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Moody’s: “Cresc
riscurile pe termen
mediu privind creºterea
economiei globale”

Creºterea economiei mondiale va
rãmâne, în 2017, la niveluri reduse,
cu unele riscuri de decelerare, esti-
meazã agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service.

“Aºteptãm ca expansiunea econo-
micã a grupului G20 sã accelereze de
la un nivel estimat de 2,6% în 2016
la circa 3% în 2017 ºi 2018, datoritã
unei creºteri mai rapide în SUAºi pe
pieþele emergente majore”.

Conform Moody’s, economia
SUAva avea un avans de circa 2,2%
în 2017 ºi de 2,1% în 2018, dupã o
creºtere de 1,6% în 2016, iar zona
euro – de 1,3% în 2017 ºi 2018, dupã
un nivel de 1,5% în 2016.

Agenþia avertizeazã: “Credem cã,
în pofida stabilizãrii creºterii, riscu-
rile pe termen mediu au crescut. Re-
acþia pieþelor financiare la rezultatul
alegerilor prezidenþiale din SUA a
fost silenþios pânã în prezent. Dar, o
creºtere a volatilitãþii din cauza in-
certitudinii mari privind politicile
din SUAar putea afecta perspective-
le de creºtere globalã”. Conform
Moody’s, incertitudinile pe termen
mediu rãmân cele legate de perspec-
tivele Chinei ºi volatilitatea pieþelor
financiare americane, în aºteptarea
deciziei privind dobânzile, iar unele
riscuri au sporit, printre acestea nu-
mãrându-se tendinþa de implementa-
re a unor politici protecþioniste în
economiile avansate ºi fragmentarea
zonei euro. (V.R.)

Marþi, 15 noiembrie 2016, nr. 220 (5800), anul XXVI

GRAM AUR = 165,1530 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2139 RON EURO = 4,5158 RON DOLAR = 4,1957 RON

Zvonuri privind o posibilã
fuziune “UniCredit” –
“Société Générale”
l Bãncile refuzã sã comenteze

Oficialii “UniCredit” SpA, cea
mai mare bancã din Italia, ºi cei ai
creditorului francez “Société Géné-
rale” au refuzat, ieri, sã facã vreo de-
claraþie cu privire la noile zvonuri
apãrute în legãturã cu o posibilã
fuziune a lor, conform Reuters.

Zvonurile privind o posibilã fu-
ziune între cele douã bãnci circulã de
câþiva ani ºi au reapãrut recent, dupã
ce Jean-Pierre Mustier, ex-director
al “Société Générale”, a fost numit,
în iulie 2016, în fruntea “UniCredit”.
Ieri, agenþia de presã italianã Ansa
susþinea cã existã discuþii pe margi-
nea unei posibile fuziuni pe pieþele
financiare.

„Sunt speculaþii de piaþã pe care
banca nu intenþioneazã sã le comen-
teze”, a declarat un purtãtor de

cuvânt al “UniCredit”, iar oficialii
“Société Générale” au refuzat sã co-
menteze, potrivit Reuters.

O sursã din cadrul “UniCredit” a
declarat pentru Reuters cã, potrivit
mai multor manageri ai bãncii, nu-
mirea lui Mustier reprezintã sfârºitul
jocului între cei doi creditori, iar cele
douã bãnci vor crea un grup mai
mare.

Potrivit sursei, Mustier, care este
aºteptat sã lanseze o emisiune de ac-
þiuni în primul trimestru din 2017, va
obþine mai mult decât are nevoie
banca pentru majorarea de capital,
având în vedere o afacere cu banca
francezã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

NOUA METODÃ DE VÂNZARE NU A FOST CONFIRMATÃ ÎN
INSTANÞÃ

Vânzarea Oltchim, cu viteza melcului
lMinisterul Economiei spune cã s-au fãcut paºi importanþi în procesul de
vânzare a “Oltchim”, dar nici mãcar nu a început sã primeascã oferte
lMinisterul Economiei: “Existã interes pe piaþã pentru pachetele de active
Oltchim”

M
inisterul Economiei
vrea sã lase impresia
cã totul merge stru-
nã la vânzarea

Oltchim, dupã ce compania a anun-
þat, în luna august, cã se va vinde pe
bucãþi ºi nu aºa cum era prevãzut în
planul de reorganizare – prin trans-
ferul activelor pe un vehicul spe-
cial SPV.

