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WEIDMANN, BCE:

“Executivul UE
ar trebui sã
predea rolul de
supraveghetor
al bugetului”

Comisia Europeanã ar trebui eli-
beratã de rolul sãu de supraveghe-
tor al bugetului, pentru cã este un
organism “prea politic”, considerã
Jens Weidmann, membru în condu-
cerea Bãncii Centrale Europene
(BCE).

Weidmann, care este ºi guverna-
torul bãncii centrale germane
(Bundesbank), a declarat la finele
sãptãmânii trecute, citat de publi-
caþia Handelsblatt: “Nu cred cã
Executivul comunitar, care îºi exe-
cutã mandatul atât de politic cum o
face în prezent, este cel mai potrivit
sã asigure supravegherea bugetu-
lui. Eu ºi ministrul german de Fi-
nanþe, Wolfgang Schäuble, suntem
convinºi cã aceastã sarcinã ar tre-
bui transferatã cãtre o instituþie in-
dependentã care nu este subiect al
vreunui conflict de interese evi-
dent”.

Potrivit lui Weidmann, BCE nu ar
trebui sã primeascã acest atribut al
supravegherii bugetului, ci Mecani-
smul European de Stabilitate
(ESM), care este fondul de salvare al
zonei euro.

V.R.
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A SCÃZUT TIMP DE TREI SÃPTÃMÂNI

Cotaþia aurului a pierdut
peste 7%, în noiembrie

Preþul futures al aurului a scã-
zut, în intervalul 21-25 noiem-
brie, pentru a treia sãptãmânã

la rând, pe fondul aprecierii monedei
americane, determinatã de aºteptãrile
ca banca centralã a SUA (Fed) sã
creascã dobânda cheie luna viitoare.

Deºi vineri, cotaþia spot a metalu-
lui galben a câºtigat ceva teren, pe
întreaga sãptãmânã trecutã, aceasta a
pierdut 2%.

Cotaþia aurului cu livrare imediatã a
urcat cu 0,2% vineri, la 1.183,56 dolari
pe piaþa din New York, conform Blo-
omberg,carearatãcãde la începutul lu-
nii noiembrie, preþul a scãzut cu 7,3%
(cel mai important declin lunar din iu-
nie 2013 pânã în prezent).

La Comex New York, preþul aurului
cu livrare în luna februarie a coborât cu
1% vineri, la 1.181 dolari uncia.

Preþul aurului a pierdut tot mai
mult teren în condiþiile în care datele
economice privind SUA, respectiv
perspectivele de creºtere a cheltuie-
lilor administraþiei dupã câºtigarea
alegerilor din 8 noiembrie de cãtre
republicanul Donald Trump au ali-
mentat parirurile privind majorarea
dobânzilor de cãtre banca centralã.
În prezent, investitorii renunþã la ac-
tivele în aur în cel mai rapid ritm din
ultimii trei ani, potrivit Bloomberg.

A.V.

(continuare în pagina 3)

ELECTRICA A PIERDUT ÎN FAÞA FONDULUI GERMAN DE
INVESTIÞII

Allianz Capital Partners a achiziþionat
30% din acþiunile E.ON Distribuþie
România
l Gabriel Dumitraºcu: “Este pãcat cã nici de data aceasta Electrica nu a
reuºit sã-ºi valorifice avantajele obþinute în urma IPO-ului” l Ionuþ Purica,
expert energie: “Tranzacþia ar putea duce la o uºoarã creºtere a preþului
energiei distribuite în zona E.ON Distribuþie”

Compania E.ON a încheiat un
acord cu Allianz Capital
Partners (ACP) pentru

vânzarea a 30% din acþiunile E.ON
Distribuþie România, iar finalizarea
tranzacþiei este estimatã pentru pe-
rioada decembrie 2016 - ianuarie
2017, potrivit oficialilor E.ON

România. Surse din piaþa de energie
spun cã tranzacþia ar ajunge la peste
250 milioane de euro.

Reprezentanþii ne-au declarat:
“ACP devine acþionar la compania
E.ON Distribuþie România dupã ce
Fondul Proprietatea a ieºit din acþio-
nariatul companiei de distribuþie în

luna iunie a acestui an, acþiunile deþi-
nute de acesta fiind rãscumpãrate de
cãtre E.ON România. Ulterior am
iniþiat procesul de a gãsi un nou par-
tener cu care am încheiat un acord”.

