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SURSE CITATE DE REUTERS:

Preluarea Borsa Italiana
de cãtre Euronext,
aprobatã la Milano
l Consob îºi va pãstra dreptul de supraveghere a pieþei
italienelOperaþiunile financiare ale Euronext vor avea
sediul în Milano, iar centrul de date va fi mutat tot în Italia,
din Marea Britanie

A
utoritatea de reglemenatre a pie-
þei de capital din Italia, Consob, a
dat undã verde, sãptãmâna trecu-
tã, preluãrii Borsa Italiana de cã-

tre operatorul paneuropean Euronext
NV, spun surse citate de Reuters.

Amintim cã, în octombrie 2020, Lon-
don Stock Exchange Group Plc (LSEG),
operatorul Bursei de Valori din Londra
(London Stock Exchange - LSE), a decis
sã înstrãineze Borsa Italiana cãtre Euro-
next pe 4,3 miliarde de euro, în cadrul
unei tranzacþii care dã naºtere celei mai
mari platforme de listãri din Europa.

Euronext, care opereazã bursele din
Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisabo-
na, Paris ºi Oslo, a depus oferta de pre-
luare alãturi de bãncile italiene Cassa
Depositi e Prestiti SpA (CDP, deþinutã
de stat) ºi Intesa Sanpaolo SpA. În urma

afacerii, Euronext devine proprietarul
bursei italiene, iar CDP ºi Intesa obþin o
deþinere din Euronext: CDP - 7,3%,
Intesa - circa 1,3%. Astfel, participaþia
totalã de peste 8% a celor douã bãnci ita-
liene va fi similarã cu cea deþinutã de in-
stituþia francezã de stat Caisse des De-
pots et Consignations la operatorul pan-
european.

Vânzarea de cãtre LSE a Bursei din
Milano a fost necesarã pentru ca grupul
britanic sã obþinã aprobarea Uniunii Eu-
ropene pentru achiziþia furnizorului de
informaþii financiare Refinitiv Holdings
(fosta divizie Financial & Risk din cadrul
grupului Thomson Reuters), o tranzacþie
de 27 de miliarde de dolari.

A.V.
(continuare în pagina 12)

RAPORT DE ACTIVITATE GRECO, PE JUSTIÞIE

Autoritãþile de la
Bucureºti, restante la
implementarea
recomandãrilor din 2019
lOficialii europeni, în decizia privind România: „Nivelul
de conformitate cu recomandãrile rãmâne «global
insuficient»”l Raportul intermediar privind þara noastrã,
adoptat de Greco în 25 martie, dar nepublicat încã de
Ministerul Justiþiei

L
a finalul anului 2020, þara noastrã
încã nu implementase toate reco-
mandãrile GRECO privind cea
de-a patra rundã de evaluare, care

se referã la prevenirea corupþiei în pri-
vinþa parlamentarilor ºi magistraþilor, se
aratã în raportul anual de activitate al in-
stituþiei aflatã în subordinea Consiliului
Europei, organism la care sunt membre
47 de state europene. Conform docu-
mentului citat – ºi care a fost publicat de
GRECO la finalul sãptãmânii trecute -
România se afla în procedurã de necon-
formitate la sfârºitul anului trecut alãturi
de Andorra, Armenia, Austria, Bosnia ºi
Herþegovina, Republica Cehã, Dane-
marca, Germania, Ungaria, Luxemburg,
Republica Moldova, Monaco, Polonia
(inclusiv Regula 34), Portugalia, Serbia
ºi Turcia.

În document se mai aratã cã în evalua-
rea fãcutã la finalul anului 2019, din cele
16 recomandãri pe care le aveau de im-
plementat autoritãþile de la Bucureºti în
2020, doar 37,5% erau transpuse în legi-

slaþia internã, 25% erau parþial imple-
mentate ºi 37,5% nu erau puse în imple-
mentare.

Menþionãm cã, printre deciziile adop-
tate la recenta ºedinþã a GRECO de la fi-
nalul lunii trecute, s-a aflat ºi al doilea ra-
port intermediar de conformitate al run-
dei a patra de evaluare pentru þara noa-
strã, dar în cadrul deciziei oficialii euro-
peni au concluzionat cã nivelul de con-
formitate cu recomandãrile rãmâne „glo-
bal insuficient”.

