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ANALIªTII:

Programul de guvernare
nu þine cont de realitatea

macroeconomicã
a României

lGuvernul Ciucã, gata de votul de învestiturãl Avize favorabile la foc automat

M
iniºtrii Guvernu-
lui Ciucã au fost
audiaþi pe repe-
de-înainte, ieri, în
Parlament, fãrã
prea multã opozi-
þie sau dezbateri
pe programul de

guvernare în condiþiile majoritãþii supra-
dimensionate de care se bucurã aºa-nu-
mita Coaliþie pentru Rezilienþã, Dezvol-
tare ºi Prosperitate (CRDP). Astfel, la
aproape un an de la alegerile parlamenta-
re, PSD, PNL ºi UDMR se vor aºeza de
astãzi, dupã votul de învestiturã, la masa
puterii.

Audierile au adus, totuºi, câteva rã-
spunsuri, în special cu privire la situaþia
fiscal-bugetarã, ministrul propus al Fi-

nanþelor Adrian Câciu dând garanþii cã
rectificarea bugetarã va fi aprobatã vi-
neri ºi cã toþi pensionarii ºi salariaþii din
sãnãtate îºi vor primi banii. Câciu a dat,
de asemenea, garanþii cã guvernul
PSD-PNL-UDMR va respecta progra-
mul de reducere gradualã a deficitului
bugetar convenit cu Comisia Europea-
nã.

Analiºtii consultaþi de ziarul BURSA
considerã cã partea economicã ºi fiscalã
a programului de guvernare este una ce
nu þine cont de realitatea macroeconomi-
cã a României. Potrivit acestora,
România va continua sã se împrumute
masiv la cele mai mari costuri din Uniu-
nea Europeanã pentru a finanþa cheltuie-
lile în creºtere ºi existã riscul unei presiu-
ni ºi mai mari din partea politicii fiscale

asupra inflaþiei.

Programul de guvernare al
Coaliþiei PSD-PNL-UDMR

Programul de guvernare al Coaliþiei
pentru Rezilienþã, Dezvoltare ºi Prospe-
ritate îºi propune, în linii mari, conecta-
rea prin infrastructurã a regiunilor istori-
ce, dezvoltarea echilibratã a României,
implicarea în guvernare a societãþii civi-
le, modernizarea sistemului de învã-
þãmânt ºi sãnãtate ºi reducerea polarizãrii
sociale, alãturi de reducerea inegalitãþi-
lor dintre urban ºi rural.

În sens mai strict, la nivel de mãsuri
economice, principalele decizii ale gu-
vernului - pentru 2022 - vizeazã salariile,
pensiile, alte tipuri de cheltuieli perma-
nente ºi instituirea mai multor programe

de sprijin pentru companii:
• creºterea salariului minim de la 1 ia-

nuarie 2022 pânã la 2.550 lei - ceea
ce înseamnã 1.524 lei net;

• limitarea perioadei pânã la care o
companie poate plãti un angajat cu
salariul minim pe economie pânã la
maximum 2 ani;

• mãrirea de la 1 ianuarie 2022 a pun-
ctului de pensie la 1.586 lei ºi creºte-
rea pensiei minime de la 800 la
1.000 de lei;

• alocarea celei de a 13-a indemnizaþii
persoanelor cu dizabilitãþi;

• creºterea alocaþiilor pentru copiii
pânã la doi ani la 600 de lei de la 1 ia-
nuarie;

M.G.

(continuare în pagina 3)

TEMERI DE INFLAÞIE

Lira turceascã a pierdut 40%
anul acesta, faþã de dolar
lMarþi, moneda Turciei s-a depreciat cu 15% faþã de cea
americanãlMeral Aksener, liderul Partidului Bun, de opoziþie,
din Turcia: “Formaþiunea de guvernãmânt este o povarã pe
umerii acestei þãri”l Sprijinul pentru partidul lui Erdogan va
scãdea sub 30%, potrivit caselor de sondare a opiniei publice

M
oneda Turciei, lira, a câºtigat
ceva teren ieri, faþã de dolar,
dupã ce în dimineaþa zilei de-
preciase cu 3%, afectatã de

îngrijorãrile generate de explozia infla-
þiei ºi de consecinþele acesteia asupra
economiei. Scãderea de ieri dimineaþã
venise dupã o prãbuºire cu 15% a lirei,
înregistratã marþi, dupã ce preºedintele
þãrii, Recep Tayyip Erdogan, a salutat
recentele decizii ale bãncii centrale pri-
vind reducerea dobânzii-cheie.

Moneda turceascã a atins niveluri mi-
nime istorice în 11 ºedinþe consecutive
de tranzacþionare, ceea ce duce la 40%
pierderile cumulate înregistrate de la
începutul anului pânã în prezent, din care
un declin de 19% numai de la începutul
sãptãmânii trecute.

