
GRAM AUR = 235,7106 RON FRAC ELVEÞIAN = 4,4961 RON EURO = 4,9266 RON DOLAR = 4,0881 RON

12+20 pagini

n LUCA DE MEO, CEO GROUPE RENAULT: “Renault
vrea sã fie lider în tranziþia energeticã”

PAGINA 11

n JACEK OLCZAK, CEO PHILLIP MORRIS INTERNATIONAL:
“În România sunt aproximativ 5 milioane de
fumãtori ºi în jur de 200.000 de utilizatori
IQOS” PAGINA 11

n ÎN ULTIMUL TRIMESTRU DIN 2020/
Piaþa locuinþelor noi a avut
o revenire spectaculoasã

PAGINA 9
n EURO 2020 / Doar persoane

vaccinate pe Arena Naþionalã
PAGINA 10

5 lei Vineri, 7 mai 2021, nr. 87 (6867), anul XXX

n PAGINA2

n

PAGINA

n Maratonul vaccinãrii, în Capitalã
PAGINA 12

n FAO: Preþurile alimentelor ºi-au
accelerat din nou creºterea anualã
la nivel global

PAGINA 12

Ameninþãri în stil mafiot de
la UE pentru a forþa Finlanda
sã voteze Planul de redresare

O
ºtire recentã de pe site-ul postu-

lui naþional de radio ºi televiziu-
ne din Finlanda (yle.fi) aratã cã
oficiali ai Uniunii Europene au

ameninþat þara scandinavã cu “deteriora-
rea fãrã precedent a reputaþiei sale ºi
presiuni politice” dacã Parla-
mentul nu va ratifica Planul eu-
ropean de redresare ºi rezilienþã.

Aceasta este faþa hâdã a “de-
mocraþiei” europene. “Se pare cã
nu existã niciun fel de respect pen-
tru procesul democratic”, a scris
Tuomas Malinen, profesor de
economie la Universitatea din
Helsinki, pe contul sãu de Twitter.

Ameninþãrile în stil mafiot din partea
UE vin pe fondul deciziei Comitetului
Constituþional din cadrul Parlamentului
de a cere o majoritate de douã treimi
pentru aprobarea planului.

Premierul Sanna Marin a refuzat sã
rãspundã întrebãrilor presei privind
identitatea oficialilor europeni, care au
folosit aceste mijloace de “persuasiune”
doar la telefon nu ºi în scris, dupã cum
mai aratã articolul de pe site-ul Yle.

Anterior, cabinetul premierului fin-
landez a cerut informaþii de la biroul juri-
dic al Consiliului Uniunii Europene cu
privire la implicaþiile unui vot negativ în

Parlamentul de la Helsinki.
“Respingerea pachetului de stimu-

lare economicã va conduce la o dete-
riorare fãrã precedent a reputaþiei
Finlandei ºi la presiuni politice”, a
subliniat oficialul Consiliului UE, în

condiþiile în care “structura
creatã pentru programul de
stimulare va intra în colaps”,
dupã cum mai scrie postul
public de radio-televiziune al
Finlandei.

Panica generatã în Parlament
de ameninþãrile “europenilor” a
“împins” aleºii poporului fin-
landez cãtre soluþii ridicole ºi

profund imorale.
“Coaliþia nevertebratã va aproba pa-

chetul de stimulare prin abþinerea de la
vot”, a scris publicaþia online Suomen
Uutiset (Finnish News). Este vorba de-
spre Partidul Coaliþiei Naþionale, al doi-
lea partid de opoziþie din Parlamentul
finlandez.

Deoarece este nevoie de o majoritate
de douã treimi, nu sunt suficiente voturi-
le din coaliþia guvernamentalã, iar cele-
lalte partide din opoziþia ºi-au anunþat in-
tenþia de a vota împotriva Planului
european de redresare.

(contiuare în pagina 12)
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Valoarea fuziunilor ºi
achiziþiilor din sectorul
bancar american a crescut
cu 270%
l 61 de tranzacþii anunþate pânã în 27 aprilie, în valoare
totalã de 26,3 miliarde de dolaril James Barresi, Squire
Patton Boggs: “Tranzacþiile sunt impulsionate de nevoia
creºterii dimensiunii bãncilor, de reducerea cheltuielilor ºi
necesitatea de capital pentru investiþii în tehnologie”

V
aloarea totalã a fuziunilor ºi achi-
ziþiilor realizate în sectorul ban-
car american de la începutul anu-
lui pânã în 27 aprilie a ajuns la

26,3 miliarde de dolari, comparativ cu
7,1 miliarde în aceeaºi perioadã din
2020, conform datelor culese de Refini-
tiv pânã la 27 aprilie, ceea ce aratã o
creºtere cu 270%. Numãrul total al tran-
zacþiilor anunþate pânã în 27 aprilie a
fost de 61, conform Refinitiv.

Sursa menþioneazã cã aprilie a fost o
lunã aglomeratã în privinþa fuziunilor ºi
achiziþiilor de bãnci din SUA, cu 16
tranzacþii în valoare totalã de 14,9 mi-
liarde de dolari. Pentru comparaþie, în
aprilie 2020 au fost înregistrate 11 tran-

zacþii în valoare de 190 de milioane de
dolari.

