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Surse: Statul italian
pregãteºte salvarea
“Monte dei Paschi”

Italia pregãteºte un pachet de sal-
vare pentru “Banca Monte dei Pas-
chi di Siena” SpA, din fonduri publi-
ce, în condiþiile în care speranþele
oficialilor acestei bãnci legate de sal-
varea instituþiei prin fonduri private
se reduc dupã ce premierul Matteo
Renzi a decis sã demisioneze, spun
surse apropiate situaþiei, citate de
Reuters.

Una dintre surse a afirmat, ieri, cã
decretul guvernamental care va au-
toriza tranzacþia ar putea fi semnat în
acest weekend. Altã sursã a declarat
cã directorul executiv al bãncii,
Marco Morelli, s-a deplasat ieri, la
Frankfurt, pentru discuþii cu oficialii
Bãncii Centrale Europeane (BCE)
privind opþiunile pe care le are la dis-
poziþie “Monte dei Paschi”.

“Monte dei Paschi”, a treia mare
bancã din Italia, respectiv cea mai
veche bancã din lume care încã fun-
cþioneazã, trebuie sã strângã cinci
miliarde de euro pânã la finele anului
ca sã acopere deficitul de capital
identificat prin testele de stres efec-
tuate de BCE. În caz contrar, institu-
þia de credit va fi restructuratã.

Investitorii privaþi sunt reticenþi
sã injecteze fonduri în “Monte dei
Paschi” dupã demisia premierului
Mat teo Renzi , ca urmare a
înfrângerii înregistrate de acesta la
referendumul constituþional de du-
minicã.

V.R.
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Preþul aurului a scãzut cu
10% dupã ce Trump a câºtigat
alegerile din SUA

Preþul futures al aurului a scãzut în
primele douã zile ale acestei sãp-
tãmâni, pe piaþa americanã, conti-
nuând tendinþa pe care s-a înscris în
ultima lunã, în aºteptarea unei majo-
rãri a dobânzii de cãtre banca centra-
lã a SUA (Fed). Evoluþia de sãptãm-
âna aceasta aratã cã investitorii au
minimalizat temerile legate de
eºecul înregistrat duminicã de pre-
mierul italian Matteo Renzi în refer-
ndumul constituþional.

Astfel, deºi a apãrut o oarecare in-
certitudine privind viitorul Italiei,
investitorii nu s-au orientat cãtre pla-
samentele în metalul considerat in-
vestiþie sigurã, date fiind aºteptãrile
ca Fed sã creascã dobânda luna
aceasta.

Preþul aurului cu livrare în februa-
rie a scãzut cu 1% luni, la Comex
New York, atingând cel mai scãzut

nivel din februarie pânã acum:
1.158,60 dolari uncia, însã sesiunea
bursierã a fost încheiatã cu un nivel
de 1.176,50 dolari uncia. Ieri, la ora
10.42, cotaþia metalului galben era
de 1.173,90 dolari/uncie, cu 0,2%
mai micã faþã de ziua anterioarã.

Evoluþia preþului aurului nu a ur-
mat aºteptãrile specialiºtilor dupã ce
republicanul Donald Trump a câºti-
gat, în 8 noiembrie, alegerile prezi-
denþiale din SUA. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

DOCUMENTUL FINAL “ROMÂNIA COMPETITIVÃ”

330 milioane euro pentru
reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii principale de irigaþii

Autoritãþile au în vedere,
pr in documentul f inal
“România competitivã”,

reabilitarea ºi modernizarea infra-
structurii principale de irigaþii care
sã asigure o suprafaþã irigatã supli-
mentarã de circa 250.000 de ha pânã
în anul 2020 ºi adoptarea de mãsuri
pentru gestionarea riscurilor din
agriculturã ca urmare a schimbãrilor
climatice. Bugetul total al acestui
obiectiv este de 1.487 milioane lei
(echivalent 330 milioane euro).

Potrivit documentului, dacã în
2007 suprafaþa irigatã în sistemul ad-
ministrat de ANIF era de 320 de mii
de hectare, în 2014 aceasta a scãzut
la 145.000 de hectare. (A.S. )

(continuare în pagina 14)
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Raiffeisen Bank cobeºte
un nou acord cu FMI

lDochia: “Nu avem nevoie urgentã de un nou acord cu FMI”l Blãnculescu:
“Afirmaþia din prospectul pentru listarea MedLife este deplasatã”

R
aiffeisen Bank a strecu-
rat, în prospectul ofertei
publice MedLife, pe
care o intermediazã, o

veste sumbrã pentru economia
noastrã.