Ieri dimineaþã, în jurul orei 07:03
GMT, lira turceascã s-a depreciat cu 3%,
la 13,15 unitãþi/ dolar, dupã ce în cursul
zilei de marþi atinsese un minim istoric
de 13,45 unitãþi/dolar. Mai târziu, la ora
09:19 GMT, cotaþia era de 12,6005 uni-
tãþi/dolar, mai mare cu 0,8% faþã de

închiderea de marþi, conform datelor
Reuters.

Chiar dacã preºedintele Erdogan su-
sþine politica monetarã a Bãncii Turciei
ºi promite cã va câºtiga “rãzboiul econo-
mic de independenþã”, majoritatea ana-
liºtilor cred cã este nevoie de mãsuri care
sã inverseze tendinþa de depreciere a
lirei.

Cu toate acestea, nu existã semnale
referitoare la o intervenþie care sã oprea-
scã prãbuºirea monedei. Banca centralã
a Turciei a anunþat marþi cã ar putea face
acest lucru doar în condiþii de
“volatilitate extremã”.

Hakan Kara, fost economist-ºef al
Bãncii Turciei, declarã, în contextul dat:
“La cursul de schimb de astãzi, inflaþia
oficialã ar putea depãºi 30% în urmãtoa-
rele luni. Iar având în vedere cât este în
prezent dobânda la depozite, asta înse-
amnã o dobândã realã de minus 15%.
Dacã nu se vor lua urgent mãsuri, siste-
mul financiar nu va putea face faþã aces-
tei situaþii”. (A.V.)

(continuare în pagina 9)

ASF CONFIRMÃ INFORMAÞIILE DIN ZIARUL BURSA:

Consiliul de Administraþie
al Comvex SA
funcþioneazã ilegal
l Panait Ivãnescu, membru al CA Comvex SA, a decedat în
urmã cu doi anil De atunci ºi pânã acum, Dan Drãgoi ºi Viorel
Panait nu au numit niciun membru provizoriu ºi nu au convocat
AGOA pentru numirea unui membru în CA în locul defunctului
Panait Ivãnescu

R
elatãrile din ziarul BURSA cu
privire la ilegalitatea funcþionãrii
Consiliului de Administraþie de
la SC Comvex SA au fost în

sfârºit observate ºi de Autoritatea pentru
Supraveghere Financiarã.

În articolul “Dan Drãgoi ºi Viorel Pa-
nait au preluat conducerea Comvex SAºi
o trateazã ca pe un SRL (https://
www.bursa.ro/dan-dragoi-si-viorel-pa-
nait-au-preluat-conducerea-com-
vex - sa - s i -o - t r a t eaza -ca -pe -un -
srl-21868441) din 17 noiembrie 2021,
semnalam cã societatea Comvex func-
þioneazã, de câþiva ani, cu un post vacant
în Consiliul de Administraþie, din cauza
decesului unuia dintre membri – Panait
(Puiu) Ivãnescu, ºi cã în structura respec-
tivã nu poate intra decât o persoanã agre-
atã de cuplul Dan Drãgoi-Viorel Panait,
dar cã aceºtia “nu s-au deranjat sã înde-
plineascã ceea ce este o obligaþie legalã
conform actului constitutiv al societãþii,
ºi anume constituirea unui CA cu cinci
membri”.

La cinci zile dupã articolul de mai sus,

s-a trezit ºi conducerea ASF care a tri-
mis, în 22 noiembrie, o solicitare cãtre
Comvex SA, pentru remedierea situaþiei
respective. Astfel cã, ieri, 23 noiembrie,
Comvexapostatpesite-ulBurseideValori
Bucureºti un raport curent privind compo-
nenþa Consiliului de Administraþie.

“La solicitarea Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã, transmisã la data
de 22.11.2021, COMVEX S.A., aduce
la cunoºtinþa publicului faptul cã
începând cu anul 2019 ºi pânã în pre-
zent, administratorul societãþii, dom-
nul Panait Ivãnescu nu ºi-a mai exerci-
tat atribuþiile aferente funcþiei de admi-
nistrator al societãþii. La solicitarea
Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
COMVEX S.A. aduce la cunoºtinþa
publicului cã va proceda la convocarea
Consiliului de Administraþie pentru
numirea unui membru provizoriu, în
condiþiile menþionate la articolul 17.5
din Actul Constitutiv.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 9)

CORESPONDENÞÃ DIN UK

România - mult mai rãu faþã de
marile economii,dupã inflaþie

S
ubiectul zilei în economiile þãrilor
la momentul de faþã este inflaþia, iar
România este mult mai rãu decât
marile economii, din acest punct de

vedere.
Comparând predicþiile curen-

te pentru 2021:
- România - 7,4%
- SUA - 4,6%
- China - 1,8%
- Germania -2,9%
- Japonia - 0,2% [cea mai scã-

zutã din lume]
- Franþa - 2,8% [cea mai

mare din 2008 încoace]
Ce se întâmplã în lume ºi ce provoacã

aceastã problemã?
Multe dintre guverne dau vina pe pre-

þurile din energie, mai ales petrol ºi gaze
naturale, care au crescut dramatic în ulti-
mul an. Aºa cã le spun oamenilor cã ace-
asta este o inflaþie importatã ºi nu una

provocatã de politicile interne ale
administraþiei.

