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BCE: “Incertitudinea
politicã din
economiile avansate
ameninþã stabilitatea
zonei euro”

Incertitudinea politicã în creºtere,
care afecteazã economiile avansate,
ameninþã stabilitatea financiarã a zo-
nei euro, conform unui avertisment
lansat ieri, printr-un raport, de Banca
Centralã Europeanã (BCE).

BCE aratã cã incertitudinea care
priveºte referendumurile ce vor avea
loc în perioada urmãtoare, alegerile
din cele 19 state membre ale zonei
euro, alãturi de modificãrile aºtepta-
te sã se producã în politicile SUA
amplificã provocãrile privind infla-
þia ºi creºterea economicã a þãrilor
din uniunea monetarã. Raportul
menþioneazã cã o astfel de incertitu-
dine poate duce la corecþii pe piaþa
globalã a activelor.

“Efectele asupra stabilitãþii financia-
re din zona euro în urma schimbãrii po-
liticilor economice în SUAsunt extrem
de nesigure în acest moment. Econo-
miazoneieuroarputeafidirectafectatã
prin intermediul comerþului ºi al posi-
bilelor efecte negative cauzate de ma-
jorarea dobânzilor ºi a inflaþiei în
SUA”, se aratã în raportul BCE.

Documentul mai precizeazã cã
bãncile din Europa reprezintã, de
asemenea, un risc la adresa stabilitã-
þii financiare a zonei euro, din cauza
profitabilitãþii reduse ºi a nivelului
ridicat de credite neperformante.

V.R.

GRAM AUR = 162,8827 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1990 RON EURO = 4,5093 RON DOLAR = 4,2659 RON

LA CEREREA FONDULUI
PROPRIETATEA,

Acþionarii
Nuclearelectrica vor
discuta schimbarea
conducerii
Acþionarii Nuclearelectrica

vor discuta, la Adunarea
Generalã din 9 decembrie,

propunerea de aprobare a organizã-
rii procedurii de selecþie a membri-
lor consiliului de administraþie al
societãþii de cãtre autoritatea publi-
cã tutelarã (i.e. Ministerul Energiei)
în conformitate cu prevederile art.
29 din OUG 109/2011 privind gu-
vernanþa corporativã a întreprinderi-
lor publice, la solicitarea Fondului

Proprietatea, conform convocatoru-
lui completat, transmis Bursei de
Valori Bucureºti.

Propunerea FP a venit în urma unui
schimb de replici dure între Greg Ko-
niecny, managerul FP, ºi Daniela Lula-
che, directorul general al Nuclearelec-
trica, pe tema proiectului Reactoarelor
3 ºi 4 de la Cernavodã.

A.A.
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Dolarul - la cel mai ridicat curs
din ultimele 20 de luni, faþã de euro

Moneda americanã, dolarul,
s-a apreciat ieri, pe pieþe-
le externe, pânã la cel mai

ridicat curs din ultimele 20 de luni
faþã de dolar, dupã ce, în ziua prece-
dentã, administraþia a publicat unele
date care aratã cã expansiunea eco-
nomicã a SUA se menþine “intactã”,
ceea ce susþine cazul unei viitoare
majorãri a dobânzilor.

Dolarul a urcat pânã la 1,0518
unitãþi/euro în dimineaþa zilei de ieri.
Ulterior, moneda americanã a mai
pierdut ceva teren, iar la ora 11.22,
pe piaþa SUA, atingea 1,0579 unitã-
þi/euro, curs cu 0,3% mai mic faþã de
ziua precedentã.

De menþionatcãdolarulaajuns laun
curs de circa 1,05 unitãþi/euro în pre-
zent, de la 1,1290 unitãþi/euro înainte
de alegerile prezindeþiale desfãºurate în
SUA la data de 8 noiembrie, care au
fost câºtigate de republicanul Donald

Trump. Înacestecondiþii,analiºtiiaºtea-
ptãcaeuroºidolarulsãajungãlaparita-
te anul viitor.

Dolarul s-a apreciat faþã de cele
mai multe valute majore, dat fiind cã
oficialii bãncii centrale a SUA (Fe-
deral Reserve – Fed) au declarat cã

piaþa muncii s-a consolidat, su-
gerând totodatã cã o majorare a
dobânzii cheie ar putea avea loc luna
viitoare.

A.V.
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LUCIAN ANGHEL, BVB: “VALOAREA DE PIAÞÃ MEDLIFE - 170 -
200 MILIOANE EURO”

Surse din ASF:
“Declaraþia lui Anghel
despre preþul MedLife -

în zona manipulãrii”

L
ucian Anghel, preºedinte-
le Bursei de Valori Bucu-
reºti, este primul oficial
care a avansat, ieri, o cifrã

estimativã pentru oferta MedLife
-170 - 200 milioane euro, în condiþii-
le în care compania a fãcut numai un
anunþ preliminar, iar intermediarii
nu au prezentat încã un prospect,
care va trebui aprobat de Autoritatea

de Supraveghere Financiarã.
Surse din cadrul ASF considerã cã

declaraþia sa este “în zona manipulã-
rii de piaþã”. Acestea ne-au declarat:
“Preºedintele BVB nu are voie sã
facã astfel de declaraþii, de naturã sã
influenþeze investitorii. Vorbim de-
spre o companie care nu a anunþat
preþul din ofertã, iar Lucian Anghel
anticipeazã”.

