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Cabinetul Orban, sub
presiunea stângii politice

D
emersul PSD iniþiat în
urmã cu douã sãptãmâni
pentru demiterea Guver-
nului se va finaliza astãzi,
în Parlament, odatã cu dez-
baterea ºi votul cu privire

la moþiunea de cenzurã. Cele douã ta-
bere par sigure de victorie. În timp ce
liderii social-democraþi au anunþat cã

au cele 233 de voturi necesare pentru
dãrâmarea Cabinetului Orban, chiar ºi
în lipsa voturilor parlamentarilor
UDMR, liderii PNL susþin cã PSD nu
a reuºit sã convingã parlamentarii nea-
filiaþi ºi nici pe cei mai mulþi dintre re-
prezentanþii minoritãþilor naþionale în
Camera Deputaþilor.

Disputa dintre cele douã tabere va fi

tranºatã astãzi, când vom afla dacã pe-
ste criza medicalã ºi crizã economicã
adãugãm sau nu ºi o crizã politicã, cu
efecte majore asupra situaþiei în care
se aflã þara noastrã. Pentru cã incertitu-
dinea persistã, am solicitat opiniile
unor parlamentari în legãturã cu de-
mersul PSD, precum ºi ale unor ana-
liºti economici cu privire la impactul

pe care adoptarea moþiunii îl poate
avea asupra economiei ºi asupra finan-
þelor publice.

Florin Roman, liderul grupului de-
putaþilor liberali, afirmã cã demersul
social-democrat va fi lipsit de finalita-
tea doritã de membrii PSD.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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Marile bãnci centrale
promit cã vor face inflaþia
cât mai mare

Schimbarea strategiei Federal Re-
serve, anunþatã de preºedintele Jerome
Powell în cadrul simpozionului virtual
de la Jackson Hole, deschide calea cã-
tre o nouã erã inflaþionistã.

De la combaterea inflaþiei, bãncile
centrale au trecut la promova-
rea deschisã a inflaþiei, în con-
diþiile în care principalul lor in-
strument de politicã monetarã,
dobânda de intervenþie, nu mai
poate fi majoratã, deoarece ar
conduce la implozia întregului
edificiu financiar internaþio-
nal.

Atât le-a mai rãmas acestor instituþii
independente, care funcþioneazã pe
baza unor “principii morale” de netã-
gãduit, promisiunea cã vor face infla-
þia cât mai mare, respectiv cã vor face
totul pentru a reduce cât mai mult pu-
terea de cumpãrare a populaþiei.

În notele adresate clienþilor, Jeffrey
Snider, director de cercetare la Alham-

bra Investments, scrie de mai mult
timp cã “declinul dobânzilor ºi durata
tot mai mare de menþinere a lor la un
nivel scãzut aratã lipsa încrederii în
Federal Reserve de a schimba situa-
þia”. Dupã discursul recent al lui Jero-

me Powell, Snider subliniazã cã
“acum ºi Fed-ul admite acest
lucru”.

Într-adevãr, însã nu o face di-
rect, ci prin intermediul unei
analize semantice demne de o
cauzã mai bunã. În condiþiile în
care unul dintre obiectivele bãn-
cii centrale americane, alãturi

de stabilitatea preþurilor, este rata cât
mai scãzutã a ºomajului, preºedintele
Powell a subliniat cã “deciziile noastre
de politicã monetarã vor fi bazate pe
evaluarea deficitului numãrului de an-
gajaþi faþã de nivelul sãu maxim” ºi nu
pe “deviaþia numãrului de angajaþi faþã
de nivelul maxim”.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

CLAUDIU NÃSUI, VICEPREªEDINTE USR:

“Este un moment
în care avem nevoie
de guvern cu puteri
depline”

L
iderii Uniunii Salvaþi România
(USR), deºi au criticat constant ac-
þiunile Guvernului cu privire la

mediul privat, susþin cã acesta trebuie
sã îºi continuie activitatea pânã la ale-
gerile parlamentare. Deputatul Claudiu
Nãsui, vicepreºedinte al USR, ne-a de-
clarat: “Trecerea moþiunii ar fi un deza-
stru pentru cã ar spori instabilitatea din
România într-un moment în care nu este
nevoie de aºa ceva. Alegerile parlamen-
tare bat la uºã. Noi am fost singurii fani
ai alegerilor anticipate cu mult înainte de
declanºarea pandemiei ºi a actualei crize
economice ºi considerãm cã trebuiau þi-
nute atunci. Nu s-au þinut atunci, acum
avem un guvern care trebuie lãsat sã gu-
verneze cu toate pârghiile pe care le are
ºi nu sã ne þinem de ºicane politice.

(continuare în pagina 3)

DANIEL DÃIANU, PREªEDINTELE
CONSILIULUI FISCAL:

”Nu ne vom putea
permite deficite
foarte mari”

D
eºi avem o datorie publicã rezo-
nabilã, situaþia bugetului public
al României este cea mai com-

plicatã, în acest moment, dintre toate
statele membre ale Uniunii Europene,
considerã Daniel Dãianu, preºedintele
Consiliului Fiscal.

Domnul Daniel Dãianu ne-a spus:
“Suspendarea regulilor fiscale de cãtre
Uniunea Europeanã în acest an, care
va opera ºi în 2021, nu exonereazã po-
litica economicã din România de a cã-
uta sã fie cât mai prudentã, fiindcã nu
peste mult timp va trebui sã facem o
corecþie. Nu ne vom putea permite de-
ficite foarte mari. Suntem în procedurã
de deficit excesiv, avem un deficit
structural foarte mare ºi instituþiile eu-
ropene nu ne vor lãsa pânã la calendele
greceºti cu aceastã situaþie.

