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Politicul ºi pandemia scuturã pieþele
lMajorarea pensiilor accentueazã tendinþa de depreciere a cursului ºi majoreazã costurile de finanþare

M
oneda naþionalã a
reacþionat diferit în
faþa principalelor
valute, în timpul
pandemiei, cursul
euro/leu având un
trend ascendent, în

timp ce cotaþia dolar/leu a avut o evo-
luþie descendentã. Acest trend s-a con-
turat pe fondul slãbirii monedei ameri-
cane faþã de cea europeanã în contex-
tul crizei provocate de Covid-19, dar ºi
ca urmare a evenimenteleor care au loc
pe scena politicã, atât la nivel naþional,
cât ºi global.

Ultimul eveniment care s-a des-
fãºurat în Parlamentul nostru, respec-
tiv votul de ieri pe majorarea cu 40%
a pensiilor, a accentuat tendinþele de
depreciere a leului în faþa euro ºi a
majorat, la nici jumãtate de orã, co-
sturile de finanþare pe termen lung ale
statului.

Cursul euro/leu începuse sã crea-
scã la doar câteva secunde de la vot,
urcând, pe piaþa interbancarã, la
4,862. La o orã distanþã de vot, cursul
a atins, pentru scurt timp, chiar ºi
4,864 lei/euro. Nivelul maxim al cur-
sului oficial, anunþat de BNR, a fost

stabilit, sãptãmâna trecutã, la 4,8595
lei/euro. Ieri, un euro a fost cotat la
4,8590 lei - valoarea anunþatã de
BNR.

Creºterea euro înseamnã majorãri
de preþuri la produsele din import, dar
ºi la alte servicii taxate în euro, precum
telecomunicaþii. Amintim cã, în luna
martie (16 martie de exemplu), cursul
euro/leu era de 4,8242.

Tot ieri a crescut ºi indicele
ROBOR la 3 luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la unele cre-
ditel în lei, urcând cu douã puncte de
bazã, la 1,98% de la 1,96%. ROBOR

la 6 luni a urcat ºi el cu 1 punct de bazã,
de la 2,03% la 2,04%.

Ratele de dobândã la titlurile de stat
ale României scãzuserã, sãptãmâna
trecutã, la nivel general, la minimele
ultimilor trei ani, însã în anticiparea
votului de ieri curba randamentelor
(graficul care reflectã, la un moment
dat, ratele de dobândã la titlurile de
stat, pe piaþa secundarã, pe toate sca-
denþele) s-a deplasat în sus, luni, în
medie cu douã puncte de bazã. Rata de
dobândã la titlurile de stat pe scadenþa
10 ani urcaserã, astfel, luni la 3,435%
de la 3,40% (minimul din ianuarie

2017) vineri, iar votul de ieri a dus la
nici jumãtate de orã distanþã la un ran-
dament pe termen lung de 3,55%. În
timpul dezbaterilor din Parlament
randamentul la 10 ani urcase la
3,490%.

PNL a anunþat cã va contesta la
CCR modificarea rectificãrii bugetare
de cãtre Parlament, care, pe lângã ma-
jorarea pensiilor cu 14%, mai stipulea-
zã ºi alte cheltuieli suplimentare ce tre-
buie finanþate din îndatorare.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 11)

BCE poate ignora cu impunitate
tratatele europene, dar nu poate
tipãri ieºirea din crizã

C
hristine Lagarde a declarat,
într-o teleconferinþã cu membrii
Adunãrii Parlamentare Fran-
co-Germane, cã BCE mai di-

spune de instrumente
de stimulare a econo-
miilor din zona euro
dacã este nevoie.

Cu doar câteva zile
înainte, Financial Ti-
mes scria cã instituþia a
iniþiat “o evaluare
amãnunþitã a principa-

lului sãu instrument de luptã împotriva
pandemiei”, respectiv programul PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme).

Cu o valoare de 1,35 trilioane de
euro ºi o perioadã de aplicare cel puþin
pânã în iunie 2021, PEPP are o flexibi-
litate mai mare în ceea ce priveºte titlu-

rile financiare care pot fi achiziþionate
prin tipãrire, datã de extinderea maturi-
tãþii obligaþiunilor eligibile, includerea
obligaþiunilor Greciei sau eliminarea
restricþiilor impuse de cheia de capital.

BCE analizeazã acum extinderea
acestei “flexibilitãþi” pentru toate pro-
gramele sale de cumpãrare a titlurilor
financiare prin tipãrire.

