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ANALIªTII:

“Alegerile locale – efect
minim în economie”
l Coºea: “Þara noastrã se va sprijini foarte mult pe
fondurile europene în urmãtorii 7-10 ani, întrucât bugetul nu
va fi suficient pentru investiþii”

A
legerile locale au un efect minim
în economie, însã relevã foarte
bine opþiunile alegãtorilor în

contextul scrutinului pentru parla-
mentare ce urmeazã sã aibã loc în luna
decembrie, considerã analiºtii econo-
mici. Potrivit profesorului de econo-
mie Mircea Coºea, primarii trebuie sã
vinã acum cu o viziune coerentã ºi rea-
listã în privinþa atragerii fondurilor eu-
ropene, pentru cã România se va spri-
jini foarte mult pe banii de la UE în ur-
mãtorii 7-10 ani, având în vedere cât
de subþire este bugetul de stat. La
rândul sãu, consultantul fiscal Adrian
Benþa considerã cã alegãtorii au tran-
smis la aceste alegeri locale cã bugetul

este al tuturor, nu numai al unor cate-
gorii socio-profesionale. Benþa mai
evidenþiazã ºi aprecierea cursului de
schimb de ieri în faþa euro, apreciere
pe care o pune pe seama alegerilor de
duminicã ºi a mesajului transmis de
alegãtori.

Mircea Coºea ne-a precizat: “Pãrerea
mea este cã alegerile acestea au un efect
minim în economie. Am avut o campa-
nie fãrã proiect. Dacã lumea economicã
aºtepta ceva, aºtepta sã vadã din partea
competitoriloroviziuneasupraaceeace
se va desfãºura în viitor în localitãþile în
care ei au concurat.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

A 16-A PIAÞÃ DE ACÞIUNI DIN SUA

Noua bursã MIAX
Pearl Equities îºi
lanseazã astãzi
tranzacþiile
lRaport Burton-Taylor: Veniturile burselor americane de
acþiuni vor creºte cu 12,9% în 2020, atingând un nivel record

N
oua bursã de acþiuni MIAX Pearl
Equities, deþinutã de Miami
International Holdings Inc.

(MIH), a fost lansatã pentru testare vi-
neri, în SUA, iar tranzacþiile în timp
real sunt aºteptate sã debuteze astãzi,
conform anunþului fãcut la finele sãp-
tãmânii trecute de operatorul bursier.

Prima companie care va fi lansatã la
tranzacþionare la MIAX Pearl Equities
- care a devenit a 16-a piaþã de acþiuni
din SUA - este furnizorul de reþele de
calculatoare Netgear Inc. (simbol
”NTGR”). Alte titluri vor debuta la
data de 2 octombrie.

Odatã cu lansarea sa, MIAX Pearl
Equities se alãturã pieþelor options de-
þinute de MIH, ºi anume: MIAX
Options, MIAX Pearl ºi MIAX Eme-
rald, toate fãcând parte din MIAX
Exchange Group.

Thomas P. Gallagher, preºedinte-
le-director executiv al MIH, declarã:
”Prin munca pe care am depus-o pe pie-
þele noastre options ºi prin capacitatea
demonstratã de a gestiona iniþiative

complexe de tranzacþionare, am stabilit
un nivel de încredere cu comunitatea de
tranzacþionare care constituie baza pen-
tru succesul pe care îl anticipãm pentru
MIAX Pearl Equities. Apreciem în mod
special angajamentul membrilor care au
participat la testãri ºi aºteptãm cu nerãb-
dare lansarea pieþei de acþiuni”.

Anterior lansãrii pieþei, în luna au-
gust, Thomas P. Gallagher afirma cã
MIAX Pearl Equities va fi o bursã
transparentã, ”o platformã cu taxe re-
duse, pe care multe firme le-au aºtep-
tat de ceva vreme”.

Vineri, dupã efectuarea testelor
pentru lansarea tranzacþiilor cu acþiuni,
Douglas M. Schafer Jr., vicepreºedinte
executiv ºi director de informaþii al
MIAX Pearl, a spus: ”Suntem încânta-
þi cã MIAX Pearl Equities se va lansa
în mod oficial ºi va deveni cea mai
nouã piaþã de acþiuni din industrie. Si-
stemele noastre au avut o performanþã
excepþionalã pânã acum, în timpul
tranzacþiilor de testare. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

BVB – imunã la
alegerile locale
lAurelian Dochia: “Suntem ancoraþi într-un cadru
internaþional ºi, indiferent de schimbãrile politice, direcþia
macroeconomicã pe care ne-o dã acest cadru nu poate sã fie
inversatã foarte uºor”

R
ezultatele alegerilor de la finele
sãptãmânii trecute nu au impact
asupra evoluþiilor de la Bursa de

Valori Bucureºti (BVB), piaþa noastrã
de capital fiind influenþatã, îndeosebi,
de comportamentul pieþelor externe,
sunt de pãrere specialiºtii consultaþi de
Ziarul Bursa.

