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DUPÃ CE A FRÂNAT BRUSC,
ÎN IANUARIE

Fondul Proprietatea vrea
sã accelereze rãscumpãrãrile,
prin ofertã publicã
l Luni, Fondul a anunþat cã împrumutã un
miliard de lei de la BRD

Fondul Proprietatea (FP) a
anunþat, ieri, cã va relua pro-
cesul de ofertã publicã de

cumpãrare, dupã ce, în ianuarie, un
anunþ similar a fost retras de cãtre
emitent, din cauza condiþiilor de
piaþã.

Administratorul Fondului a
transmis cã a depus spre aprobare la
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) solicitarea pentru iniþie-
rea unei oferte publice de cumpãrare
a acþiunilor proprii, în cadrul celui
de-al ºaselea program de rãscumpã-
rare, aprobat prin Hotãrârea Acþio-

narilor nr. 5/27 aprilie 2015.
Prin aceastã ofertã, Fondul inten-

þioneazã sã rãscumpere pânã la
575.000.000 acþiuni (atât sub formã
de acþiuni, cât ºi de GDR-uri) de la
acþionarii Fondului.

“Se anticipeazã ca detaliile com-
plete ale ofertei de cumpãrare, inclu-
siv preþul, sã fie anunþate dacã ºi
când se va obþine aprobarea din par-
tea ASF, care se estimeazã sã fie pri-
mitã în termen de 10 zile lucrãtoare
potrivit reglementãrilor în vigoare”,
precizeazã FP. (A.A.)

(continuare în pagina 7)

Comisia de
referendum va
încheia analiza
fuziunii LSE-Deutsche
Börse în câteva luni

Deutsche Börse, operatorul Bur-
sei de Valori din Frankfurt, a infor-
mai, ieri, cã analiza pe care o face co-
misia de referendum cu privire la im-
plicaþiile votului pentru Brexit asu-
pra fuziunii cu London Stock
Exchange (Bursa de Valori din Lon-
dra - LSE) ar putea dura câteva luni.

Amintim cã, în 23 iunie, britanicii
au votat, într-un referendum, pentru
pãrãsirea UE, iar dupã acel moment,
operatorii burselor din Londra ºi
Frankfurt au înfiinþat comisia mai
sus amintitã, pãrþile rãmânând “pe
deplin angajate” în fuziune.

Comisia de referendum, condusã
de preºedintele Deutsche Börse, Joa-
chim Faber, va face recomandãri
care sã dea asigurãri cã grupul ce ia
naºtere în urma fuziunii va îndeplini
cerinþele autoritãþilor de reglementa-
re în vederea finalizãrii tranzacþiei.

“Dacã Regatul Unit este doar o
þarã europeanã sau stat membru al
UE, fuziunea va crea un grup com-
petitiv, definitoriu pentru industria
de profi”, a precizat, ieri, Deutsche
Börse, adãugând cã tranzacþia inclu-
de toate mecanismele necesare ca sã
rãspundã rezultatului referendumu-
lui.

Luni, acþionarii LSE au votat pen-
tru planul de fuziune cu Deutsche
Börse. (V.R.)

PROIECT DE ÞARÃ SAU CAMPANIE ELECTORALÃ?

Superficialitatea
“României profunde”

P
remierul Dacian Cioloº a
avut, ieri, un program
încãrcat. Dupã ce a lansat,
în dezbatere publicã,

“România competitivã: un proiect
pentru o creºtere economicã suste-
nabilã”, a purces ºi la remanierea a
patru miniºtri din sectoare importan-
te: Educaþie, Transporturi, Comuni-
caþii ºi Diaspora.

Intitulat “document strategic”,
“România competitivã: un proiect
pentru o creºtere economicã suste-
nabilã” este o propunere asumatã,
alãturi de guvern, ºi de preºedintele
Klaus Iohannis, guvernatorul BNR
Mugur Isãrescu ºi preºedintele Aca-
demiei Române.

Deºi are un titlu pompos, am con-
statat cã, de fapt, este vorba de o
broºurã coloratã, în 12 pagini, plinã
de truisme, în care totul este “esen-
þial”, “semnificativ”, “necesar” sau
are “potenþial major”.