“Aºa cum vã este cunoscut, în
luna august, SC Oltchim SA a anun-
þat iniþierea procesului de vânzare
prin pachete de active”, ne-a rãspuns
Ministerul Economiei, prin Biroul
de Presã, la solicitarea sã ne spunã

care este stadiul actual al privatizãrii
Oltchim, câþi investitori sunt intere-
saþi în acest moment de combinat ºi
pentru care dintre cele nouã pachete
ºi-au arãtat interesul.

Reprezentanþii Ministerului au
mai adãugat, fãrã sã rãspundã în clar:
“În acest sens, s-au fãcut paºi impor-
tanþi , acest proces se des-
fãºoarã într-un mod profesio-
nist, transparent ºi nediscriminato-
riu ºi existã interes pe piaþã pentru
pachetele de active”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)
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Ce au învãþat elitele politice
din victoria lui Donald Trump?

P
roteste violente ale tinerilor
“liberali” furioºi ºi petiþii
pentru declanºarea proce-
sului de secesiune în Cali-

fornia ºi Oregon au fost primele
reacþii ale “stângii” din marile oraºe
ale Statele Unite dupã
victoria lui Donald
Trump. “Progresis-
mul” manifestanþilor
nu a mai fost de ajuns
pentru a opri ieºirea la
suprafaþã a urii ºi in-
toleranþei.

Dar cine sunt cei
care s-au ridicat deja împotriva “tira-
nului” Trump? “Aceiaºi idioþi care au
participat la miºcarea Occupy Wall
Street au ieºit acum în stradã deoarece
candidatul finanþat de Wall Street nu a
câºtigat”, a remarcat jurnalistul inde-
pendent Paul Joseph Watson.

În mediul academic s-au atins
chiar noi culmi ale absurdului, prin
reacþiile incredibile ale celor care,
cel puþin teoretic, ar trebui sã fie
conducãtorii de mâine.

Cotidianul New York Post a in-
ventariat mãsurile adoptate la nive-
lul unor renumite universitãþi pentru
“liniºtirea” studenþilor ºi profesori-
lor. “University of Michigan a oferit
studenþilor sãi traumatizaþi cãrþi de
colorat ºi plastilinã”, scrie NYP, în
timp ce University of Kansas a pus la
dispoziþie câini pentru terapie, iar
Cornell University a þinut “sesiuni”
de plâns în comun. Un numãr mare
de profesori au anulat cursurile sau
examenele, din proprie iniþiativã sau
ca urmare a cererilor din partea
studenþilor, pe fondul stresului
insuportabil.

(continuare în pagina 5)

SCRISOARE DURÃ A LUI GABRIEL
DUMITRAªCU CÃTRE MINISTRUL
ENERGIEI:

“Domnule Ministru,
opriþi-vã, ºi aºa costurile
imposturii sunt enorme!”
l “Abandonarea intereselor României este pur ºi
simplu trãdare” l “Vã rog sã vã abþineþi sã mai
promovaþi numiri discreþionare în societãþile
energetice, favorizându-vã, presupun, cercul de
prieteni ºi camarila sau cercuri de interese
netransparente”

Gabriel Dumitraºcu, fostul
ºef al direcþiei de privatiza-
re din Ministerul Energiei,

care a candidat pentru Consiliul de
Supraveghere de la Hidroelectrica, a
transmis, recent, o scrisoare extrem
de durã actualului ministru al Ener-
giei, Victor Grigorescu, acuzându-l,
printre altele, de numiri discreþiona-
re în companiile energetice.

