
16 pagini

n Bugetul UE propus dupã Brexit - inferior
solicitãrilor CE ºi Parlamentului European

PAGINA 8

n Surse: Retailer-ul de articole de lux MyTheresa
vrea sã se listeze la New York

PAGINA 16

n Electroputere – la un pas
de a pãrãsi BVB

PAGINA 4

5 lei

5 948491 340012 46560

Luni, 17 februarie 2020, nr. 30 (6564), anul XXIX

GRAM AUR = 222,8755 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,4840 RON EURO = 4,7694 RON DOLAR = 4,4000 RON

n COMPARATIV CU REZULTATUL DIN 2019
Transelectrica – profit mai mare
cu aproape o treime, anul trecut

PAGINA 2

n Ponta, reevaluat de liderii stângii
PAGINA 3

Florin Cîþu a fost concediat, în 2011, din funcþia de
economist ºef al ING Bank, dupã ce, în 2008, a fost
implicat în scandalul atacului speculativ împotriva
leului. La acea vreme, Florin Cîþu era cunoscut ca

unul dintre criticii politicii monetare a BNR. Rumorile
au acreditat ideea cã presiunile pentru concedierea

sa au venit din partea Guvernatorului Bãncii
Naþionale, Mugur Isãrescu.

Astãzi, Isãrescu ºi Cîþu sunt siliþi sã se înþeleagã
bine, în virtutea cooperãrii instituþionale dintre

BNR ºi Ministerul Finanþelor.
Rezultatul: dobânzile joase, despre care unii susþin

cã resprezintã o distorsiune a pieþei.

ÎN BAZA VALORILOR RECORD DIN 2019

Capitalul de pe primele
trei mari burse
europene, aproape de
11 trilioane dolari

2019 a fost un an activ pentru pieþe-
le bursiere europene, unele dintre
acestea atingând valori record, con-
form wealthadviser.co, care aratã cã
deºi aproape fiecare þarã din Europa
are o bursã, doar cinci de pe continent
sunt considerate semnificative, cu ac-
tive de peste un trilion de dolari.

Capitalul de pe primele trei mari bur-
se din Europa s-a ridicat la 10,8 trilioane
de dolari la finele anului 2019, potrivit
datelor LearnBonds.com. Acestea aratã
cã cea mai mare bursã din Europa, Euro-
next, are aproape 45% din totalul men-
þionat, fiind urmatã de London Stock
Exchange (LSE) ºi Deutsche Börse.

Fiind cea mai mare bursã din Euro-
pa, Euronext reuneºte platforme din
Franþa, Belgia, Olanda, Irlanda, Nor-
vegia, Portugalia ºi Marea Britanie. La
sfârºitul anului 2019, la Euronext, Eu-

ronext Growth ºi Euronext Access
erau listate 1.220 de companii.

Anul trecut, la Euronext au fost lan-
sate 40 de oferte publice iniþiale. Com-
parativ cu recordul din 2015, când la
Euronext au avut loc 77 de oferte publi-
ce iniþiale (IPO), numãrul companiilor
care au ales piaþa paneuropeanã pentru
lansare a scãzut cu 40% în ultimii cinci
ani, potrivit unui sondaj Statista.

Dupã valoare, IBM a fost cea mai
mare companie listatã la Euronext în
2019. Gigantul tehnologic american a
acumulat anul trecut o capitalizare de
piaþã de circa 244 miliarde de euro,
urmând compania francezã de produse
de lux LVMH, care a ajuns la 209
miliarde de euro.

A.V.

(continuare în pagina 2)

CE a fãcut primul pas
în declanºarea
procedurii de deficit
excesiv
l Cîþu: “Nu se poate reveni la un deficit mai mic de 3%
din PIB mai devreme de 2022”

Strategia fiscal-bugetarã pentru pe-
rioada 2020-2022, adoptatã de Guvern
în data de 10 decembrie 2019 ºi trimisã
Parlamentului, prevedea o þintã de de-
ficit de 3,8% din PIB în 2019, cifrã
care, potrivit Comisiei Europene (CE),
constituie o primã dovadã a existenþei
unui deficit excesiv în þara noastrã, po-
trivit Tratatului privind funcþionarea
Uniunii Europene, aratã raportul
adoptat vineri de CE.

Acesta menþioneazã cã România nu
respectã criteriul deficitului definit în
tratat ºi cã deschiderea unei proceduri de
deficit excesiv este, prin urmare, justifi-
catã: “Deficitul preconizat pentru 2019
este peste ºi nu apropiat de valoarea de
referinþã de 3% din PIB prevãzutã în
Tratat. Depãºirea nu este consideratã a fi
nici excepþionalã ºi nici temporarã”.

Conform prognozelor de iarnã ale
Comisiei, deficitul guvernamental al

României era estimat la 4% din PIB în
2019, urmând sã urce la 4,9% în 2020,
respectiv 6,9% în 2021. Majorarea defi-
citului este în principal rezultatul majo-
rãrii pensiilor adoptatã în vara lui 2019,
în special o creºtere de 40% a pensiilor
programatã pentru luna septembrie
2020, ºi o nouã recalculare a pensiilor
programatã pentru luna septembrie
2021. În plus, între luna decembrie 2019
ºi ianuarie 2020, autoritãþile au adoptat
noi reduceri de taxe ºi au dublat alocaþii-
le pentru copii, conform sursei citate.