Citãm din “documentul strate-
gic”: “Educaþia este un factor esen-
þial…”, “Sãnãtatea populaþiei este
esenþialã…”, “Diaspora poate con-
tribui semnificativ…”, “Tehnologia
informaþiei ºi industriile creative au
potenþial…”, “Energia este un do-
meniu critic…”, “Investiþiile sunt vi-
tale…”, “România este piaþa de ca-
pital cu cel mai ridicat potenþial…”,
“Infrastructura de transport joacã un
rol esenþial…”, “Cadastrul este ne-
cesar…”, Cercetarea ºi dezvoltarea
vor fi elemente cheie…”, “Debiro-
cratizarea este un proces absolut
necesar…”

De fapt, avem de-a face cu o su-
marã trecere în revistã a ceea ce
ºtiam deja, cã þara noastrã are multe
probleme, dar ºi… potenþial.

Potrivit dicþionarului, “strategie”
înseamnã stabilirea obiectivelor ºi
planificarea cursului acþiunilor de
urmat. În acest punct al proiectului

Guvernului nu observãm nici o pla-
nificare, nici obiective clare, altele
decât acelea cã trebuie “sã aducem
România la adevãratul sãu potenþial
de dezvoltare”.

Probabil cã autorii justificã aceastã
stare sumarã a prezentãrii “proiectu-
lui de þarã” prin faptul cã programea-
zã dezbateri pe 16 domenii strategice
care sã înceapã la 12 iulie ºi sã se ter-
mine când încep copiii ºcoala (în ju-
rul datei de 15 septembrie), ceea ce
nu este neapãrat o procedurã greºitã,
doar cã, din nou, în istoria administra-
þiei acestui preºedinte, pe nume Kla-
us Iohannis, consultãrile sunt de for-
mã, tot aºa cum au fost ºi în ocazia
protestelor generate de tragedia de la
Colectiv.

Pentru fiecare din cele 16 domenii
strategice sunt programate consultãri
de câte patru ore. (M.P.)

(continuare în pagina 8)

PREMIERÃ ÎN INSTANÞA ROMÂNEASCÃ

Tribunalul Dolj sesizeazã ÎCCJ
într-un dosar pe îngheþarea cursului
l Avocatul Piperea: “Este prima datã când o instanþã de la noi acceptã
întrebãri preliminare ºi le trimite Înaltei Curþi, dupã ce alte douã tribunale
au sesizat CJUE; pe acest fond, majoritatea proceselor pe CHF vor fi
suspendate pânã în toamnã”

Tribunalul Dolj a sesizat Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ), admiþând întrebãri

preliminare într-un proces pe înghe-
þarea cursului CHF/leu.

Avocatul Gheorghe Piperea susþine
cã aceasta este o premierã pentru justi-
þia din þara noastrã. Domnia sa ne-a
declarat: “Este o procedurã la care se
apeleazã destul de rar, în momentul în
care soluþiile adoptate în þarã sunt dia-
metralopuse.Estepentruprimadatã la
noi când un tribunal transmite Înaltei
Curþi întrebãri preliminare. Au mai
fost admise astfel de întrebãri, tot pe

îngheþarea francului elveþian la valoa-
rea istoricã, de cãtre alte douã tribuna-
le, care au sesizat Curtea Europeanã
de Justiþie (CJUE). Hotãrârile luate de
ÎCCJ vor fi aplicate în toate dosarele
similare, din toatã þara, în aceeaºi ma-
nierã în care sunt obligatorii erga om-
nes soluþiile din procesele de acest tip
ale ANPC. Însã,pânãcândÎnaltaCurte
se va pronunþa, respectiv pânã în luna
octombrie, vor fi suspendate majorita-
tea proceselor cu aceeaºi speþã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Lira sterlinã, la cursul minim
al ultimilor 31 de ani
l Sondaj Bloomberg: Lira va încheia 2016 cu un curs mai mic de 1,30 dolari
l Banca Angliei relaxeazã cerinþele de capital

Lira sterlinã s-a depreciat ieri,
pe pieþele externe, pânã la cel
mai redus nivel al ultimilor 31

de ani, în raport cu dolarul, ajungând
sub cursul atins imediat dupã votul
exprimat în referendumul din 23 iu-
nie, pentru Brexit (ieºirea Marii Bri-
tanii din UE).

