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Lira turceascã,
la minim istoric
l Banca Turciei
intervine

Lira turceascã a atins, ieri, un nou
minim istoric, atât în raport cu dola-
rul, cât ºi cu euro, pe fondul unei
economii care slãbeºte ºi al atacuri-
lor destabilizatoare, ceea ce a obligat
banca centralã a þãrii sã reducã nive-
lul rezervelor minime obligatorii în
valutã.

Lira a atins, ieri dimineaþã, cursul
minim istoric de 3,7790 unitãþi/dolar
ºi de 4 unitãþi/euro, depãºind prece-
dentele recorduri, stabilite în ziua
anterioarã. Anul trecut, lira turceas-
cã s-a depreciat cu 17% raportat la
dolar, iar de la începutul anului
curent, încã 6,8%.

În aceste condiþii, Banca Turciei a
decis reducerea cu 50 de puncte de
bazã a nivelului rezervelor minime
obligatorii în valutã constituite de
bãnci, precum ºi injectarea unor li-
chiditãþi în valoare de 1,5 miliarde de
dolari în sistemul financiar.

“Evoluþiile de pe piaþã sunt moni-
torizate cu atenþie ºi, dacã va fi con-
siderat necesar, am putea lua mãsuri
suplimentare pentru menþinerea sta-
bilitãþii preþurilor ºi a stabilitãþii fi-
nanciare”, a anunþat Banca Turciei.

Analiºtii anticipeazã cã Banca Tur-
ciei va fi supusã unor noi presiuni
pentru majorarea dobânzii de politicã
monetarã în reuniunea programatã sã
aibã loc în data de 24 ianaurie.

V.R.

MINISTRUL DE FINANÞE VIOREL ªTEFAN:

“Un audit al Curþii de Conturi
este necesar pentru verificarea
rectificãrilor bugetare”

Ministrul Finanþelor, Vio-
rel ªtefan, a declarat,
ieri, cã este necesar un

audit al Curþii de Conturi pentru a
verifica condiþiile în care s-au fãcut
rectificãrile bugetare “pe plus” de
cãtre guvernul condus de Dacian
Cioloº.

Domnia sa a explicat: “În luna au-
gust, guvernul îºi fãcea deja planuri

cum se va implica în campania elec-
toralã din toamnã ºi îºi pregãtea tere-
nul încercând sã salveze aparenþele,
declarând cã fac rectificãri pe plus,
adicã þara merge bine. ªi nu era aºa, a
fost o minciunã grosolanã. (...) Faþã
de proiecþia iniþialã, upgradatã prin
cele douã rectificãri bugetare, cea
din august ºi cea din noiembrie, pe
execuþie se constata nerealizarea a

10 miliarde de lei la poziþia de veni-
turi. Sigur, chestiunea e foarte serio-
asã, dar, pe de altã parte, îmbracã un
caracter tehnic.

C.I.

(continuare în pagina 3)

“Uniunea Bancarã este o
construcþie utopicã, imposibilã”

(Interviu cu analistul economic Ionel Blãnculescu)

l “Este exclusã nevoia unui nou acord cu FMI” l “România va intra,
odatã cu anul 2017, în cea mai fastã perioadã din ultimii zece ani”

Reporter: Care au fost punctele
forte ºi punctele slabe ale anului
2016, din punct de vedere economic
ºi al mediului de afaceri?

Ionel Blãnculescu: Ca punct
forte - scãderea majorã a fiscalitã-
þii, în afara cotei de TVA, redusã cu
4 puncte procentuale, de la 24% la
20%, respectiv cu 16,6%, în spe-

cial scãderea impozitului pe divi-
dende, de la 16% la 5%, ceea ce a
condus la repatrierea de afaceri ge-
neratoare de impozite ºi taxe pen-
tru alte state ºi nu pentru România,
state cu regim fiscal mai atractiv
decât al nostru.

Desigur, ºi celelalte scãderi de
taxe ºi impozite sunt importante, ºi

menþionez aici doar unul dintre ele
- menþinerea neimpozitãrii profitu-
lui reinvestit, care a creat multã va-
loare adãugatã în economia þãrii
noastre.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Bãncile franceze refuzã sã
finanþeze campania lui Le Pen
l “Bãncile decid cine poate sã conducã ºi cine
nu”, spune candidatul Frontului Naþional la
alegerile prezidenþiale din Franþa

Liderul Frontului Naþional din
Franþa, Marine Le Pen, susþi-
ne cã oficialii bãncilor din

þara sa au refuzat sã se întâlneascã cu
ea pentru discuþii pe marginea posi-
bilitãþii de acordare a finanþãrii nece-
sare campaniei sale prezidenþiale.