A.M.

(continuare în pagina 7)
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“PSD vrea creºterea
veniturilor populaþiei, PNL

ºi Dacian Cioloº vor
austeritate”

(Interviu cu deputatul Georgian Pop, vicepreºedinte PSD ºi preºedintele
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaþilor ºi Senatului pentru

exercitarea controlului parlamentar asupra activitãþii SRI)

l “Strategia PSD este sã nu vorbim despre nume de premier sau miniºtri
pânã nu câºtigãm alegerile” l “Nu m-a sesizat nimeni cã SRI se implicã
în politicã, în aceastã perioadã” l “SRI a fost instituþia care a ajutat la
prinderea celor din dosarul Black Cube, ºi nu invers”

Reporter: Stimate domnule Pop,
cum apreciaþi scena politicã actualã,
faþã de acum patru ani, în preajma
alegerilor? Sunteþi mulþumit de acti-
vitatea guvernului tehnocrat, care ºi-a
asumat organizarea alegerilor din
luna decembrie?

Georgian Pop: Cred cã tema
principalã a acestor alegeri ar trebui
sã fie modul în care vedem dezvolta-
rea României ºi modul în care ne ra-
portãm la economie, pentru urmãto-
rii patru ani.

Pot sã caracterizez ultimele un-
sprezece luni într-un singur cuvânt –
dezamãgire. Chiar o foarte mare de-
zamãgire.

Iar, pe fond, cifrele spun totul.
De pildã, programarea bugetarã

pentru anul 2015 - an de guvernare
al PSD - a fost de 255 de miliarde de
lei, cheltuiþi inclusiv în investiþii, iar
programarea bugetarã a domnului
Cioloº ºi a Guvernului tehnocrat a
fost mai micã cu 86 miliarde lei.

În momentul de faþã, din aceste 86
miliarde de lei, au rãmas bani ne-
cheltuiþi 29 miliarde lei.

Ceea ce nu este bine, în condiþiile în
care investiþiile reprezintã cel mai im-

portant lucru pentru economie ºi pen-
tru o creºtere economicã sãnãtoasã.

A.S.

(continuare în pagina 4)

“Sistemul bancar este gripat,
bursa trebuie sã preia finanþarea
economiei”

(Interviu cu domnul Florin Cîþu, candidat pentru Senat, din partea PNL)

l “PNL vrea o administrare eficientã ºi inteligentã a economiei” l “Cota
unicã - cel mai simplu mod de a fiscaliza o economie sãracã, ºi coruptã, ºi
birocraticã” l “Pragul de transfer la cash pentru persoane fizice trebuie
eliminat” l “Aº vrea ca românii sã poatã sã studieze, sã munceascã ºi sã
viziteze liber Statele Unite ºi Canada”

Reporter: Stimate domnule Flo-
rin Cîþu, care sunt ideile principale
ale programului electoral al PNL?

Florin Cîþu: Este foarte simplu.
Ne propunem sã facem o administra-
re eficientã ºi inteligentã a econo-
miei. Aici vrem sã ajungem. Pânã
acum, s-a fãcut o distribuire a sãrã-
ciei ºi nu cred cã acest lucru a fost
întâmplãtor. A fost voit.

Noi am identificat trei piloni prin-
cipali, pentru administrarea eficientã
ºi inteligentã a economiei – o fiscali-
tate prietenoasã, reforma companii-
lor de stat ºi un pachet decent de su-
port social, pentru cei care au cu ade-
vãrat nevoie. Acum, existã o corela-
þie foarte mare între gradul de sãrãcie
foarte mare, în judeþele în care este
PSD-ul la putere - peste 34% -, ºi
proporþia foarte mare de dosare de
asistenþã socialã, în care, de fapt, nu
existã nevoia de asistenþã socialã.
Este un fel de mitã, un nou procedeu
de a corupe. Noi vrem sã schimbãm
acest lucru ºi sã facem un pachet de
asistenþã socialã pentru cei care au
nevoie, nu sã irosim bani.

Reporter: Pe partea de fiscalitate,
scãderile de taxe promovate de PSD
sunt foarte vizibile în spaþiul public.

Florin Cîþu: Este, totuºi, o diferen-
þã între ce prezentãm noi ºi ce prezintã
PSD. Cred cã este mai important cine
explicã mãsurile: Eu, un economist,
versus un faraon din Teleorman.