Marcel Murgoci, director de opera-
þiuni în cadrul casei de brokeraj Estin-
vest, ne-a declarat: “Din punctul meu
de vedere, alegerile de ieri (n.r. dumi-
nicã) nu au un impact deosebit pentru
cotaþiile acþiunilor de la BVB ºi cred
cã aprecierile sunt datorate, în primul
rând, creºterilor pe care le vedem în
pieþele internaþionale”.

Este o afirmaþie care vine în condiþiile
încare ieri, în jurul orei 16:30, toþi indicii
Bursei de Valori Bucureºti afiºau apre-
cieri, cea mai mare fiind avutã chiar de
cãtre BET, care se gãsea cu o orã ºi ju-

mãtate înainte de închiderea sesiunii de
tranzacþionare la 9.025 de puncte, cu
0,71% peste nivelul de vineri.

În Europa avansurile erau mai pro-
nunþate, indicele STOXX 600 având,
la aceeºi orã, o creºtere de 2,03%, în
vreme ce DAX 30 al bursei din Fran-
kfurt era în urcare cu 2,89%, iar pentru
FTSE 100 al pieþei londoneze avansul
se situa la 1,81%.

Directorul de la Estinvest a adãugat:
“Mai degrabã (n.r. alegerile de dumi-
nicã) dau o idee despre rezultatele care
ar putea sã aparã la alegerile parlamen-
tare din luna decembrie ºi care, în opi-
nia mea, sunt mai importante, în sensul
cã într-adevãr ar putea sã aibã efect
asupra bursei. Asta bineînþeles dacã
apar schimbãri neaºteptate”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

Propagandapoliticã-
neputincioasã în faþaprimarilor

careºi-auservitcetãþenii

C
a ºi când ar exista un Dumnezeu
al alegerilor care le dã un sens ºi
o finalitate, unii analiºti politici
ºi unii jurnaliºti avanseazã ideea
discutabilã cã ziua de duminicã
eramenitã sã reaºeze raporturile

dintre partide, consacrând puterea PNL
în teritoriu, promovând USR PLUS ºi
penalizând PSD.

În realitate, voturile de partid s-au
redistribuit în cazul primarilor lipsiþi
de realizãri, în timp ce primarii care
ºi-au servit cetãþenii au spart planul
politic înspumat ºi ºi-au reînnoit

mandatele.
În favoarea acestei observaþii adu-

cem cititorilor exemplele primarilor
Daniel Bãluþã, Constantin Toma, Ma-
rian Dragomir, Ionel Arsene (toþi so-
cial-democraþi), Robert Negoiþã (fost
social-democrat) Emil Boc, Ion Lungu
ºi Mihai Chirica (liberali).

Daniel Bãluþã a înfrânt
dreapta unitã în Sectorul 4

În urma unirii principalelor forþelor
politice de dreapta – PNL ºi USR

PLUS - pentru alegerile locale din Ca-
pitalã, care au prezentat candidaþi co-
muni pentru Primãria Generalã ºi pen-
tru primãriile de sectoare, ºansele ca
social-democratul Daniel Bãluþã sã
rãmânã în fruntea Sectorului 4 pãreau
minime în faþa contracandidatei sale,
Simona Spãtaru.

Cu toate acestea, candidatul PSD
s-a impus la un scor care l-ar fi fãcut sã
câºtige funcþia de primar din prima,
chiar dacã alegerile locale s-ar fi de-
sfãºurat în douã tururi de scrutin. În
aceste condiþii, se naºte firesc întreba-

rea - ce i-a determinat pe locuitorii cu
drept de vot din Sectorul 4 sã îi ofere
un nou mandat de primar lui Daniel
Bãluþã?

Câteva argumente sunt: lãrgirea
ºoselei Berceni de la douã la patru ben-
zi de circulaþie, lãrgirea ºoselei Turnu
Mãgurele, finalizarea – în cursul man-
datului sãu – al pasajului de la Piaþa
Sudului, lucrãri care au dus la o ame-
liorare realã a traficului.

GEORGE MARINESCU
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