Le Pen a declarat, într-un interviu
pentru postul de televiziune France
2, cã toþi ceilalþi candidaþi au primit
finanþare de la bãncile franceze. Le
Pen a precizat: “Faptul cã bãncile nu
ne finanþeazã, jucând un rol politic,
reprezintã o problemã realã a demo-
craþiei noastre. Bãncile decid, astfel,
cine poate sã conducã ºi cine nu”.

Liderul formaþiunii de extremã dre-
apta din Franþa, care are o politicã
anti-euro ºi anti-imigranþi, a mai spus

cãvacãuta finanþare labãncile strãine.
În Franþa, fondurile publice le sunt

oferite candidaþilor pentru cheltuie-
lile de campanie numai dupã alegeri-
le prezidenþiale, dacã aceºtia au
câºtigat cel puþin 5% din voturi. De
obicei, candidaþii se împrumutã în
timpul campaniei, în ideea de a folo-
si ulterior, dupã vot, fonduri publice
pentru rambursarea împrumuturilor.

Conform sondajelor de opinie, Le
Pen va obþine cel puþin 20% din vo-
turi în primul tur al alegerilor prezi-
denþiale din Franþa, programate sã se
desfãºoare în 23 aprilie. (A.V.)

Cum a împãcat Procurorul General
Augustin Lazãr capra serviciilor cu
varza deontologiei profesionale

Augustin Lazãr, un ardelean
de 58 de ani, a devenit Pro-
curor General al Republicii

în mandatul Ralucãi Prunã.
Lazãr a fost preferat contracan-

didaþilor sãi, procurorul general
adjunct al României, Codruþ Olaru,
ºi Oanei Schmidt Hãinealã. Minis-
trul Justiþiei, Raluca Prunã, a spus
cã l-a propus pe Augustin Lazãr
pentru cã, în urma interviului susþi-
nut la minister, a demonstrat cã
“are viziunea managerialã, deter-
minarea ºi autoritatea necesare
pentru reformarea ºi consolidarea
Ministerului Public”. Raluca Pru-
nã a mai considerat cã Lazãr este
“recomandat ºi de experienþa acu-
mulatã în cei 34 de ani de când este
procuror, dintre care 18 în funcþii
de conducere.”

Realizãrile profesionale ale lui
Lazãr au fost înfãptuite, în opinia
doamnei Prunã, în majoritate, în
judeþul Alba. “Ca procuror general
al Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Alba Iulia, a coordonat ºi
instrumentat cauze complexe, cum
ar fi urmãrirea ºi repatrierea tezau-
relor sustrase din situl Sarmizege-
tusa Regia, în care a fost necesarã
o vastã cooperare judiciarã inter-
naþionalã“, aratã MJ într-un comu-
nicat.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 7)

ACÞIONARII BVB PAR ÎMPÃCAÞI CU PERFORMANÞELE SLABE
ALE DIRECTORULUI GENERAL

Sobolewski, cotat cu ºanse
sã rãmânã la BVB, dar pe

un alt pachet salarial
l 45.000 de euro lunar - remuneraþia medie a directorului general al BVB
(salariu ºi bonus), în patru luni din 2013 ºi în 2014 l Performanþele BVB,
în scãdere, dupã ce statul a întrerupt listãrile

A
cþionarii Bursei de Va-
lori Bucureºti ºi Lud-
wik Sobolewski trebuie
sã decidã, anul acesta,

dacã polonezul mai rãmâne la
cârma bursei noastre, încã patru ani,
ºi dacã da, în ce condiþii, cãci man-
datul acestuia se va încheia în luna
august.

Dupã ce, în primii doi ani de man-
dat, Sobolewski a beneficiat de o
imagine bunã, de un salariu fix de

circa 17.000 de euro lunar, dar ºi de
bonusuri cumulate de 450.000 euro,
pe fondul listãrilor fãcute de stat ºi a
ofertelor iniþiate de Fondul Proprie-
tatea, în ultima vreme, scãderea re-
zultatelor Bursei de Valori Bucureºti
a atras nemulþumiri din partea unor
acþionari.

