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Yves Mersch, BCE:
“Trebuie sã reducem
programul de cumpãrare
a obligaþiunilor cât mai
curând”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
trebuie sã-ºi reducã programul sãu
de cumpãrare de obligaþiuni “cât mai
curând posibil”, cu toate cã acest lu-
cru va necesita, probabil, ceva timp,
din cauza volumului mare de achizi-
þii, declarã Yves Mersch, membru al
board-ului executiv al BCE.

“Achiziþiile de obligaþiuni au fost
lansate ca o mãsurã temporarã ºi tre-
buie sã fie reduse cât mai curând po-
sibil”, a spus Mersch ieri, într-o con-
ferinþã desfãºuratã la Frankfurt.
Domnia sa a adãugat: “Având în ve-
dere volumul programului de achizi-
þii, acest lucru va dura ceva timp”.

În opinia oficialului BCE, ratele
scãzute ale dobânzilor ºi politica
monetarã “acomodativã” rãmân
adecvate.

Recent, analiºtii bãncii germane
“Commerzbank” AG declarau cã
BCE va extinde achiziþiile de obliga-
þiuni pânã la finele anului viitor, iar
banca va da indicii în acest sens luna
viitoare, când conducerea BCE va
avea noile estimãri de creºtere eco-
nomicã ºi inflaþie pentru zona euro.

La data de 20 octombrie, BCE a
pãstrat programul de achiziþii de ac-
tive ºi dobânzile neschimbate. În
prezent, acest program de achiziþii se
situeazã la 80 de miliarde de euro pe
lunã.

V.R.
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Parlamentul European ºi
Consiliul UE, la un acord
privind bugetul comunitar
pe 2017

Parlamentul European ºi Consi-
liul Uniunii Europene au ajuns, în
noaptea de miercuri spre joi, la un
acord privind bugetul blocului co-
munitar pe 2017, stabilind valoarea
cheltuielilor pentru anul viitor la
134,5 miliarde de euro (144,1
miliarde de dolari).

Negocierile privind bugetul UE
sunt în mod tradiþional tensionate,

statele membre, care sunt reprezen-
tate de Consiliul UE, încercând sã
obþinã limitarea cheltuielilor, în timp
ce Parlamentul European susþine de
cele mai multe ori suplimentarea
acestor fonduri, potrivit agenþiei
DPA.

Parlamentul European a propus
un buget de 138 de miliarde de euro
pentru 2017, în timp ce suma avan-
satã de statele membre s-a ridicat la
133,8 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a banilor UE
ajung la cele 28 de state membre ale
blocului comunitar sub formã de
subvenþii agricole, ajutor pentru re-
giunile mai sãrace ºi pentru progra-
mele de cercetare ºi educaþie.

A.V.

(continuare în pagina 3)

ÎN TIMP CE PROCURORII CERCETEAZÃ DOSARUL ROMPETROL II,

KMG International schimbã
conducerea din România
l Cãtãlin Dumitru, noul prim vicepreºedinte al KMG International
l Alexey Golovin, numit în funcþia de vicepreºedinte dezvoltare
corporativã ºi strategie l Azamat Zhangulov, actualul prim vicepreºedinte
al KMG International a fost promovat, potrivit companiei

KMG International a anunþat, ieri, o
schimbare importantã în structura de
conducere, numindu-l pe Cãtãlin Du-
mitru în funcþiadeprimvicepreºedinte
operaþiuni, iar pe Alexey Golovin în
funcþia de vicepreºedinte dezvoltare
corporativã ºi strategie a Grupului.

Compania a transmis cã Azamat
Zhangulov,actualulprimvicepreºedinte
al KMG International, a fost promo-
vat în funcþia de prim vicepreºedinte
vânzãri ºi marketing în cadrul Kaz-
MunayGas, compania naþionalã de
petrol ºi gaze a statului Kazahstan,
acþionarul unic al KMG International.

Mutarea vine în condiþiile în care
procurorii DIICOT au deschis, în mai,
unnoudosarprivindprivatizarea rafinã-
riei Petromidia, iar KMG a ameninþat
statul român cu un proces internaþional,
din cauza “tratamentului” aplicat de au-
toritãþile române investiþiilor realizate de
KazMunayGas NC ºi KMG Internatio-
nal în subsidiarele din România, ºi anu-
me: Rompetrol SA (în prezent Oilfield
Exploration Business Solutions SA,
Oilfield), Vega SA (Vega), Rompetrol
Rafinare SA (RRC) ºi alte companii
româneºti. (A.A.)

(continuare în pagina 15)
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Autoritãþile europene
nu mai pot prinde trenul
reformelor structurale

V
ictoria lui Donald
Trump în cursa pentru
Casa Albã a scos la ivea-
lã numeroase probleme

pentru “societatea Vesticã”, proble-
me pentru care autoritãþile au recurs,

pânã acum, la subter-
fugii destinate ascun-
derii lor sub preº.

Deja au apãrut nu-
meroase ºtiri referitoa-
re la renegocierea unor
tratate comerciale de
importanþã globalã ºi
la disperarea autoritã-

þilor europene, care sunt obligate, în
sfârºit, sã ia în considerare realitãþi
economice negate în ultima decadã.