Potrivit The Banker, printre tranzac-
þiile anunþate în aprilie 2021 s-a numãrat
achiziþia de cãtre Webster Financial
Corp. din Connecticut a creditorului
Sterling Bancorp din New York, într-o
tranzacþie de 5,1 miliarde de dolari, ºi
achiziþia de cãtre BancorpSouth din Mis-
sissippi a bãncii texane Cadence Ban-
corp, pentru 2,8 miliarde de dolari. Toto-
datã, New York Community Bancorp a
cumpãrat Flagstar Bancorp pe 2,5 mi-
liarde de dolari, iar Independent Bank
Corp. a plãtit 1,2 miliarde de dolari pen-
tru Meridian Bancorp. (A.V.)

(contiuare în pagina 4)

PROIECT DE REGULAMENT

Subvenþiile acordate
companiilor de statele terþe,
sub lupa Comisiei Europene
lDispoziþiile viitorului regulament european ar afecta
ajutoarele acordate companiilor de cãtre China, Federaþia
Rusã ºi Turcial Cornel Lozneanu, vicepreºedinte executiv
CCROCH: “Vor sã creeze preventiv un mecanism de
pedepsire ºi de scoatere a unei investiþii sau de blocare a ei”
l Tudor Afanasov, preºedinte CCECRR: “Dacã
respectivele controale vor viza ºi subvenþiile acordate
IMM-urilor, situaþia va fi defavorabilã atât României, cât ºi
întregului bloc estic european”

P
ropunerea Comisiei Europene
privind regulamentul prin care
vor fi instituite trei instrumente
menite sã abordeze potenþialele

efecte de denaturare cauzate de subven-
þiile strãine din þãrile terþe în cadrul pie-
þei unice i-a nemulþumit pe oamenii de
afaceri din statele respective, precum ºi
pe partenerii lor din România. Mai ales
cã în propunerea de regulament se
doreºte verificarea companiilor care pri-
mesc subvenþii acordate de guvernele
þãrilor terþe, subvenþii care nu fac obiec-
tul unui control, în timp ce subvenþiile
acordate de statele membre sunt atent
analizate la nivelul Comisiei Europene.

Printre companiile vizate de viitorul re-
gulament se numãrã cele din China, Rusia
ºi Turcia, dar ºi societãþile din statele eu-
ropene unde o parte din capital aparþine
companiilor din cele trei state terþe.

Reprezentanþii Camerei de Comerþ ºi
Industrie România-China (CCROCH)
susþin cã propunerea de regulament repre-
zintã o consecinþã a lobby-ului american
la nivelul Comisiei Europene, o altã con-
secinþã fiind suspendarea în aceeaºi zi a
înþelegerii dintre Uniunea Europeanã ºi
China privind investiþiile din strãinãtate.

GEORGE MARINESCU
(contiuare în pagina 3)

CÃLIN
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CIPRIAN TELEMAN, MINISTRUL CERCETÃRII, INOVÃRII ªI DIGITALIZÃRII:

„Existã ºanse ca proiectul
legii 5G sã fie îmbunãtãþit
pe baza feedback-ului de la
reprezentanþii industriei”

M
inisterul Cercetã-
rii, Inovãrii ºi Di-
gitalizãrii are în
plan numeroase
proiecte de dez-
voltare ºi susþine-
re a industriei
IT&C, dar ºi o de-

birocratizare cu ajutorul internetului ºi
o digitalizare a principalelor instituþii
ale statului. Într-un interviu acordat
ziarului BURSA pentru suplimentul de-
dicat industriei IT&C, Ciprian Tele-
man, ministrul Cercetãrii, Inovãrii ºi

Digitalizãrii ne-a declarat cã ministerul
încearcã sã construiascã viitorul digital
al României pornind de la situaþia de
fapt. Astfel, Ministerul urmeazã patru
direcþii de reformã cuprinse în Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.
Una dintre aceste reforme este consti-
tuitã de cloudul guvernamental, a doua
este reprezentatã de asigurarea conec-
tivitãþii astfel încât marile instituþii ale
statului sã poatã fi digitalizate, a treia
direcþie este datã de securitate ciberne-
ticã, iar ce-a de-a patra direcþie cuprin-
sã în planul de reformare este de ridica-

re a nivelului de competenþe digitale
pentru mai multe grupuri þintã.

În plus, ministerul de resort promite
sã susþinã start-up-urile din tehnologie
încã de la statutul de idee, proiect pen-
tru care a alocat un buget de aproxima-
tiv 200 de milioane de lei. Planuri sunt
ºi pentru popularizarea unor servicii
electronice precum servicii bancare,
plata unor datorii cãtre stat, achiziþii
online, programãri, rezervãri, cãutarea
unor produse, lucruri de bazã, într-o
Românie în care accesul la internet este
folosit în mare parte pentru utilizarea

platformelor sociale ºi a apelurilor vi-
deo. De asemenea, ministerul are în ve-
dere sã punã la dispoziþia celor intere-
saþi cursuri de ridicare a nivelului de
competenþe digitale. Ministrul Cerce-
tãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii ne-a spus
cã îºi doreºte sã realizeze o platformã
în care cetãþenii îºi pot evalua nivelul
de cunoºtinþe, iar în situaþia în care trec
acel test furnizorul de cursuri lor îºi po-
ate deconta formarea.

ADELINA TOADER
(contiuare în pagina 12)