La finalul anului trecut, în rândul
acþionarilor BVB se formase un
consens pentru renunþarea la servi-
ciile lui Ludwik Sobolewski, la fi-

nalul mandatului – august 2017.
Însã, încã nu a fost demarat un pro-
ces de selecþie ºi nici o consultare
despre un posibil succesor al direc-
torului general, iar SIF-urile, care
reprezintã unii dintre cei mai mari
acþionari ai Bursei, sunt destul de
ocupate, anul acesta, cu propriile
alegeri pentru conducere, aºa cã su-
biectul BVB nu este printre prioritã-
þile lor.

În aceste condiþii, unii acþionari se
gândesc mãcar la o renegociere a sa-
lariului CEO-ului BVB.

Bursa bucureºteanã nu a publicat
niciodatã salariul lui Ludwik Sobo-
lewski, deºi la începutul anului tre-
cut a adoptat un nou Cod de Guver-
nanþã Corporativã, însã companiile
nu sunt obligate sã îi respecte preve-
derile, ci numai sã ofere explicaþii
pentru criteriile pe care nu le adop-
tã.

În schimb, ziarul “BURSA” a pu-
blicat, pe surse, informaþii despre re-
muneraþia CEO-ului BVB, încã din
2013.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

Þara noastrã va intra, din acest an, în cea mai fastã perioa-

dã din ultimii zece ani, estimeazã analistul economic Ionel

Blãnculescu, apreciind cã România se aflã la sfârºitul eta-

pei post crizã (2009-2012, constituitã în aºa zisul “nucleu

dur”), etapã de metamorfozare a acesteia în alte stãri aso-

ciate, în perioada 2013-2016.

Domnia sa ne-a vorbit ºi despre mediul de afaceri, dar

ºi despre aºteptãrile acestuia de la noul an, men-

þionând, totodatã, cã este exclus ca þara noastrã sã

aibã nevoie de un nou acord de împrumut cu instituþiile

financiare internaþionale, aºa cum au estimat unii ana-

liºti.

Citiþi, în pag. 16,

articolul “Marine Le Pen vrea re-

patrierea producþiei «Renault» ºi

«Peugeot Citroen»

Periculozitatea anului 2017

Anul 2016 a avut evenimente ce
au modificat dinamici mari (aºa nu-
mite „game-changers”): Brexit, ale-
gerile din SUA, referendumul din
Italia, succesiunea de atacuri terori-
ste, criza provocatã de imigraþie ma-

sivã; acordul între Rusia, Turcia ºi
Iran privind Siria (fãrã implicare a
puterilor occidentale!). Urmeazã în
acest an alegeri parlamentare în
Olanda, Franþa, Germania, probabil
scrutin anticipat în Italia, de care
depinde soarta Uniunii.

Este nevoie de o ieºire din impas
þinând cont de realitãþi sociale ºi po-
litice. Uniunea trebuie salvatã, fiind
un bun public european care a ajutat
refacerea economicã postbelicã ºi
menþinerea pãcii pe Continent, reve-
nirea la democraþie în Europa cen-
tralã ºi de Rãsãrit. Totodatã, ranfor-
sarea unor prerogative naþionale înã-
untrul UE pare inevitabilã fiindcã
cetãþenii cer, mai ales de la guverne-
le naþionale, sã fie apãraþi de ame-
ninþãri. Ce se întâmplã cu NATO
conteazã nu mai puþin având în ve-
dere afirmaþii ale preºedintelui ales

american, relaþia cu Rusia, situaþia
foarte încordatã din Turcia etc.

Economia noastrã este sub inci-
denþa situaþiei foarte complicate din
Europa. Zona euro suferã în conti-
nuare, deºi o revenire economicã are
loc, sprijinitã fiind de mãsurile
non-standard ale BCE. Existã ten-
dinþe protecþioniste în extindere.
Tensiunile geopolitice mãresc incer-
titudinile. Ordinea geopoliticã,
într-o lume multipolarã, este mai ne-
clarã. Intervine aici ascensiunea
Chinei, care devine pentru America,
în secolul XXI, ceea ce a fost URSS
ca rival geopolitic în secolul XX.
Dacã 2017 va lovi în plus coeziunea
UE, efectele pentru economia noa-
strã vor fi rele.

DANIEL DÃIANU

(continuare în pagina 2)

Citiþi, în pagina 2,

“Comisia de buget-finanþe va ancheta rec-

tificãrile bugetare ale Guvernului Cioloº”


