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Cât mai poate susþine BCE
“miracolul” economic din Spania?

Referendumul din Marea Britanie
a trecut în istorie ºi, odatã cu elimi-
narea unei incertitudini, a introdus

numeroase altele cu
privire la viitorul UE,
dar ºi al zonei euro.
Problema Greciei a
fost “rezolvatã” ºi ea,
prin noi împrumuturi
care sã acopere dato-
rii cãtre aceiaºi credi-
tori, iar BCE a des-

chis din nou robinetul lichiditãþii
pentru bãncile elene.

Acum a venit rândul Spaniei sã
capteze atenþia publicã, dupã o pe-
rioadã de calm relativ pe scena poli-

ticã, odatã cu noile alegeri parlamen-
tare din 26 iunie 2016.

Scrutinul anterior a avut loc la 20
decembrie 2015 ºi a condus la for-
marea celui mai fragmentat Parla-

ment din istoria Spaniei, iar forþele
politice reprezentate nu au reuºit sã
ajungã la un consens pentru numirea
unui nou guvern.
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DAVID CAMERON:

Guvernul britanic nu va declanºa
în acest moment Articolul 50
l Oficialii UE cer oficializarea Brexit-ul cât mai repede posibil lMerkel
are o poziþie diferitã faþã de conducerea UE, acceptând cã Marea Britanie
are nevoie de timp

Guvernul britanic nu va declanºa
la acest moment Articolul 50 privind
ieºirea din Uniunea Europeanã, a de-
clarat ieri, în Parlament, premierul
David Cameron, dupã referendumul
la care britanicii au votat pentru
pãrãsirea blocului comunitar.

El a atras totodatã atenþia cã deci-
zia privind momentul declanºãrii
procedurii prevãzute de Articolul 50
aparþine exclusiv Marii Britanii,
potrivit Reuters.

“Guvernul britanic nu va declanºa
Articolul 50 în aceastã etapã. Este
decizia noastrã suveranã ºi doar Ma-
rea Britanie este cea care poate sã o

ia”, a evidenþiat el.
Cameron a mai spus cã el ºi cabine-

tul pe care îl conduce au transmis clar
cãvotul în favoarea ieºirii din Uniunea
Europeanã trebuie sã fie acceptat.

“Nu mai pot exista dubii în legãtu-
rã cu rezultatul (la referendum —
n.r.). Am transmis clar — iar cabine-
tul a convenit cã decizia trebuie
acceptatã”, a afirmat el, în discursul
susþinut în faþa parlamentarilor.

În acelaºi timp, ºeful executivului
de la Londra a subliniat cã va implica
pe deplin administraþiile din Scoþia,
Irlanda de Nord ºi Þara Galilor în
pregãtirea negocierilor asupra

Brexit-ului.
El a declarat totodatã cã Banca

Angliei ºi Trezoreria nu vor ezita sã
ia mãsuri suplimentare pentru a sta-
biliza pieþele financiare dacã va fi
nevoie.

“Marea Britanie îºi doreºte cele
mai bune legãturi economice posibi-
le cu vecinii sãi europeni dupã Bre-
xit”, a adãugat Cameron.

Premierul britanic a mai spus cã
indiferent de natura viitoarei relaþii a
þãrii sale cu UE, îºi doreºte ca actua-
lele aranjamente privind securitatea
sã continue. (C.I.)
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Lira sterlinã
continuã sã scadã

Moneda britanicã (lira) a coborât
ºi ieri, pe pieþele internaþionale,
ajungând la cel mai scãzut curs din
ultimii 31 de ani faþã de dolar, res-
pectiv la cel mai redus nivel din ulti-
mii doi ani în raport cu euro, pe fon-
dul incertitudinilor politice ºi econo-
mice legate de votul pentru Brexit
(ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã).

Lira a pierdut 3,4% faþã de mone-
da americanã, ajungând la 1,3213
dolari, respectiv 2,6% raportat la cea
europeanã, atingând 83,25 pence.

“Lira a rãmas sub presiune, iar
randamentul pentru obligaþiunile
britanice pe zece ani a coborât sub
1% pentru prima datã, semn cã piaþa
ia în calcul noi mãsuri de relaxare a
politicii monetare din partea Bãncii
Angliei în sãptãmânile ºi lunile ur-
mãtoare”, a declarat Michael Hew-
son, analist la CMC Markets,
potrivit Agerpres.

O reducere a dobânzii de bazã din
partea Bãncii Angliei ar face lira mai
puþin atractivã. În plus, noi achiziþii
de active, care sã stimuleze activita-
tea economicã ºi sã injecteze lichidi-
tãþi în sistemul financiar britanic, ar
avea ca efect colateral o diluare a
valorii monedei britanice.