De exemplu, nimeni nu vede cã, în
programul PSD, relaxarea fiscalã
începe din 2018. Noi o începem
chiar din 2017, imediat dupã prelua-
rea guvernãrii.

În al doilea rând, mie îmi este foar-
te greu sã cred pe cineva care, în
2014, a mãrit 30 de taxe ºi a adus cin-
ci taxe noi, ºi vine, acum, ºi ne poves-
teºte despre relaxare fiscalã. Eu aº fi
foarte precaut, pentru cã PSD scoate
aceleaºi taxe pe care le-a crescut
acum doi ani. Lucrul acesta poate fi
fãcut la nesfârºit. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

LUCIAN ISAR:

“Creºterea dobânzilor americane nu este
principalul factor pentru neperformanþa
programului românesc Prima Casã”

Reporter: Preconizaþi creºterea
dobânzilor pe piaþa creditelor de la
noi, în urma creºterii dobânzilor de
cãtre FED? Care ar fi intervalul de
timp în care ar putea avea loc aceastã
creºtere?

Lucian Isar: Nu existã o cauzali-
tate clarã între creºterea dobânzilor de
cãtre FED ºi creºterea dobânzilor pe
piaþa creditelor din România. În
schimb, pe o piaþã bancarã de tip oli-
gopol ca la noi, orice motiv este un
pretext valid pentru creºterea instan-
tanee a dobânzilor.

A.S.

(continuare în pagina 3)

n “Jaguar Land Rover” va crea
10.000 de locuri de muncã
în Marea Britanie
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Ziarul "BURSA" vã ureazã "La mulþi ani!",
de 1 Decembrie!

Urmãtoarea ediþie print va apãrea pe 5 decembrie!
Pânã atunci, vã invitãm sã ne urmãriþi online,

pe www.bursa.ro!
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CAMPANIE ELECTORALA

EFECTE DUPA CRESTEREA DOBANZILOR IN SUA

CRISTIAN SOCOL:

„Majorarea generalã a dobânzilor va
atrage ºi o ratã mai mare de default la
programul nostru Prima Casã”

Reporter: Preconizaþi creºterea
dobânzilor pe piaþa creditelor de la noi, în
urma creºterii dobânzilor de cãtre FED?
Care ar fi intervalul de timp în care ar pu-
tea avea loc aceastã creºtere?

Cristian Socol: Totul depinde de
amplitudinea creºterii ratelor
dobânzii de cãtre FED, de perioada
de creºtere a acestora, de suprapune-
rea deciziilor FED cu deciziile Bãncii
Centrale Europene de reversare a QE
(n.r. programul de relaxare cantitati-
vã), precum ºi de incidenþa altor ris-
curi pe pieþele financiare internaþio-
nale sau chiar riscuri interne.

A.A
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Preºedintele Rezervei Federale (Fed), Janet Yellen, a semnalat, luna aceasta, cã instituþia este aproape

de o majorare a dobânzilor, în condiþiile în care economia americanã continuã sã creeze locuri de muncã,

iar inflaþia accelereazã. Yellen a reiterat aºteptãrile oficialilor Fed cã viitoarele majorãri de dobânzi vor

avea loc treptat.

De câteva sãptãmâni, dolarul s-a apreciat faþã de cele mai multe valute majore, dat fiind cã oficialii

bãncii centrale a SUA (Federal Reserve - Fed) au declarat cã piaþa muncii s-a consolidat, sugerând

totodatã cã o majorare a dobânzii cheie ar putea avea loc luna viitoare. Jordan Hiscott, trader-ºef la

Ayondo Markets, a declarat citat de publicaþia britanicã Express: “Doi factori influenþeazã dolarul:

probabilitatea extrem de mare ca Fed sã creascã dobânda luna viitoare - fiind anticipate ºi majorãri

ulterioare în 2017 -, respectiv rezultatul surprinzãtor al alegerilor din SUA. Donald Trump, reºedinte-

le ales al SUA a propus politici similare celor din era Ronald Regan, care presupun majorarea cheltu-

ielilor cu infrastructura ºi reducerea taxelor”.

La solicitarea noastrã, doi reputaþi analiºti ne-au transmis punctul de vedere cu privire la influenþa pe pia-

þa româneascã a creºterii dobânzii Fed, posibilele evenimente care ar putea sã creascã dobânzile la noi ºi

influenþa asupra programului “Prima Casã”.