Într-adevãr, SUA tocmai a eliberat 50
de milioane de barili de petrol din rezer-
vele sale pentru a contracara efectul pre-

þului în creºtere al energiei. Con-
form revistei The Economist, ace-
asta are loc în paralel cu China,
India, Japonia, Coreea de Sud ºi
Marea Britanie. Aceastã explica-
þie ignorã trilioanele de dolari pe
care guvernele le-au introdus în
economie în timpul pandemiei.
Acest lucru provoacã o presiune
pe partea cererii fãrã o creºtere co-

respunzãtoare a productivitãþii.
Revista Românã de Prognoze Econo-

mice a scris o tezã de 19 pagini care exa-
mineazã numeroasele concepte economi-
ce, mai ales monetare, din spatele infla-
þiei, dar cititorii vor avea nevoie de studii
avansate în economie pentru a o înþelege.

(continuare în pagina 4)
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MIRCEA COªEA, PROFESOR
DE ECONOMIE:

“Programul de
guvernare este un text
literar care încântã, dar
cam atât”

P
rogramul de guvernare al Guvernu-
lui PSD-PNL-UDMR este un text
literar care încântã, dar lucrurile

stau în practicã cu mult diferit, considerã
economistul Mircea Coºea. Acesta ne-a
precizat cã actuala coaliþie reprezintã un
mariaj de necesitate care este în acelaºi
timp ºi o uniune pentru bani.

Coºea ne-a declarat: “Programul ace-
sta pe care l-am citit este un text literar
foarte bun, este foarte entuziasmant unde
ar putea sã ajungã România: trenuri de
mare vitezã cu fel de fel de lucruri fantas-
tice. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

DRAGOª CABAT,
ANALIST CFA:

“Coaliþia de guvernare o
sã þinã atât timp cât se
vor putea împãrþi banii
din PNRR ºi PNDL 3"

C
oaliþia de guvernare o sã þinã at-
âta timp cât se vor putea împãrþi
banii din Programul naþional de

redresare ºi rezilienþã (PNRR) ºi din
programul de investiþii Anghel Sa-
ligny, considerã Dragoº Cabat analist
CFA.

Acesta ne-a precizat: “Coaliþia o sã
þinã atâta timp cât se vor putea lua bani de
la Uniunea Europeanã prin programul
PNRR ºi prin programul PNDL (3), cât
se vor aloca. Cât timp se vor împãrþi ba-
nii va þine acest program, mai departe
rãmâne de vãzut”. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

AURELIAN DOCHIA, ANALIST
ECONOMIC:

“Programul economic al
Guvernului nu are nici
mãcar estimãri de
creºtere pe care sã îºi
bazeze majorarea
cheltuielilor”

P
rogramul economic ºi fiscal al Gu-
vernului PSD-PNL-UDMR nu are
nici mãcar estimãri de creºtere pen-

tru 2022 pe care sã îºi bazeze majorarea
cheltuielilor, ne-a precizat analistul Au-
relian Dochia. Potrivit acestuia, cheltuie-
lile suplimentare pregãtite de guvern
pentru 2022 fac ºi mai puþin clarã traiec-
toria de reducere a deficitului bugetar la
sub 3% din produsul intern brut pânã în
finalul lui 2024. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

ADRIAN CÂCIU, MINISTRUL
PROPUS AL FINANÞELOR:

“Rectificarea
bugetarã va fi
aprobatã vineri”

R
ectificarea bugetarã va fi aprobatã
vineri seara, în ºedinþã de guvern,
iar banii pentru aceasta sunt în bu-

getul general consolidat, a declarat, ieri,
ministrul propus de PSD al Finanþelor,
Adrian Câciu, la audierile din comisiile
de specialitate din Parlament. Totodatã,
Câciu a spus cã PNRR reprezintã o prio-
ritate zero ºi cã guvernul PSD-
PNL-UDMR se va încadra în programul
de reducere a deficitului bugetar conve-
nit cu Comisia Europeanã.

În cadrul procedurii de deficit exce-
siv, România trebuie sã ajungã în 2024
cu un deficit bugetar de sub 3% din
PIB. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

Preºedintele României Klaus Iohannis ºi premierul desemnat Nicolae Ciucã