”Majoritatea analiºtilor susþin cã
þara noastrã are nevoie de un nou
acord stand-by cu FMI”, se afirmã,
în mod surprinzãtor, în prospectul
MedLife, publicat ieri în vederea in-
formãrii investitorilor interesaþi de
piaþa noastrã de capital ºi, în mod
particular, de acþiunile MedLife.

EMILIA OLESCU,

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 7)

“BNR a fãcut treabã bunã
pentru menþinerea stabilitãþii
ºi soliditãþii bãncilor”

(Interviu cu Alina Gorghiu, preºedintele PNL)

l “Este nevoie de o împãrþire mai corectã a riscurilor ºi a beneficiilor în
zona creditãrii” l Bãncile de la noi au o profitabilitate sensibil peste media
europeanã ºi n-avem motive sã credem cã acest lucru se va schimba”
l“Vrem sã înfiinþãm o Bancã de Dezvoltare ºi Investiþii a României”
l “PNL va elimina jumãtate din numãrul de impozite ºi taxe”
l “Un parteneriat PNL-USR este posibil ºi dezirabil”

Reporter: Cum caracterizaþi cla-
sa politicã actualã?

Alina Gorghiu: Clasa politicã ac-
tualã este într-o perioadã de înnoire,
cu PNL principalul vector al schim-
bãrii. PNL a înþeles mesajul societã-
þii ºi s-a deschis cãtre oameni noi, cã-
tre oameni tineri. Peste jumãtate din-
tre candidaþii aflaþi pe locuri eligibile
nu sunt parlamentari, iar un sfert din-
tre ei sunt oameni tineri, sub 40 de
ani. Ne-am schimbat noi înºine pen-

tru a fi credibili atunci când spunem
cã vrem sã schimbãm în bine Româ-
nia.

Coexistã în acest context ºi ve-
chea clasã, cu principali genera-
tori PSD ºi ALDE. Aici lucrurile
sunt foarte clare: deºi istoria le
este împotrivã, ºi PSD ºi ALDE
se cramponeazã de trecut ºi sperã
cã-l vor putea prelungi pentru
încã niºte ani. Eu cred cã nu vor
reuºi.

De aceea este foarte important ca
cetãþenii sã vinã la vot pe 11 decem-
brie, astfel încât clasa politicã sã se
schimbe aºa cum trebuie, iar cei care
reprezintã vechiul ºi care þin Româ-
nia în urmã sã pãrãseascã scena poli-
ticã sau cel puþin sã intre în opoziþie,
pentru a se înnoi.

Reporter: Care sunt obiectivele
PNL pe care le considerati primor-
diale?

Alina Gorghiu: PNL îºi propune
sã guverneze, sã fie principalul par-
tid într-o formulã de centru-dreapta
din care exclud categoric PSD. Este
o luptã strânsã între noi ºi PSD, iar
mobilizarea la urne va decide câºti-
gãtorul.

Guvernarea liberalã va avea ca
scop de bazã turarea motoarelor eco-
nomiei, pentru a duce þara la poten-
þialul ei de creºtere, care este unul de
5-7% anual atât pe termen scurt, cât
ºi pe termen mediu.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Despre jocurile strategice sau cum
rezolvãm puzzle-ul pieþei de capital

Am citit cu mare interes articolul
de opinie al
lui Cristian
Dogaru (pu-
blicat în Zia-
rul BURSA,
pe 23 noiem-
brie), care
mi-a atras
atenþia, fiind
plin de obser-
vaþii concrete.
Dar articolul îmi pare mai puþin di-
scutabil decât titlul sãu - “BVB nu
mai vinde Visuri, se rezumã la jocuri

ºi concursuri”.
Titlul mã îndeamnã sã încep cu o

opinie, care cred cã se va contrazice
cu prima parte a textului lui Cristian
Dogaru.

Sunt convins cã Bursa de Valori
Bucureºti are un Vis.

Avem un vis de dezvoltare a pieþei
de capital, dar acesta este însoþit de
un program þintit. Vreau sã subliniez
acest punct. Fãrã un program de
acest gen, orice vis ar fi lipsit de sens
economic. Pe de altã parte, avem ne-
voie de o strategie optimã, compusã
din proiecte reale.

Fãrã o strategie determinatã, prin
care înþeleg conceptele, proiectele ºi
mijloacele, arãtând cum avem de
schimbat peisajul de business de
lângã noi, nu am fi reuºit sã transfor-
mãm arhitectura pieþei în perioada
recentã.