De aceea, ei au solicitat ca autoritãþile
de la Bucureºti sã prezinte pânã la 31
martie 2022, un raport privind mãsurile
luate pentru punerea în aplicare a reco-
mandãrilor care nu au fost încã imple-
mentate.

Precizãm cã, deºi ºedinþa Greco, în
care a fost adoptat al doilea raport inter-
mediar pentru runda a patra de evaluare a
þãrii noastre, a avut loc în 25 martie, pânã
acum Ministerul Justiþiei nu a publicat
încã acest document. (I.Ghe)

(continuare în pagina 3)

Mai poate oferi America
protecþie vasalilor din
Vestul ºi Estul Europei?

P
rofesorul de istorie Paul
Robinson, de la Univer-
sitatea din Ottawa, a
scris recent un editorial
pentru reþeaua media
RT (Russia Today) în
care aratã cã “un
rãzboi între Rusia

ºi Ucraina este posibil doar dacã
Ucraina atacã prima”.

“Adevãratul pericol nu este o
invazie ruseascã în estul Ucrainei,
ci interpretarea greºitã a semnale-
lor de susþinere din partea Ameri-
cii, care ar putea fi considerate un
îndemn la asalt împotriva rebelilor din
Donbass”, subliniazã profesorul
Robinson.

Se pare cã semnalele de susþinere ale
Americii au fost deja interpretate greºit.
Dupã declaraþia preºedintelui Biden re-
feritoare la “sprijinul neclintit”, admini-
straþia prezidenþialã de la Kiev a gãsit de
cuviinþã sã declare rãzboi Rusiei.

Oare poate fi interpretatã altfel sem-
narea Decretului 117/2021, din 24 martie

2021, de cãtre preºedintele Zelensky,
unde este prezentatã “Strategia pentru
de-ocuparea ºi reintegrarea teritoriilor
temporar ocupate ale Republicii Auto-
nome Crimeea ºi a oraºului Sevastopol”?
Guvernul de la Kiev trebuie sã stabilea-

scã planul de acþiune pentru im-
plementarea strategiei, care
include ºi intrarea þãrii în NATO.

Imediat exerciþiile militare ale
Rusiei au cãpãtat o altã dimen-
siune ºi a fost acceleratã trimite-
rea trupelor ºi armamentului cã-
tre graniþa cu Ucraina. Cu toate
acestea, numãrul soldaþilor parti-

cipanþi este încã departe de cel înregistrat
cu ocazia manevrelor Vostok-2018 din
Orientul Îndepãrtat, de circa 300.000,
cãrora li s-au alãturat unitãþi militare din
China ºi Mongolia.

Secretarul General al NATO, Jens
Stoltenberg, a ales sã ignore “amãnun-
tul” reprezentat de decretul prezidenþial
117/2021. “Acumularea considerabilã a
forþelor armate ale Rusiei este nejustifi-
catã, neexplicatã ºi foarte îngrijorãtoa-

re”, a precizat Stoltenberg în cadrul unei
conferinþe de presã comune cu Dmitro
Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei.

Într-o convorbire cu Angela Merkel ºi
Emmanuel Macron, preºedintele Putin a
subliniat cã “dacã ucrainenii lanseazã o
ofensivã militarã în Donbass sau Crime-
ea, vom distruge Ucraina”.

Toate “zgomotele” pe care le fac cei
doi “aliaþi” din Vest nu valoreazã nimic ºi
nu conving pe nimeni, în special pe ruºi,
iar Angela Merkel nu poatã sã-i cearã ni-
mic imperativ lui Vladimir Putin. Dacã
se doreºte transmiterea unui mesaj puter-
nic Moscovei, de ce nu se opresc impor-
turile de gaze ºi petrol din Rusia, care ar
trebui sã reprezinte o lovituri fatalã pen-
tru “o staþie de benzinã care se preface cã
este o þarã”, dupã cum spunea odatã
senatorul John McCain?

