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DUPÃ MÃSURILE LUATE DE CHINA ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

Indicele european
STOXX 600 atinge un nou

maxim istoric
lDavid Madden, CMC Markets: “Existã percepþia cã autoritãþile chineze vor interveni din nou, dacã
situaþia se agraveazã, ceea ce poate explica rezilienþa pieþelor de acþiuni”

I
ndicele paneuropean STOXX
600 a atins, ieri, un maxim isto-
ric de 432,48 de puncte, într-un
context de creºtere generalã a
pieþelor de acþiuni, investitorii
fiind încurajaþi de angajamen-
tele Chinei de a sprijini a doua

cea mai mare economie a lumii în lup-
ta cu epidemia coronavirusului, reiese
dintr-un articol publicat de Bloom-
berg, avansul fiind dat, îndeosebi, de

titlurile producãtorilor de automobile
ºi de acþiunile din sectorul telecomuni-
caþiilor.

În China, indicele Shanghai Com-
posite a urcat cu 2,28%, la 2.983,62 de
puncte, dupã ce Banca Centralã a tãiat
dobãnzile la creditele pe termen me-
diu, ceea ce deschide calea cãtre redu-
cerea dobânzii cheie, ºi a injectat mai
multã lichiditate în sistem. În plus,
apetitul faþã de risc al investitorilor a

fost susþinut ºi de anunþul de duminicã
al ministrului de finanþe chinez, potri-
vit cãruia Beijing-ul va implementa
reduceri de taxe ºi impozite, potrivit
Reuters.

David Madden, analist de piaþã la
CMC Markets în Londra, a declarat,
citat de Reuters: “Traderii sunt
conºtineþi de faptul cã autoritãþile de
la Beijing au intervenit în pieþele fi-
nanciare la începutul lunii, când bur-

sele din China s-au redeschis dupã
sãrbãtorile de Anul Nou Lunar (…)
Anumiþi dealeri sunt de pãrere cã au-
toritãþile chineze vor interveni din
nou, dacã situaþia se agraveazã, ceea
ce poate explica rezilienþa pieþelor de
acþiuni”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 5)

SONDAJ REUTERS:

Dobânzile negative ale BCE
nu fac rãu economiei, dar nu
stimuleazã inflaþia

Politica dobânzilor negative derula-
tã de Banca Centralã Europeanã
(BCE) nu dãuneazã economiei zonei
euro, dar nu va reuºi sã aducã inflaþia
la þinta bãncii centrale, conform unui
sondaj realizat de Reuters în rândul
economiºtilor.

BCE a redus ratele dobânzilor sub
zero în iunie 2014 ca sã combatã infla-
þia scãzutã ºi sã impulsioneze creºterea
slabã a zonei euro,
dar politica sa a fost
criticatã, în special
de bãnci, econo-
miºti ºi pensionari.

Chiar ºi unii de-
cidenþi din cadrul
BCE au evidenþiat
modul în care
dobânzile negative pot alimenta bulele
unor active ºi pot susþine afaceri
ineficiente.

Mai mult de douã treimi (30 din 41)
dintre economiºtii intervievaþi în son-
dajul Reuters, realizat în intervalul

10-14 februarie, spun cã politica BCE
nu face mai mult rãu decât bine econo-
miei din zona euro.

“Nu cred cã ne aflãm la nivelul la
care dobânzile sub zero încep sã aibã
un impact negativ”, a declarat Anatoli
Annenkov, economist principal pentru
Europa la Société Générale, adã-
ugând: “Cea mai mare îngrijorare este
legatã de perioada de timp în care tre-

buie aplicate do-
bânzile mici sau
chiar negative.
Acestea au un im-
pact asupra rentabi-
litãþii ºi industriei
bancare. Cred cã
BCE încã este în re-
gulã cu aceastã po-

liticã, dar cu multe semne de întrebare
cu privire la ce pot face în viitor ratele
negative”.

A.V.

