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Banca Angliei
menþine
dobânda cheie
la 0,25%

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã menþinã dobânda de referinþã, aºa
cum aºteptau analiºtii, dar a avertizat
cã este posibilã o nouã reducere a
costului creditului în lunile viitoare,
în urma analizãrii efectelor pe ter-
men lung ale votului privind ieºirea
Marii Britanii din UE (Brexit).

Banca Angliei a menþinut
dobânda la nivelul minim record de
0,25% ºi a anunþat cã va continua
programul lunar de achiziþii de acti-
ve, în valoare de 70 de miliarde de
lire sterline.

Instituþia a informat: “O serie de
indicatori ai activitãþii economice pe
termen scurt aratã mai puternici
decât ne-am aºteptat. Dacã prognoza
economicã din noiembrie va fi simi-
larã cu cea publicatã de BoE în au-
gust, atunci majoritatea membrilor
Comitetului de politicã monetarã ar
urma sã sprijine o nouã reducere a
ratei dobânzii în cursul acestui an,
aproape de zero”.

Analiºtii aºteaptã ca Banca
Angliei sã taie dobânda la 0,1% ºi
preconizeazã un avans de 0,2% al
economiei þãrii în trimestrul curent.

Luna trecutã, Banca Angliei a re-
dus dobânda de la 0,5% la 0,25%,
aceasta fiind prima tãiere a costului
creditului din luna martie 2009.

V.R.
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KLAUS IOHANNIS:

“Aderarea României la zona euro în 2019
este exclusã”
lMugur Isãrescu, anul trecut: “Þinta de aderare la euro în 2019 nu mai
este fezabilã” lLeonard Orban, în mai: “Aderarea la zona euro, un proiect
de þarã pentru România”

Aderarea României la zona euro
în 2019 este exclusã, a spus, ieri,
preºedintele Klaus Iohannis, pre-
cizând cã o aderare care se produce
prea repede poate fi în detrimentul
economiei româneºti.

Domnia sa a menþionat: “Iniþial s-a
vehiculat ca termen de integrare în
zona euro anul 2019. Afost un termen
înaintat atunci prea optimist, aº spune
chiar nerealist. 2019 este exclus pen-
tru noi, dar România are în continuare

acest obiectiv strategic de aderare la
zona euro. Când se va întâmpla acest
lucru trebuie sã stabileascã în primul
rând specialiºtii care pot evalua în ce
mãsurã România îndeplineºte criterii-
le, în ce mãsurã e realmente pregãtitã
economia româneascã, pentru cã o
aderare care se produce prea repede
poate sã fie în detrimentul economiei
româneºti ºi acest lucru evident cãnu e
de dorit”. (A.S.)

(continuare în pagina 3)
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MAKE, PREªEDINTELE GRUPULUI DE
PRESÃ BURSA:

“Bail-in-ul este salvarea
pieþei de capital”
l Preºedintele grupului de presã BURSA propune
un plan de salvare a pieþei de capital, a cãrui
realizare implicã schimbarea conducerii BVB
l Florian Goldstein: ”Lucian Anghel þine cu
sistemul bancar, cu care piaþa de capital se aflã în
competiþie”

S
ituaþia în care se aflã piaþa
noastrã de capital, având
volume zilnice de tranzac-
þionare de 2-3 milioane de

euro, reclamã un plan urgent de sal-
vare, considerã MAKE, preºedintele
Grupului de presã “BURSA”.

“Ziarul BURSA ºi eu însumi
scriem despre Bursa de Valori Bucu-
reºti din 1990, cu cinci ani înainte sã
aparã. Eu am scris zeci de ani. Dar, în
ultimii, eu nu mai scriu despre bursã,
sunt descurajat. Ca sã critici ceva, acel
ceva trebuie sã merite critica. Eu cred
cã Bursa de Valori se resoarbe ºi are
nevoie de un plan urgent de salvare”, a
spus domnia sa, opinând cã piaþa de
capital se aflã într-un context favora-
bil, în faþa sectorului bancar.