Traseul ultimilor ani este schimba-
rea ºi evoluþia, care, într-adevãr, ar pu-
tea avea un ritm mai rapid. Este ade-
vãrat cã piaþa de capital româneascã a
fost scoasã din umbrã ºi din abis. Am
pornit de acolo ºi procesul modernizã-
rii este deja foarte avansat.

(continuare în pagina 7)
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FITCH RATINGS:

“Recentele legi prietenoase
pentru debitori ar putea afecta
câºtigurile Erste ºi RBI din
România”

Perspectiva atribuitã sectorului
bancar austriac este stabilã, re-
flectând progresele înregistrate cu
restructurarea ºi tendinþele economi-
ce favorabile din Austria ºi Europa
Centralã ºi de Est (CEE), se aratã
într-un raport al agenþiei de evaluare
financiarã Fitch Ratings, citat de
Agerpres.

“Ne aºteptãm la o redresare ºi pro-
fituri mai echilibrate din CEE în
2017, datoritã stabilizãrii din Rusia,
a contribuþiilor stabile ºi solide din

Cehia ºi Slovacia, ºi a îmbunãtãþirii
perspectivelor în majoritatea altor
pieþe din CEE, în special în Romania
ºi Ungaria”, se aratã în raportul.

Fitch avertizeazã: “Erste ºi RBI
rãmân vulnerabile la deciziile autori-
tãþilor de reglementare din CEE.
Tensiunile s-au atenuat în Ungaria,
dar recentele legi prietenoase cu cei
care s-au împrumutat ar putea afecta
perspectivele bune de câºtig din
România. (A.G.)

(continuare în pagina 3)

OPINII

LUDWIK
SOBOLEWSKI

Cadastrul agricol nu este fina-
lizat (doar 21% din terenurile
ºi clãdirile agricole fiind inclu-
se în cadastru pânã în fe-
bruarie 2016), fapt ce scade
valoarea activelor, le face
greu tranzacþionabile ºi impie-
teazã asupra rezultatelor eco-
nomice, spun autoritãþile în
documentul “România com-
petitivã”
Fermierii români sunt reticenþi
sã intre în structuri asociative
cu scop lucrativ (1% din to-
tal), ceea ce reduce economii-
le de scalã ºi îngreuneazã in-
vestiþiile în infrastructurã. Mai
puþin de 15% din suprafaþa
amenajabilã cu sisteme de iri-
gaþii este, în fapt, irigatã în anul 2015, în timp ce schimbãrile de climã afecteazã
grav recoltele în jumãtatea de sud a þãrii. Învãþãmântul profesional agricol a fost
redus drastic din 1995, iar agricultorii români nu beneficiazã de o consultanþã de
specialitate conform practicilor din UE. Doar 7% dintre agricultori au studii agri-
cole, mai precizeazã raportul.

IPO, ÎN GOANA CALULUI, SUPRAPUS PESTE ALEGERILE
PARLAMENTARE

Brokerii: Preþul “MedLife” pare mare
raportat la profit ºi la activele nete
lMedLife iese la mezat cu un profit de 2,2 milioane de euro, anul trecut,
ºi 9600 de euro, în primele nouã luni din 2016 l Conducerea companiei
intenþioneazã sa propunã nedistribuirea de dividende cãtre acþionari

Compania MedLife este eva-
luatã la 681 milioane de lei
(151 milioane de euro), con-

form preþului maxim anunþat, ieri

(35 lei/acþiune), în prospectul ofer-
tei, prin care V4C Eastern Europe
Holding V Limited (“V4C”) ºi
International Finance Corporation

(“IFC”), vor sã vândã un pachet de
44%.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

CAMPANIE ELECTORALA

Sistemul bancar din þara noastrã este
unul solid, considerã Alina Gorghiu,
preºedintele PNL, candidat pentru Se-
nat în judeþul Timiº. Domnia sa este de
pãrere cã Banca Naþionalã a României
(BNR) “a fãcut, în ultimii ani, o treabã
bunã din punctul de vedere al menþine-
rii stabilitãþii ºi soliditãþii bãncilor”. Prin-
tre altele, doamna Gorghiu opineazã cã
este nevoie de o împãrþire mai corectã
a riscurilor ºi a beneficiilor în zona cre-
ditãrii.
Preºedintele PNL ne-a prezentat,
într-un interviu, care sunt obiectivele
sale ºi ale partidului pe care îl conduce,
pentru mandatul urmãtor.


