel Valer
Andãnuþ, Marius Adrian Moldovan,
Constantin Frãþilã ºi Nicolae Petria, a
comunicat bursei, acþionarilor ºi ASF
un set de decizii diferite faþã de cele co-
municate de directoratul condus la acea
vreme de Mihai Fercalã, asta ºi în con-
textul în care gruparea Frãþilã fusese
abilitatã direct de ASF sã comunice în
numele societãþii, decizie luatã prin in-
terzicerea unor comisari de la respecti-
va ºedinþã a conducerii ASF de cãtre
Gabriel Grãdinescu, vicepreºedintele
responsabil cu piaþa de capital.

M.G.
(continuare în pagina 4)
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Aceleaºi proteste, poveºti
diferite

l Polarizarea politicã în SUA în 2020

P
e mãsurã ce ne apropiem de
alegerileprezidenþialedinSta-
tele Unite ale Americii, polari-
zarea politicã din SUA a atins
paroxismuri fãrã precedent.
De ce? Unde mergem? Pentru

a înþelege politica
americanã, trebuie sã
ne amintim cã modelul
politic american este
foarte diferit de cel eu-
ropean.

Cheltuielile guver-
nului american sunt în
jur de 38% din PIB faþã

de media UE de 45% din PIB, cu extre-
me precum Franþa la 55%, iar România,
o piaþã emergentã, este încã la 36%.

SUAeste o þarã bogatã, cu un sector
guvernamental mai mic, dar o econo-
mie mai dinamicã decât cea a Europei.
üModelul american favorizeazã în

mod tradiþional piaþa liberã, concuren-
þa, „distrugerea creativã” Schumpete-
rianã ºi inovaþia pentru întreprinderi ºi
industrii ºi acceptã mai multe inegali-
tãþi de venit ºi avuþie decât Europa.
ü Europa s-a concentrat mai mult

pe stabilitate, o „plasa de siguranþã”
socialã mai puternicã, mai puþine ine-
galitãþi ºi a acceptat impozite mai mari
ºi o economie mai lentã.

În politica americanã, douã partide
tradiþionale - Democrat ºi Republican
- au dominat scena politicã de mai bine
de un secol.
ü În general, democraþii au favorizat

mai multã „justiþie socialã”, sectorul pu-
blic (« Big Governement », mai multã
reglementare a afacerilor ºi redistribui-
rea veniturilor. Ei sunt numiþi
„Tax-and-Spend Democrats” (cei care

taxeaza si cheltuiesc). Suporterii lor tra-
diþionali includ muncitori sindicaliºti,
lucrãtori din sectorul public, întreprin-
deri cu interese legate de sectorul public.
De asemenea, tind sã atragã „minoritã-

þi”, ca de exemplu persoanele de culoa-
re, hispanici („politica identitãþii”). Aca-
demia, mass-media ºi lumea juridicã
suntdeobiceidemocraþi. „Activiºtii ver-
zi” sunt de obicei democraþi.

ü Republicanii favorizeazã, în ge-
neral, creºterea economicã, mai multã
libertate a pieþei, conservatorism fiscal
ºi un sector guvernamental mai mic.

(continuare în pagina 9)

Povestea lui Trump
l În contextul violenþelor din SUA, Donald Trump ameninþã cu
desfãºurarea armatei

P
reºedintele SUA, Donald
Trump, a promis sã restabi-
leascã ordinea în þara sa,
care se confruntã cu tot mai
multe revolte violente, ame-
ninþând cã va desfãºura ar-

mata dacã aceste manifestaþii nu se
opresc.

Zeci de oraºe americane ºi-au con-
solidat mãsurile de securitate, de-
cretând sau extinzând interdicþiile de

circulaþie pe timpul nopþii, la o sãp-
tãmânã dupã moartea lui George
Floyd, afro-americanul în vârstã de 46
de ani asfixiat de un ofiþer de poliþie
alb în Minneapolis. Poliþistul Derek
Chauvin a fost arestat ºi inculpat pen-
tru omucidere involuntarã în cazul
George Floyd.

A.V.

(continuare în pagina 9)

Povestea lui Biden
l Joe Biden îºi relanseazã campania electoralã în pline proteste

C
andidatul democrat la Casa
Albã, Joe Biden, s-a întâlnit zi-
lele trecute - dupã sãptãmâni
de izolare acasã din cauza pan-
demiei de Covid-19 - cu lideri
politici ºi religioºi de culoare,

denunþând ”raismul instituþional” care
erodeazã o Americã afectatã de moar-
tea lui George Floyd, relateazã AFP.

Joe Biden l-a acuzat pe preºedintele
republican Donald Trump de faptul cã
se foloseºte de armata americanã
”împotriva americanilor” ºi de gaze

lacrimogene împotriva ”manifestanþi-
lor paºnici” într-o operaþiune de comu-
nicare, dupã o vizitã-surprizã - ºi con-
troversatã - a miliardarului american la
o bisericã emblematicã situatã în apro-
piere de Casa Albã.

Democratul a fost prezent la mani-
festaþii împotriva rasismului, iar ieri
urma sã se deplaseze în Philadelphia,
ca sã-ºi exprime punctul de vedere faþã
de ”tulburãrile civile” care zguduie
þara, conform news.ro. (V.A.)
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