MAKE a opinat: “Pãrerea mea
este cã piaþa de capital se gãseºte
într-un context favorabil. Cu toþii
ºtim cã existã o competiþie între piaþa

bancarã ºi piaþa de capital. Piaþa ban-
carã, mulþumesc lui Dumnezeu sau
lui Mugur Isãrescu, pare sã fie con-
solidatã. Pare sã nu prezinte niºte
probleme imediate care sã ne alar-
meze. Însã încãlzeºte un ºarpe la sân
ºi acest ºarpe vine din Europa. Este
vorba despre legea bail-in-ului, care
creeazã depunãtorului o temere.
Într-un anume caz (se pare cã acest
caz ar fi improbabil în România), îþi
confiscã depunerile bãneºti dacã
depãºeºti 100.000 de euro, care sunt
garantaþi. Dar cine garanteazã cã
acest prag se va menþine ºi nu va co-
borî la 50.000 de euro sau la 30.000
de euro sau chiar ºi mai jos? Este
vorba despre un barem valabil pen-
tru toate þãrile Uniunii Europene.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

SCANDAL ÎN CONDUCEREA ASF, DUPÃ CRIZA RCA

Ursache se leapãdã de Miºu Negriþoiu
l Ursache: “Conducerea ASF, vinovatã de situaþia din asigurãri, sã
plãteascã!”l Transportatorii au ajuns la un acord cu ASF asupra tarifelor de
referinþã pentru RCA, în urma protestului din faþa guvernului
l Augustin Hagiu, FORT: “Modul de construcþie a tarifului este cel corect”

Mircea Ursache, vicepreºedintele
ASF pentru piaþa de capital, s-a deli-
mitat, ieri, de restul conducerii Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã, pe
care o considerã vinovatã de situaþia
din sectorul asigurãrilor, în condiþiile
în care Bucureºtiul a fost blocat, ieri,
de protestul transportatorilor faþã de
creºterea explozivã a tarifelor RCA.

Situaþia din sectorul asigurãrilor
este rezultatul modului în care acest
domeniu a fost gestionat, iar vinova-
þii sunt la Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), este de
pãrere Mircea Ursache.

ANDREI STAN,

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

TÃRICEANU:

“Acþiunile DNA împotriva liderilor
politici se vor înteþi în perioada
campaniei electorale”
l “DNA încearcã sã mã compromitã”, spune Tãriceanu

Preºedintele Senatului, Cãlin Pope-
scu-Tãriceanu,acuzãconducereaDNA
cã încearcã sã îi compromitã imaginea
publicã în perspectiva alegerilor parla-
mentare. Domnia sa a mai spus cã ac-
þiunile DNAîmpotriva liderilor politici
sevor înteþi înperioadacampanieielec-
torale pentru alegerile parlamentare:
“Mã aºtept ca, în perioada care a mai
rãmas pânã pe 11 decembrie, DNA
sã-ºi înteþeascãatacurile împotrivaunor
lideri politici, aºa cum s-a întâmplat
înaintea alegerilor locale, când mulþi
candidaþi au fost scoºi din cursã de pro-
curori, dupã care s-a aºternut liniºtea pe
dosare ce pãreau extrem de consistente
ºi care au fost intens mediatizate”.

Preºedintele Senatului apreciazã
cã nu va ceda presiunilor ºi încercã-

rilor de intimidare ºi discreditare, in-
diferent de la cine vin acestea.

Despre dosarul sãu, Tãriceanu a
menþionat: “Dupãcumseºtie, în fazade
instrumentare a unui dosar, procedura
nupermitepãrþilorsãdezvãluiepublicu-
lui conþinutul discuþiilor purtate cu pro-
curorul de caz. M-am conformat acestei
obligaþii legale, aºa cum s-a vãzut la
ieºirea mea de la audierea de la DNA.
Din pãcate, legea a fost respectatã unila-
teral, doar de cãtre subsemnatul, pentru
cã scopul vãdit al conducerii DNA ma-
nifestat în ultima vreme este încercarea
de a-mi compromite imaginea publicã
în perspectiva alegerilor parlamentare.

A.S.

(continuare în pagina 6)
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