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Paul (PNL): Ponderea economiei române şti în PIB global era de 0,33%,
în 2015, la fel ca în 1984

Ponderea economiei româneşti în PIB global era de 0,33%, în 2015, la fel ca
în 1984, care a fost un an de vârf, a declarat, joi, deputatul PNL, Andreea
Paul, într-o conferinŃă de presă.
"România face parte din cea mai mare economie a lumii — a Uniunii
Europene. UE contribuie cu 23% la produsul intern brut global al lumii, cel mai
mare nivel, mai mare decât al Statelor Unite, şi cu 8% din populaŃia lumii. În
interiorul Uniunii Europene, România contribuie cu 1% la PIB şi cu 4% la
populaŃia europeană. Ne confruntăm cu un decalaj fantastic de
competitivitate. Mă uit la ponderea economiei româneşti la nivel mondial şi
văd că în anul 1984, an de vârf în creşterea ponderii României în economia
mondială, ne situăm la 0,33% la nivel global. În anul 2015, ponderea
economiei româneşti în economia mondială este fix la fel — 0,33% din PIB-ul
global", a spus Paul.
Ea a precizat că România trebuie să îşi impună să devină cea mai bogată
Ńară din UE.
"Asta este continuitatea pe care ne-o dorim? Care este obiectivul de
dezvoltare a României? (...) Nu ne lipseşte nimic ca să ne impunem să
construim, să ne resetăm economic pentru a ieşi din această capcană a unei
economii mici, consumatori mari, dar producători mici. HaideŃi să ne impunem
acest lucru: cel mai bogat stat european", a mai arătat deputatul.

Ursache (ASF): Finan Ńarea economiei na Ńionale trebuie s ă se mute "cu
bagaje" în zona pie Ńei de capital

FinanŃarea economiei naŃionale trebuie să se mute "cu bagaje" în zona pieŃei
de capital, în detrimentul celei bancare, a declarat, joi, Mircea Ursache,
vicepreşedinte al AutorităŃii de Supraveghere Financiară (ASF), într-o
conferinŃă de presă.
"Nu trebuie să ne fie ruşine să recunoaştem că legislaŃia relativ rigidă,
costurile, aspectele tehnice ale infrastructurii de tranzacŃionare şi dificultăŃile
de respectare a regulilor de transparenŃă şi guvernanŃă corporativă sunt în
continuare factori care percep negativ piaŃa de capital din România. Am redus
costurile de 4 ori în ultimii 3 ani. (...) FinanŃarea economiei naŃionale, fie că
este vorba de companii private, fie că este vorba de stat, fie că este vorba de
IPO-uri, de listări, trebuie să se mute cu bagaje în zona pieŃei de capital în
detrimentul celei bancare", a spus Ursache.

El a precizat că în România ponderea obligaŃiunilor în PIB este de 0,3%, în
timp ce în Polonia atinge 4%.

"În momentul de faŃă piaŃa obligaŃiunilor corporative şi municipale este total
insuficientă. Polonia a înregistrat aproape 400 de emisiuni de obligaŃiuni non-
guvernamentale, Cehia 100, Ungaria 200, iar ponderea obligaŃiunilor în PIB
este de doar 0,3% (în România n.r.), în timp ce în Polonia atinge 4%, iar în



Ungaria 16%. PiaŃa obligaŃiunilor este dominată, categoric, de titlurile de stat
— 65% din totalul obligaŃiunilor emise. În momentul de faŃă piaŃa titlurilor de
stat din România este clasificată ca o piaŃă în curs de dezvoltare, cea de
acŃiuni ca una de frontieră, iar cea a obligaŃiunilor corporative — în formare.
(...) Suntem în faza în care trebuie să lucrăm cu ce avem. Cel mai important,
după părerea mea, este lentoarea cu care lucrează fondurile de pensii", a mai
afirmat oficialul ASF.