(continuare în pagina 3)

FLORINROMAN,LIDERULDEPUTAÞILORPNL:

“Votarea moþiunii de
cenzurã înseamnã
instabilitate politicã“

D
emersul social-democrat va fi
lipsit de finalitatea doritã de
membrii PSD, este de pãrere

Florin Roman, liderul grupului depu-
taþilor liberali.

Florin Roman ne-a declarat: „Vota-
rea moþiunii de cenzurã înseamnã in-
stabilitate politicã, lucru care nu este
bine pentru þarã în acest moment.
Introducerea ei a fost un act electoral
intern al lui Marcel Ciolacu, pentru a
deveni ºeful PSD. Eu cred cã moþiunea
de cenzurã nu va trece. PSD împreunã
cu ALDE ºi Pro România ºi chiar cu
voturile de la o parte dintre neafiliaþi
nu au numãrul necesar sã treacã acea-
stã moþiune. Susþin acest lucru pentru
cã eu cred cã UDMR nu va vota moþiu-
nea de cenzurã, cum la fel vor face ºi
mare parte dintre reprezentanþii mino-
ritãþilor naþionale ºi dintre parlamenta-
rii neafiliaþi”. n

IONUÞ DUMITRU, ECONOMIST:

“Incertitudinile
la nivel politic
au afectat deja
costurile de
finanþare”

S
ituaþia economicã este deja difici-
lã, în proces de recuperare dupã
ºocul suferit în trimestrul II, când

economia a fost puternic afectatã de
închiderea activitãþii în mai multe sec-
toare ºi de mãsurile de distanþare so-
cialã, evidenþiazã economistul Ionuþ
Dumitru.

Specialistul ne-a precizat: “Este
evident cã acum investitorii se uitã
la câteva decizii pe care Guvernul le
ia sau trebuie sã le ia cu privire la
majorarea pensiilor, a alocaþiilor. În
acest context, o crizã politicã nu
este o veste bunã, mai ales cã avem
alegeri parlamentare într-un orizont
apropiat.

(continuare în pagina 3)

Efervescenþa IPO-urilor
din China multiplicã
miliardarii
lTrei noi miliardari chinezi în doar o sãptãmânã, potrivit indicelui
Bloomberg Billionaires

Ritmul creãrii bogãþiei în China a
atins un nou nivel, potrivit unei ana-
lize Bloomberg, care aratã cã trei din
cele aproape 20 de companii care au
debutat pe piaþa din Shenzhen sãp-
tãmâna trecutã au creat câte un mi-
liardar.

Spre exemplu, Contec Medical
Systems Co., producãtor de instru-
mente medicale, a debutat pe piaþã la
data de 24 august, moment la care ac-
þiunile sale au crescut de peste zece ori,
iar pânã joia trecutã (27 august), ace-

stea urcaserã cu 986%.
Indicele Bloomberg Billionaires

aratã, în baza evoluþiei menþionate, cã
Hu Kun, preºedintele Contec Medical
Systems Co., care are o deþinere de
49% din companie (alãturi de tatãl
sãu), a obþinut o avere de 3,1 miliarde
de dolari, practic ”peste noapte”.
Wang Guili, unul dintre directorii
Contec, care are în proprietate o deþi-
nere de 15% din societate, a câºtigat
947 de milioane de dolari. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Miºcare pozitivã la BVB,
pe finalul sezonului
raportãrilor financiare
lMarcel Murgoci, Estinvest: “Cred cã rezultatele financiare au
surprins pozitiv investitorii într-o anumitã mãsurã, prin prisma
faptului cã, în general, societãþile au reuºit sã îºi menþinã
profitabilitatea”

Toþi indicii Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) au crescut, în sãptãmâna
tocmai încheiatã, într-un mediu favo-
rabil pieþelor de acþiuni, care în Statele
Unite au marcat noi recorduri istorice.

BET, indicele reprezentativ al
BVB, ce include cele mai tranzacþio-
nate 25 de acþiuni, cu excepþia SIF-uri-
lor, a avut un avans de 1,44%, la
8.850,68 de puncte, în timp ce
BET-XT, ce reflectã evoluþia celor mai
lichide 25 de acþiuni de la bursa noa-
strã, a urcat cu 1,37%, pânã la la
802,93 puncte.

Dow Jones a recuperat
întregul declin din acest an

Brokerii de la Prime Transaction au
notat, în raportul lor sãptãmânal:
“Bursa localã s-a corelat la creºterile

externe ºi a urcat la nivel de sãptãmânã
cu peste 125 de puncte (n.r. BET). În
acest moment, mare parte dintre emi-
tenþii de la BVB au publicat rezultatele
financiare, urmând ca luni sã primim
ºi rezultatele ultimelor societãþi”.

În Europa, indicele STOXX 600 a
avut o creºtere de 1,02%, DAX 30 al
bursei din Frankfurt s-a apreciat cu
2,1%, în vreme ce FTSE 100 al pieþei
londoneze, a coborât cu 0,64%.

Peste Atlantic, indicele Dow Jones
Industrial Average a urcat cu 2,59%, re-
cuperând întregul declin din acest an, în
timp ce S&P500 s-a apreciat cu 3,26%,
iar Nasdaq Composite a avut un salt de
3,39%, ultimele douã coºuri de acþiuni
navigând la maxime istorice.

ANDREI IACOMI
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