(continuare în pagina 4)

SUSÞINUTÃ DE GIGANÞII
FINANCIARI DIN SUA

Noua bursã
MEMX a
fost lansatã
sãptãmâna
aceasta
lMEMX devine a 15-a piaþã
americanã, concurentã pentru
NYSE ºi Nasdaq

Members Exchange (MEMX), o
nouã bursã de acþiuni din SUA, a fost
lansatã la data de 21 septembrie, susþi-
nutã de marile firme de pe Wall Street,
care sunt clienþi importanþi ai pieþelor
tradiþionale New York Stock Exchan-
ge (NYSE) ºi Nasdaq.

Misiunea noii burse, care a devenit
a 15-a din SUA, este sã îmbunãtãþea-
scã industria de profil prin inovaþie
tehnologicã, o complexitate redusã ºi
taxe mai mici, conform MEMX.

Printre investitorii MEMX - piaþã
creatã în ianuarie 2019 - se numãrã
mari bãnci, precum JPMorgan Chase
& Co., Bank of America Corp., Gol-
dman Sachs Group Inc., Morgan Stan-
ley, UBG Group AG, dar ºi Blac-
kRock Inc., cel mai mare administra-
tor de fonduri din lume. Piaþa mai are
susþinerea unor brokeri online impor-
tanþi - Charles Schwab Corp., Fidelity,
TD Ameritrade, Jane Street Capital ºi
a formatorilor de piaþã precum Citadel
Securities ºi Virtu Financial.

Board-ul MEMX declarã: “Suntem
încântaþi cã avem susþinerea unor fir-
me influente, cu experienþã, care înþe-
leg dinamica pieþelor de acþiuni din
SUA. Investiþia lor reprezintã valida-
rea continuã a modelului MEMX”.

Jonathan Kellner, directorul execu-
tiv al MEMX, declara în luna august,
citat de Reuters, cã piaþa pe care o con-
duce va rezolva problema taxelor, su-
bliniind: “Pe partea comisioanelor pen-
tru tranzacþii vom face o concurenþã
agresivã, ca sã atragem multe ordine”.

Lansarea MEMX a fost amânatã din
cauza pandemiei de Covid-19, data
stabilitã iniþial pentru debut fiind 24
iulie.

De la momentul creãrii sale, în
2019, MEMX a atras peste 135 de mi-
lioane de dolari ºi mai bine de 40 de
membri. Piaþa cu sediul în New Jersey
a luat fiinþã dupã ani în care brokerii ºi
alþi participanþi din industria de profil
s-au plâns în legãturã cu taxele perce-
pute de burse pentru date ºi conectivi-
tate, ºi pe care le considerã “nejustifi-
cat de mari”.

Conform Reuters, iniþial, MEMX va
oferi datele sale de piaþã ºi va face redu-
ceri mari pentru brokerii care aduc li-
chiditate, urmãrind sã câºtige teren în
defavoarea NYSE (piaþã controlatã de
Intercontinental Exchange), Nasdaq ºi
Cboe Global Markets. (A.V.)

(continuare în pagina 12)
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Modificarea rectificãrii
bugetare trece de Parlament
ºi adânceºte deficitul
l Florin Cîþu, ministrul Finanþelor Publice: “Este un act de agresiune la stabilitatea financiarã a
României”l Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedinte ALDE: “Majorarea pensiilor are o dimensiune
moralã pentru cã pensionarii au suferit din cauza erodãrii puterii de cumpãrare”l Florin Roman,
liderul grupului deputaþilor PNL: “Este un demers iresponsabil, care nu þine cont de cheltuielile
fãcute în pandemie”l Olguþa Vasilescu, deputat PSD: “Pânã la acest moment, trebuiau recalculate
aproximativ 2 milioane de dosare, dar nu s-a recalculat nici mãcar unul”

M
ajoritatea parlamentarã al-
cãtuitã din PSD, ALDE, Pro
R o m â n i a , U D M R º i
PPU-SL a modificat rectifi-

carea bugetarã aprobatã de Guvern în
14 august. Cu 242 voturi pentru, 147
voturi împotrivã, 11 abþineri ºi un par-
lamentar care nu a votat, stânga politi-
cã impune Guvernului, prin modifica-
rea rectificãrii bugetului de stat, sã
majoreze din acest an cu 40% valoa-

rea punctului de pensie, fapt ce impli-
cã un efort bugetar care va ridica, la
finalul lui 2020, deficitul la peste 10%
din Produsul Intern Brut. Pentru pune-
rea în practicã a majorãrii pensiilor,
parlamentarii au votat ºi modificarea
rectificãrii bugetului asigurãrilor so-
ciale de stat cu 246 de voturi pentru,
140 de voturi împotrivã ºi 16 abþineri.

GEORGE MARINESCU
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