“Vã rog sã vã abþineþi sã mai pro-
movaþi, în ultimele zile de mandat,
numiri discreþionare în societãþile
energetice, favorizându-vã, presu-
pun, cercul de prieteni ºi camarila
sau cercuri de interese netranspa-

rente, cãrora încercaþi sã le acordaþi
ultimele sinecuri”, menþioneazã
Gabriel Dumitraºcu în scrisoare,
adãugând: ”«Toleranþã zero la orice
fel de nereguli», cum bine aþi spus
de zeci de ori în intervenþiile publi-
ce este un principiu sãnãtos ºi solid,
pe care ar trebui sã-l aplicaþi ºi în
ceea ce vã priveºte ºi sã conºtienti-
zaþi cã nu aveþi statura integrã care
sã ofere credibilitate ºi nu vã reco-
mandã nici distorsiunile ºi bâlbele
anterioare în numirile administrato-
rilor la Electrica, OilTerminal, CE
Oltenia, SAPE. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

ALEGERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA:

Maia Sandu se declarã solidarã
cu protestatarii de la Chiºinãu
lMaia Sandu va refuza orice dialog cu noul preºedinte, socialistul Igor
Dodon l Vladimir Putin l-a felicitat pe Igor Dodon l Kremlinul respectã
alegerea fãcutã de poporul Moldovei l Contestaþie la Curtea
Constituþionalã privind rezultatul scrutinului prezidenþial

Peste 1.000 de tineri au prote-
stat, ieri dupã-amiazã, în faþa
Guvernului de la Chiºinãu,

faþã de modul de organizare a alege-
rilor, dar ºi faþã de victoria candida-
tului Partidului Socialiºtilor din Re-
publica Moldova, Igor Dodon. Ulte-
rior, manifestanþii au mers în marº
spre sediul Comisiei Electorale

Centrale (CEC), unde au cerut de-
misia conducerii acesteia.

IgorDodona întrunit52,4%dinvo-
turi dupã numãrarea a 99,81% dintre
procesele-verbale, în timp ce candida-
ta proeuropeanã Maia Sandu —
47,6%, a informat, ieri, Unimedia.

Maia Sandu, candidatul Partidului
Acþiune ºi Solidaritate (PAS), ºi-a

manifestat, ieri, solidaritatea faþã de
tinerii care au ieºit în stradã ca sã
conteste rezultatul alegerilor.

Aceasta a declarat, ieri, într-o confe-
rinþãdepresã,cãsperãcaprotestele tine-
rilor sã îi determine pe cei care au orga-
nizat defectuos al doilea tur al alegerilor
prezidenþiale sã demisioneze. (C.I.)

(continuare în pagina 3)
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ANALIªTII:

“Discursul radical schimbat al lui Trump dã un
sentiment pozitiv pieþelor”
l Dolarul a crescut constant, în ultimele zile, atât pe plan internaþional, cât ºi pe piaþa noastrã

Discursul lui Donald Trump,
preºedintele ales al Statelor Unite ale
Americii (SUA), radical schimbat
faþã de cel din campania electoralã,
dã un sentiment pozitiv pieþelor, sunt
de pãrere analiºtii economici.

Afirmaþiile economiºtilor vin în
contextul în care, în ultimele zile, dola-
rul a crescut, atât pe piaþa internaþiona-
lã, cât ºi la noi, fiind înregistrate scãderi

ale evoluþiei monedei americane doar
în prima zi dupã ce au fost anunþate re-
zultatele alegerilor.

Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR), ne-a precizat cã
legãtura leului cu dolarul nu este di-
rectã, ci se face “printr-un calcul
încruciºat”, pentru cã moneda de re-
ferinþã de la noi este euro.

Domnia sa ne-a precizat: “Întrucât
nu existã o legãturã directã între ele,
nu pot face o analizã a raportului
leu/dolar. Pe piaþa internaþionalã,
însã, evoluþia dolarului a fost una de
scãdere, dupã ºocul alegerii lui
Trump ca preºedinte al Americii,
însã, foarte repede, toate lucrurile au
intrat înnormal. (EMILIAOLESCU)

(continuare în pagina 14)
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“Trump poate fi mai bun pentru Europa decât

Clinton”.

Edmund Stoiber, fost premier al Bavariei