V.R.
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Intrarea în vigoare a legii
insolvenþei persoanelor
fizice, devansatã

Legea insolvenþei persoanelor fi-
zice ar putea intra în vigoare mai de-
vreme decât este prevãzut în prezent
– la 30 septembrie în loc de 31 de-
cembrie 2016 -, modificarea fiind fã-
cutã, ieri, de Comisia Juridicã a
Camerei Deputaþilor.

Deputatul PNL Ioan Cupºa a de-
clarat: “Aceastã lege a fost publicatã
în Monitorul Oficial în 26 iunie
2015. Este o criticã adresatã ºi fostu-
lui Guvern ºi prezentului Guvern. O
lege de o asemenea importanþã cum
este legea insolvenþei persoanelor fi-
zice (...) aþi lãsat-o fãrã urmãri juridi-
ce, ca urmare a faptului cã din punct
de vedere administrativ lucrurile
stau cum stau. Propunerea mea este
sã rãmânem cu 30 septembrie 2016".

Propunerea Comisiei Juridice ur-
meazã sã fie trimisã plenului Came-
rei Deputaþilor la votul final de

astãzi.
Legea falimentului personal se

adreseazã debitorilor care nu-ºi mai
pot plãti ratele la bãnci ºi prevede o
perioadã de derulare de cinci ani.

Printre altele, prevederile vizeazã
ºi faptul cã persoanele care îºi decla-
rã falimentul personal sunt protejate
de executarea silitã. Totodatã, în lege
este prevãzut ca împrumutaþii, inclu-
siv cei care deja au fost executaþi si-
lit, sã poatã solicita eliberarea de
datorii reziduale.

Legea insolvenþei persoanelor fi-
zice a provocat controverse încã de
la început, unii specialiºti fiind de
pãrere cã, de fapt, aceasta va îngreu-
na foarte mult viaþa consumatorilor,
ale cãror cheltuieli vor fi verificate
de un administrator judiciar. Iniþiati-
va a fost promulgatã de preºedinte în
18 iunie 2015. n

POPORUL,
REGATUL...
COROANA!

G
urile rele spun cã Regi-
na Elizabeth a II-a ar fi
cerut într-o discuþie,
privatã, desigur, trei

motive pentru care Marea Britanie
ar trebui, sã continue, sã fie mem-
brã a Uniunii Europene. Pentru cã
nu le-a primit, jumãtate ºi un pic
din poporul pes-
te care este suve-
ranã a votat în
favoarea ieºirii
UK din UE pu-
nîndu-se, astfel,
pe picior de rãz-
boi cu cealaltã
jumãtate, care a
votat pentru
rãmînere!! Scepticismul Suvera-
nei, altfel bine temperat ºi aparent
benign, a generat un vot care a fã-
cut-o deja sã îºi piardã Poporul, e
pe cale sã determine pierderea Re-
gatului (deja dez-unit!) ºi în cele
din urmã, inevitabil, a Coroanei!
Poate cã, pentru un suveran care a
domnit, deja, mai bine de 60 de
ani, pierderile acestea sã nu fie
chiar atît de grave! Pentru noi,
însã, cei care avem o dificultate sã
pricepem cum ar putea fi expulzaþi
din Europa Shakespeare, Keynes
ºi Churchill, pe baza unui vot al

englezilor, fie el ºi referendal,
aceastã pierdere este greu de mã-
surat ºi imposibil de acceptat.
Deºi poate pãrea tardiv, astãzi,
suntem în mãsurã sã-i oferim Su-
veranei britanice, de aici, de la Bu-
cureºti, motivele cãutate. Cum am
dat de ele? Simplu!

Ziarul ”BURSA” a organizat pri-
ma dezbatere publicã pe tema Bre-
xit-consecinþe, dînd tonul la ceea ce
va fi o amplã muzicã de comentarii ºi
încruciºãri de argumente ºi plasînd
ºtacheta dezbaterii sus...sus de tot, la
nivelul argumentelor economice
structurale, susþinute de fapte ºi de
dinamica lor, la nivelul explorãrii
unora dintre cele mai creative con-
cepte ºi perspective de analizã. Prin
urmare, cele mai multe dintre ideile
pe care cititorul le va gãsi în aceste
rînduri nu sunt ale mele, ci ale
participanþilor la dezbatere.

Cîteva date ºi fapte tulburãtoare,
în jurul temei cauzelor care au dus la
votul de joi. Prima este o observaþie
în jurul votului generaþional.
”Bãtrînii au votat împotriva tineri-
lor” au titrat nu puþine dintre analize-
le, la cald, ale evenimentelor.

(continuare în pagina 4)

BREXIT -

PRIMA CONFERINTA DIN ROMANIA

GRAM AUR = 174,4820 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1990 RON EURO = 4,5152 RON DOLAR = 4,0924 RONGRAM AUR = 174,4820 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1990 RON EURO = 4,5152 RON DOLAR = 4,0924 RON

Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5.

CÃLIN
RECHEA

CORNEL
CODIÞÃ