Referindu-se la noua lege a pensiilor,
raportul Comisiei Europene subliniazã,
potrivitAgerpres, cã,dincauzacalendaru-
luide implementare, aceastã legevacreºte
înmodsemnificativcheltuielilepublicecu
pensiile într-o perioadã scurtã de timp.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

AUDIERI FÃRÃ SENS

“Mieii” lui Orban
Cabinetul Orban 2 intrã, astãzi, în

furcile caudine ale comisiilor parla-
mentare. Timp de trei zile miniºtrii
vechi, care acum sunt noi, vor trebui sã
rãspundã întrebãrilor formulate de
membrii acestor comisii ºi sã arate cum
vor schimba ei faþa guvernãrii liberale.

Misiunea miniºtrilor propuºi de Lu-
dovic Orban este una ingratã. Ei sunt
soldaþii de pe câmpul de luptã al alege-
rilor anticipate pe care preºedintele
Klaus Iohannis ºi premierul Ludovic
Orban au ales sã îi sacrifice încã o datã,
pentru atingerea scopului electoral.

Dacã la audierile din luna noiem-
brie, doar trei miniºtri au fost respinºi
de comisiile parlamentare – Florin
Cîþu, Ion ªtefan ºi Violeta Alexandru –
se pare cã acum numãrul celor respinºi
în comisii va creºte considerabil. De
altfel, acesta este ºi scopul propunerii
de guvern fãcutã de premierul desem-
nat Ludovic Orban, care le-a transmis
miniºtrilor interimari sã se prezinte la
audieri bine pregãtiþi ºi sã arate tot ce
au fost nevoiþi sã repare în numai trei
luni dupã dezastrul financiar ºi
economic lãsat de guvernãrile PSD.

Primul liberal aruncat în luptã, as-
tãzi la prânz, este ministrul interimar al
Finanþelor Publice, Florin Cîþu, care
va fi audiat de membrii comisiilor reu-
nite de buget, finanþe ºi bãnci ale Ca-
merei Deputaþilor ºi Senatului. Audie-
rea lui Cîþu are loc pe fondul publicã-
rii, la sfârºitul sãptãmânii trecute, a ra-
portului Comisiei Europene cu privire
la deficitul bugetar al þãrii noastre, ra-
port ce constituie un prim pas în de-
clanºarea procedurii de deficit bugetar
excesiv. Probabil cã Florin Cîþu îºi va
pregãti apãrarea în faþa comisiilor reu-
nite, pe baza raportului Comisiei Eu-
ropene, în care sunt criticate derapaje-
le grave din punct de vedere financiar
ale fostului guvern social-democrat
condus de Viorica Dãncilã.

Cu toate acestea, Cîþu nu va scãpa
de insistenþa unor lideri social-demo-
craþi cu privire la modul în care libera-
lii vor aplica majorarea punctului de
pensie cu 40% începând cu 1 septem-
brie 2020.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

BNR a scãpat de sub control
ºi inflaþia pe care susþine

cã o controleazã?

C
ea mai recentã decizie de
politicã monetarã a Bãncii
Naþionale a Româ-
niei, precum ºi ulti-
mul raport trimes-
trial asupra inflaþiei,
continuã sã justifice

menþinerea dobânzii de politicã
monetarã la un nivel mult prea
redus faþã de cel cerut de persis-
tenþa presiunilor inflaþioniste.

Acestea se manifestã nu doar în
ceea ce priveºte indicele preþurilor de

consum (IPC), ci ºi pentru indicele
CORE2 ajustat, care se obþine prin eli-

minarea produselor cu preþuri
volatile (legume, fructe, ouã ºi
combustibil), dar ºi a produse-
lor accizabile (þigãri, alcool)
din indicele CORE1. Conform
definiþiilor Bãncii Naþionale,
indicele CORE1 al preþurilor
reprezintã indicele preþurilor
de consum din care s-au

eliminat preþurile administrate.
La conferinþa de presã care a urmat

prezentãrii raportului asupra inflaþiei
din luna mai 2019, guvernatorul Mu-
gur Isãrescu declara cã “partea infla-
þiei pe care noi putem sã o controlãm,
CORE2 ajustat, este constantã în acest
an ºi anul viitor”.

Constantã? Nici pe departe. Mai
mult, se pare cã acest indicator al infla-
þiei care este “controlat” de Banca Na-
þionalã ºi-a fãcut un obicei în ultimele
luni din depãºirea aºteptãrilor de la ni-
velul instituþiei monetare a statului
român.

“Rata anualã a inflaþiei CORE2 ajus-
tat ºi-a reluat creºterea mai ferm decât
s-a anticipat”, se arãta în minuta ºedin-
þei de politicã monetarã a BNR din 2
aprilie 2019, iar nivelul atins a fost de
2,7%.

În minuta aferentã ºedinþei de poli-
ticã monetarã din 4 iulie 2019 se aratã
cã “rata anualã a inflaþiei CORE2 ajus-
tat ºi-a accelerat ascensiunea în linie
cu previziunile”, pânã la 3,2%.
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