Oare a fost înþeles pe deplin mesajul
transmis de Putin? Este prea devreme
pentru un verdict, deºi au apãrut o serie
de declaraþii conciliatoare din partea ofi-
cialilor de la Kiev, iar cele douã nave
americane care ar fi trebuit sã intre în

Marea Neagrã au rãmas în Mediteranã.
La apariþia primelor ºtiri privind ma-

sarea trupelor ruseºti la graniþa Ucrainei,
analistul american Martin Armstrong a
subliniat cã “administraþia Biden a
împins Ucraina sã declare cã vor recupe-
ra Crimeea astfel încât sã declanºeze un
conflict care sã justifice închiderea
magistralei de gaze cãtre Germania”.

Pe fondul creºterii tensiunilor din ju-
rul Ucrainei, publicaþii din Asia, precum
Nikkei Asia sau Asia Times, au publicat
editoriale în care a fost abordatã o pro-
blemã crucialã: multe þãri din Pacific ºi
Estul Europei aºteaptã cu îngrijorare sã
vadã dacã America îºi va proteja vasalii.

Orice altceva în afara unui rãspuns
afirmativ necondiþionat va conduce la o
pierdere masivã a influenþei Statelor
Unite în cele douã regiuni.

Andrei Raevsky, fost analist militar
pentru ONU la Geneva, scrie pe blogul
sãu, The Saker, cã “Vestul a decis deja cã
Rusia este agresorul”, însã “nicio þarã
NATO nu va trimite trupe contra Rusiei”.

(continuare în pagina 12)

Beijingul depãºeºte
New York-ul ºi devine
capitala miliardarilor lumii

P
entru prima datã în ºapte ani,
New York cedeazã titlul de capi-
talã a miliardarilor lumii în favo-
area Beijingului. Capitala chine-

zã a câºtigat 33 de miliardari noi în
2020, urcând numãrul total al acestora
la 100 de miliardari ºi depºind la limitã
cei 99 de miliardari din New York,
conform datelor Forbes. Big Apple a
adãugat doar ºapte noi miliardari în
acelaºi interval de timp. În ceea ce pri-
veºte populaþia totalã, New York este
de aproximativ 40% din dimensiunea
Beijingului, cu o populaþie de 8,4 mi-
lioane faþã de cei aproximativ 21 de mi-
lioane din Beijing.

Datele provin din lista miliardarilor
întocmitã de Forbes World 2021, care
aratã cã un sfert din cei 2.755 membri ai
sãi trãiesc în doar 10 oraºe, cu peste 10%
rezidenþi în doar patru metropole chine-
ze. Alãturi de Beijing, pe lista celor mai
importante 10 oraºe ale miliardarilor din
lume se regãsesc, de asemenea, Shan-

ghai, Shenzhen ºi Hangzhou. Hong
Kong se aflã ºi ea pe listã ºi este pe locul
trei, numãrând 80 de miliardari.

Chiar dacã New York-ul este pe locul
doi, valoarea colectivã a populaþiei sale
miliardare se ridicã la 560,5 miliarde de
dolari, depãºind colectivul din Beijing de
484,3 miliarde de dolari. Conform sursei
citate, Zhang Yiming, fondatorul com-
paniei-mamã TikTok ByteDance, este
cel mai bogat rezident din capitala Chi-
nei, cu o avere netã de 35,6 miliarde de
dolari, în timp ce Michael Bloomberg,
fostul primar din Big Apple, este cel mai
bogat locuitor din New York, cu o avere
de 59 de miliarde de dolari.

SUAau gãzduit pentru mult timp mult
mai mulþi miliardari decât orice altã þarã
din lume, dar China le-a ajuns din urmã.
China ºi Hong Kong au numãrat 210 noi
miliardari în ultimul an, mai mult decât
orice altã naþiune, potrivit raportului For-
bes. (A.T.)

(continuare în pagina 12)

Sfântul Gheorghe de pe stema Moscovei (în prim plan) ºi Sfântul Gheorghe de pe stema Kievului; pentru fiecare, balaurul e celãlalt
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