Mircea Ursache, vicepreºedintele
ASF,nuadorit sãcomentezesubiectul.

Listarea MedLife, în urma ofertei
anunþate pentru finalul acestui an, nu
va fi suficientã pentru ca Bursa de
Valori Bucureºti sã îndeplineascã
criteriul de lichiditate, solicitat de
FTSE pentru promovarea la statutul
de piaþã emergentã, a transmis, Lu-
cian Anghel, preºedintele BVB, ieri,
la o dezbatere.

Preºedintele BVB a subliniat cã
România are nevoie de companii de
stat listate pe bursã: “În ceea ce pri-
veºte listarea companiilor de stat, ca
sã fim upgradaþi (n.r. la statutul de
piaþã emergentã) avem nevoie de
companii de dimensiuni mari. Nu
avem în mediul privat companii care
sã aibã 1,26 miliarde (euro n.r.) mi-
nimum, active, iar un free-float de
630 de milioane de dolari. Medlife
este o companie mare, poate chiar
foarte mare, o companie extraordi-
narã, în opinia mea, dar care nu înde-
plineºte aceste criterii. Valoarea de
piaþã, din ce citim noi, este de 170 -
200 milioane euro. Deci avem nevo-
ie de companii de 5-6 ori mai mari
decât Medlife, care sã ne ajute sã fim
upgradaþi. Nu le gãsim uºor”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

MARIUS DUNCA, PREªEDINTELE PSD BRAªOV, CANDIDAT
PENTRU SENAT:

“Guvernul Cioloº se
raporteazã la dorinþele
grupurilor de interese
strãine”
l “Relaþia client - bancã trebuie sã fie una de egalitate” l “Bãncile ºi
Cioloº se folosesc de CCR ca sã-ºi atingã scopurile împotriva românilor”
l“Cei cu credite în CHF se chinuie sã îºi ducã traiul de pe o zi pe alta din
cauza lui Cioloº ºi a simpatiei sale pentru bãnci. Este revoltãtor!”
l “Nu voi accepta ca vreun consumator sã fie batjocorit sau privat de
drepturi” l “Este strict necesarã o resetare a clasei politice”

Reporter: Ce v-aþi propus sã rea-
lizaþi dacã veþi obþine mandatul de
senator pentru care candidaþi?

Marius Dunca: Proiectul meu de
suflet ºi cea mai mare dorinþã a mea
este ca fiecare român sã îºi iubeascã
þara, sã fie mândru de patria mamã ºi
sã nu mai fim dezbinaþi. Pare idealist,
însã este singura modalitate prin care
putem evolua ca naþiune, prin care pu-

tem sã redãm gloria ºi încrederea
României ºi a românilor. Nu sunt vor-
be goale, venim în faþa alegãtorilor cu
un amplu program de guvernare, cu
mãsuri concrete care vor creºte clasa de
mijloc, vor consolida economia rom-
âneascã, vor conferi românilor un nivel
de trai decent ºi vor garanta un viitor

aici, acasã pentru fiecare român. Fapte-
le, cifrele ºi rezultatele din guvernarea
PSD 2012 - 2015 (Guvern din care am
fãcut parte) vorbesc de la sine.

A consemnat

EMILIA OLESCU
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CCR A DECIS ÎN 31 DE EXCEPÞII RIDICATE DE BANCA
ROMÂNEASCÃ:

Legea dãrii în platã -
constituþionalã
C urtea Constituþionalã a

României (CCR) a respins,
ieri, cele 31 de excepþii ri-

dicate de Banca Româneascã în le-
gãturã cu Legea dãrii în platã, dupã
cum ne-au spus reprezentanþii biro-
ului de presã din cadrul CCR.

Acest lucru înseamnã, conform
specialiºtilor, cã legea este conside-
ratã constituþionalã, excepþiile dez-
bãtute ieri fiind ridicate atât asupra
legii în integralitatea ei, cât ºi asupra

unora dintre articolele din textul le-
gislativ.

Unul dintre articolele atacate de
Banca Româneascã la CCR este art.
11, care presupune cã legea “se apli-
cã atât contractelor de credit aflate în
derulare la momentul intrãrii sale în
vigoare, cât ºi contractelor încheiate
dupã aceastã datã”.

De asemenea, a fost respinsã ºi
excepþia ridicatã asupra art. 8, alin.
5. Acesta aratã cã “dreptul de a cere

instanþei sã constate stingerea dato-
riilor izvorâte din contractele de
credit aparþine ºi consumatorului
care a fost supus unei executãri sili-
te a imobilului ipotecat, indiferent
de titularul creanþei, de stadiul în
care se aflã ori de forma executãrii
silite care se continuã contra debi-
torului”.

EMILIA OLESCU
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Guvernul Cioloº se raporteazã la do-

rinþele grupurilor de interese strãine,

este de pãrere Marius Alexandru

Dunca, preºedintele PSD Braºov,

candidat pentru funcþia de senator.

Domnia sa ºi-a propus sã-ºi continue

obiectivele pe care le avea în calitate

de preºedinte al Autoritãþii Naþionale

pentru Protecþia Consumatorilor

(ANPC), considerând, de asemenea,

cã este necesarã o resetare a clasei

politice.

Marius Dunca ne-a vorbit, cu amabi-

litate, într-un interviu, despre obiec-

tivele sale pe care doreºte sã le înde-

plineascã dacã va obþine mandatul

de senator al Braºovului.