(continuare în pagina 8)

AUDIERILE, MOMENT DE RÃFUIRE POLITICÃ

Neînvestirea, obiectivul
Cabinetului Orban 2

Miniºtrii desemnaþi de premierul
Ludovic Orban cad pe capete în faþa
comisiilor reunite ale Parlamentului.
Patru dintre miniºtrii Cabinetului
Orban 2 au fost audiaþi, ieri, în comi-
siile de specialitate, iar din patru, doar
unul a fost avizat
pozitiv: Nicolae
Ciucã, cel care este
ministru interimar
al Apãrãrii Naþiona-
le. Florin Cîþu, Cos-
tel Alexe ºi Marcel
Vela au primit aviz
negativ pentru reo-
cuparea portofoliilor de la Finanþe,
Mediu ºi Interne.

Audierile au avut loc într-o atmos-
ferã atipicã, din cauza declaraþiilor li-
derilor liberali care susþin cã nu doresc
învestirea Cabinetului Orban 2 ºi vor
sã se ajungã la declanºarea alegerilor
parlamentare anticipate. Ceea ce s-a
întâmplat ieri în Parlament ºi va conti-
nua astãzi ºi mâine reiese cel mai bine
din pseudo-audierea ministrului de-
semnat al Finanþelor Publice, Florin
Cîþu, care a fost nevoit sã rãspundã ti-
rului de întrebãri formulate de repre-

zentanþii PSD, dar ºi atacurilor venite
din partea parlamentarilor USR.

Senatorul Daniel Zamfir a þinut sã
precizeze, de la început, cã audierea
este una atipicã. Zamfir a spus: “Sun-
tem în procedura de neînvestiturã a gu-

vernului, deci între-
bãrile sunt inutile,
pentru cã domnul
ministru a declarat
public cã nu vrea sã
fie învestit. Simula-
crul penibil la care
asistãm, neînvesti-
rea, nu intereseazã

pe nimeni. Sã ne spunã domnul minis-
tru ce a fãcut în cele trei luni cât a stat
la Ministerul de Finanþe? Ce s-a
întâmplat cu împrumuturile contracta-
te De ce v-aþi împrumutat atât de
scump pe 30 de ani, cu dobândã de
3,4%? Domnule Cîþu, de ce nu recupe-
raþi de la BCR Banca pentru Locuinþe
300 de milioane de lei, conform
deciziei definitive din iunie 2019 a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie?”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

DOSAR PE MARGINEA DECLARAÞIILOR
OFICIALILOR ANPC DESPRE
CONTROALELE CREDITELOR ÎN CHF

Împrumutaþii intervin în
procesul deschis de
Marius Dunca împotriva
Mihaelei Lazea
l Fostul ºef ANPC îi solicitã Mihaelei Lazea daune de
200.000 de lei, în urma unor declaraþii ale acesteia
potrivit cãrora “controalele la creditele în franci
elveþieni au fost fãcute de ochii lumii”

Asociaþia de consumatori CREDERE
a depus o cerere de intervenþie în dosa-
rul deschis în instanþã de fostul pre-
ºedinte al Asociaþiei Naþionale pentru
Protecþia Consuma-
torilor (ANPC) Ma-
rius Dunca împotri-
va Mihaelei Lazea,
ºef Serviciu Produ-
se ºi Servicii Finan-
ciare din cadrul
ANPC. În cauzã,
Dunca îi solicitã
Mihaelei Lazea daune de 200.000 de
lei, în urma unor declaraþii publice fã-
cute de aceasta anul trecut, potrivit cã-
rora “controalele la creditele în franci

elveþieni au fost fãcute de ochii lumii”.
Amintim cã angajata ANPC a subli-

niat, laaceavreme,cã înmomentul încare
a dorit sã amendeze bãncile care au dat

credite în moneda el-
veþianã a fost opritã
de ºefi ºi somatã sã-ºi
dea demisia.

Anterior, comi-
sarul ANPC Sorin
Dumitru Manþu de-
clarase cã instituþia
sprijinã interesele

bãncilor, nu pe ale consumatorilor.

EMILIA OLESCU
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