(continuare în pagina 14)

ADRIAN VASILESCU:

“Nu ºtiu dacã putem vorbi
despre criza economicã
la trecut”
l Iancu Guda, Coface: “Înregistrãm o evoluþie descendentã a insolvenþelor
nou deschise în mediul de afaceri, 2016 aflându-se la nivelul minim
al ultimilor zece ani, în acest segment” l Guda: “În ultima perioadã,
o companie ia trei lei de la o firmã partenerã ºi un leu de la bancã”

Mediul de afaceri a trecut
foarte greu prin crizã,
este de pãrere Adrian Va-

silescu, consultant de strategie în ca-
drul Bãncii Naþionale a României
(BNR), care ne-a spus: “Nu ºtiu
dacã putem vorbi despre criza eco-
nomicã la trecut. Desigur, criza nu
mai are puterea de la început, nu mai
are urgia cu care a lovit þara noastrã
ºi mediul de afacer i . În ani i
2007-2008 am avut ceea ce ar putea
echivala cu o supra încãlzire a eco-
nomiei, exprimatã prin creºterea fu-
ribundã a deficitului de cont curent.
A deficitului extern. De atunci, tot
se strânge cureaua ºi acest deficit a
scãzut de la circa 13% la aproape
0%, în unii ani. Acest lucru înseam-
nã cã toatã þara a strâns cureaua, dar
în primul rând mediul de afaceri,
fapt care s-a vãzut în ºomaj, în re-
zultatele slabe ale foarte multor
companii - 40% din companiile
româneºti aveau datorii mai mari
decât întreaga lor avere în unii ani -
în profiturile foarte mici - circa ju-
mãtate din firme nu aveau profit.

Nici acum nu stãm mai bine, la ni-
vel naþional. În acest context, îmi
este foarte greu sã mã raportez la
unele companii ca fiind «învingãtoa-

re ale crizei». Propun sã pãstrãm
aceastã sintagmã pentru anii viitori,
pentru cã astãzi nu avem companii
câºtigãtoare ale crizei”.

Domnul Vasilescu ne-a spus cã,
dacã privim “la cum aleargã
PIB-ul”, ar trebui sã fim bucuroºi,
“pentru cã avem un PIB care aleargã
cel mai rapid din UE”. “Dar ne uitãm

acolo unde este expresia adevãratã a
lui - puterea de cumpãrare a þãrii - ºi
observãm cã nu ne-am miºcat de pe
penultimul loc din Europa; am rã-
mas înþepeniþi aici, avându-i în spate
doar pe bulgari”, ne-a spus Adrian
Vasilescu.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

DIN AJUTORUL DE STAT DEBLOCAT ÎN IULIE

Complexul Energetic Oltenia ºi
OMV Petrom nu au primit nici un ban
l CE Oltenia urmeazã sã primeascã circa 21 milioane de euro, iar OMV
Petrom – 90 milioane de euro

Autoritãþile noastre nu au
efectuat, pânã în luna oc-
tombrie, nicio platã cãtre

Complexul Energetic Oltenia SA ºi
OMV PETROM SA, cei doi benefi-
ciari ai Planului Naþional de Investi-
þii, potrivit unui rãspuns trimis de
Ministerul Energiei la solicitarea
Redacþiei ziarului BURSA. Plãþile
vor fi efectuate pro-rata, dupã ce in-
vestiþiile vor fi certificate în urma
analizei realizate de un consultant

extern, iar valoarea acestora va fi în
funcþie de banii disponibili în fond,
ne-au mai spus oficialii Ministerului
Energiei.

Guvernul a deblocat, în luna iulie,
schema de ajutor de stat pentru care
producãtorii de energie pot aplica în
scopul finanþãrii nerambursabile, în
procent de 25% din valoarea cheltu-
ielilor eligibile, a proiectelor de in-
vestiþii cuprinse în Planul Naþional
de Investiþii 2013-2020 (PNI), care

au ca scop reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serã ºi modernizarea
producþiei de energie electricã din
România.

Ministerul Energiei ne-a transmis:
“Plafoanele maxime de finanþare
prevãzute în Planul Naþional de
Investiþii însumeazã 503.306.723 de
lei.

A.S.

(continuare în pagina 14)

n Rusia a câºtigat ºase miliarde
dolari în urma colaborãrii
cu OPEC

PAGINA 16

n Compania Cotnari - prima participare
cu stand la Târgul de Turism

PAGINA 2

n Daniel Florescu, Kinnarps România:
“Primul pas pentru dezvoltarea unei
culturi a frumosului este angajarea
unui arhitect” PAGINA 4

Vineri, 18 noiembrie 2016, nr. 223 (5803), anul XXVI

CÃLIN
RECHEA

CRISTINA CHIRIAC, FOST VICEPREªEDINTE AVAS, DESPRE
EFECTELE PROCESULUI DE PRIVATIZARE:

“Peste 75% din capacitatea industrialã
a fost complet distrusã”

Rata succesului procesului
de privatizare, în ultimii 22
de ani, calculatã dupã cri-

teriul numãrului de angajaþi exi-
stenþi la sfârºitul anului 2013 la ni-
vel naþional este micã, de doar
22,32%, potrivit informaþiilor pu-
blicate de doamna Cristina Chiriac,
fost vicepreºedinte al Autoritãþii de
Valorificare a Activelor Statului în
perioada 2009-2012, care îºi lanse-

azã mâine, în cadrul Târgului de
Carte Gaudeamus, cartea “Marea
Privatizare”. Domnia sa susþine cã,
în ciuda eºecului acestui proces,
existã ºi câþiva câºtigãtori ai priva-
tizãrii, companii din industria de
automobile, dar ºi industria energe-
ticã.

A.S.
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