În raport cu euro, lira a scãzut pânã
la cel mai redus nivel din 2013 pânã
în prezent, investitorii considerând cã
votul pentru Brexit afecteazã încre-
derea în economia Marii Britanii.

Lira a coborât cu 1,8% pe parcursul

zilei de ieri, la 1,3055 dolari - cel mai
redus nivel din 1985. Ulterior, la ora
14.54, pe piaþa din Londra, lira avea un
curs de 1,3070 dolari, cu 1,6% mai mic
faþã de ziua precedentã. Conform unui
sondaj Bloomberg, lira va încheia acest
an cu un curs mai mic de 1,30 dolari.

În raport cu moneda europeanã, lira a
scãzut ieri cu 1,8%, la85,40 pence/euro.
Maidevreme,monedabritanicãatinsese
85,48 pence/euro – cel mai redus curs
dinoctombrie2013.Menþionãmcã, ieri,
Banca Angliei a relaxat cerinþele de ca-
pital pentru bãnci ºi a promis cã va mai

implementa mãsuri în vederea consoli-
dãrii stabilitãþii financiare dupã decizia
în favoarea ieºirii din UE.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

CEL MAI BUN PLASAMENT, ÎN PRIMA JUMÃTATE A ANULUI

Aurul, plasamentul vedetã,
alãturi de activele de refugiu
lAnaliºtii se aºteaptã ca metalul preþios sã îºi continue aprecierea
l Incrementum: “Se spunea cã aurul nu oferã dobândã, acum se poate spune cã
aurul nu te costã dobândã”l Indicii BVB au încheiat semestrul în scãdere

Cotaþia aurului a câºti-
gat peste 20%, în
prima jumãtate a

acestui an, în condiþiile
în care indicii Bursei
de Valori Bucureºti au
înregistrat scãderi, în
perioada menþionatã.

Aprecierea aurului
trebuie însã pusã în con-
text, este de pãrere Mihai Ni-
chiºoiu, analist investiþii Tra-
deville, adãugând: “Toate cla-
sele de active de refugiu tradi-
þionale s-au descurcat excelent
în aceeaºi perioadã. Bondurile
guvernamentale americane cu
scadenþe lungi au avansat cu
15% (cele britanice aducând
randamente totale record, de
peste 20%), yenul s-a apreciat
cu 16%, iar sectoarele defensi-
ve de pe bursa americanã de
acþiuni, precum utilitãþile, au
câºtigat pânã la 21%”.

În opinia sa, predilecþia pen-
tru active de refugiu a fost ºi
continuã sã fie justificatã de se-
ria ºocurilor macro pe care in-
vestitorii încearcã sã le acomodeze
la nivel global: printre altele, un ci-
clu de normalizare monetarã destul
de incoerent în SUA, referendumul
care a decis ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã, semnele unei
crize bancare în zona euro ºi pro-
babilitatea tot mai mare a unei alune-
cãri dure a economiei ºi a unei crize

financiare/bancare în China.
Mihai Nichiºoiu a mai spus:

“Aprecierea yenului japonez gene-
reazã îngrijorãri severe la Tokyo, iar
banca centralã ar putea interveni
oricând împotriva propriei monede.
Cotaþiile bondurilor guvernamentale
sunt la maxime record - iar o pondere
semnificativã a pieþei globale
afiºeazã deja dobânzi zero sau nega-

tive. În schimb, cotaþiile curente ale
aurului sunt încã departe de maxi-
mele record înregistrate în 2011
(aproape de 1.900 dolari/uncie), iar
mãrimea alocãrilor de aur la nivelul
fondurilor de investiþii este încã foarte
micã în raport cu alte clase de active
defensive”. (A.A.)

(continuare în pagina 7)

James Knightley, senior economist la
“ING Bank” NV din Londora, afirmã,
potrivit Bloomberg, cã Banca Angliei
va tãia, probabil, dobânda cheie cu 25
de puncte de bazã în august, la 0,25%,
ºi va creºte programul de relaxare can-
titativã (achiziþii de active), la 500 de
miliarde de lire, de la 375 de miliarde.


