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Le Figaro: Încrederea
în economia italianã
este în scãdere

Indicele încrederii consumatorilor
italieni ºi cel al încrederii întreprin-
derilor în economie au înregistrat o
scãdere netã în august, dupã o
creºtere surprinzãtoare în luna ante-
rioarã, potrivit datelor Institutului
Naþional de Statisticã (Istat), citate
de Le Figaro, potrivit Mediafax.

Indicele compozit care mãsoarã
încrederea consumatorilor s-a retras
de la 111,2 puncte în iulie la 109,2
puncte în august, cel mai scãzut nivel
din ultimul an.

Cifra s-a situat sub aºteptãrile ana-
liºtilor, care contau pe 110,5 puncte.
Toate componentele au înregistrat
un recul: încrederea personalã, com-
ponenta economicã (de la 129,8
puncte la 125,5 puncte), climatul
actual (de la 109,1 puncte la 107,2
puncte) ºi climatul viitor (de la 114,8
puncte la 112,2 puncte).

Indicele care mãsoarã încrederea
companiilor italiene a scãzut la
rândul lui de la 103 puncte în iulie la
99,4 puncte, cel mai slab nivel înre-
gistrat din februarie 2015, un rezul-
tat de asemenea mai slab decât cel
anticipat de analiºti (102,5 puncte).

Toate sectoarele componente sunt
afectate: sectorul manufacturier (de
la 102,9 puncte la 101,1 puncte), al
construcþiilor (de la 126,2 puncte la
123,5 puncte), al serviciilor (de la
108,3 puncte la 102,4 puncte) ºi al
retailului (de la 101,3 puncte la 97,1
puncte). n
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AVIZ NEGATIV PENTRU APROBAREA MEMORANDUMULUI CU
ROMPETROL, ÎN COMISIA ECONOMICÃ DIN SENAT

Nazare-Eugen Þapu,
Senat: “Rompetrol trebuie
sã îºi plãteascã datoriile
cãtre statul român”
l La sfârºitul lunii iulie, conducerea KazMunayGas a anunþat cã
intenþioneazã sã se adreseze instanþelor internaþionale de judecatã, dacã
diferendele cu autoritãþile noastre nu se vor soluþiona amiabil în
urmãtoarele 3-6 luni

S
enatorii din Comisia eco-
nomicã, industrii ºi servicii
au dat, ieri, aviz negativ
proiectului de lege privind

aprobarea Memorandumului de
Înþelegere încheiat între statul român
ºi The Rompetrol Group N.V la 15
februarie 2013.

Nazare-Eugen Þapu, preºedintele

Comisiei ne-a declarat: “Am dat aviz
negativ pentru cã tot memorandu-
mul acela este declarat neconstitu-
þional de la un capãt la altul de cãtre
Curtea Constituþionalã. Afost o înþe-
legere cusutã cu aþã albã, de la înce-
put. «Radem datoriile Rompetrol cã-
tre statul român ºi o sã înfiinþãm noi
un fond de investiþii româno kazah-

stanez», au zis unii. Acest fond nu
s-a mai înfiinþat nici pânã în ziua de
azi.

În mod normal, Rompetrol trebuie
sã îºi plateascã datoriile cãtre statul
român ºi nu sã caute gãselniþe”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

COSTEL STANCIU, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI PENTRU
PROTECÞIA CONSUMATORILOR:

“Conducerea ANPC nu susþine trecerea
instituþiei la Parlament”
l Bogdan Pandelicã, preºedintele ANPC, nu a rãspuns solicitãrii ziarului
BURSA pânã la închiderea ediþiei

Conducerea Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) nu este de acord cu trecerea
instituþiei din subordonarea Guver-
nului în coordonarea Parlamentului,
susþine Costel Stanciu, preºedintele
Asociaþiei pentru Protecþia
Consumatorilor (APC).

Domnia sa a participat, luni, la o
întâlnire care a avut loc între iniþiato-
rii proiectului legislativ care prevede

schimbarea statutului ANPC, repre-
zentanþii consumatorilor ºi
conducerea ANPC.

Ulterior, Costel Stanciu ne-a de-
clarat: “Au fost prezenþi la întâlnire
atât deputaþii PNL Daniel Zamfir ºi
Rãzvan Mironescu, dar ºi Alin Ia-
cob, de la AURSF (n.r. Asociaþia
Utilizatorilor Români de Servicii Fi-
nanciare) ºi domnii Bogdan Pandeli-
cã (preºedintele ANPC) ºi directorul

general al instituþiei Paul Anghel.
Cei doi domni care conduc ANPC
nu sunt pentru schimbarea statului
instituþiei, nu susþin trecerea ANPC
sub coordonarea Parlamentului. Au
invocat cã ºi Guvernul ar fi dat aviz
negativ proiectului, însã acesta se
pare cã nu a ajuns la Parlament.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

COMISIA EUROPEANÃ:

“Irlanda a acordat Apple facilitãþi fiscale ilegale“
l Autoritãþile europene cer Irlandei sã recupereze de la Apple pânã la 13
miliarde de euro din impozite neplãtite l Apple ºi Irlanda vor face recurs
la decizia Comisiei Europene

Comisia Europeanã a cerut, ieri,
Irlandei sã recupereze de la grupul in-
formatic american Apple impozite ne-
plãtite pentru perioada 2003-2014 în
valoare de pânã la 13 miliarde de euro,
plus dobânzi, în contul unor “facilitãþi
fiscale” de care a beneficiat grupul
american din partea autoritãþilor irlan-
deze, informeazã AFP ºi Reuters.

Comisarul european pentru Con-
curenþã, Margrethe Vestager, a de-
clarat: “Statele membre nu pot oferi
facilitãþi fiscale anumitor companii,
acest lucru este ilegal conform pre-
vederilor UE privind ajutoarele de
stat. Investigaþia Comisiei a ajuns la
concluzia cã Irlanda a acordat Apple
facilitãþi fiscale ilegale, care au permis
acestei companii sã plãteascã taxe
semnificativ mai mici decât alte com-
panii timp de mai mulþi ani. (C.I.)

(continuare în pagina 8)

SIF Banat Criºana vrea
sã lanseze un nou program
de rãscumpãrare
l Bogdan Drãgoi: “Succesul programului de
rãscumpãrare ne-a determinat sã continuãm acest
demers” l Consiliul SIF1 va avea numai 5 membri

Acþionarii SIF1 Banat Criºana
au fost convocaþi pe 10 octombrie,
sã aprobe reducerea capitalului so-
cial, dar ºi un nou program de rãs-
cumpãrare, conform convocatoru-
lui transmis Bursei de valori Bucu-
reºti.

Compania vrea reducerea capita-
lului social de la 54.884.926,80 lei la
52.000.000 lei, ca urmare a anulãrii
unui numãr de 28.849.268 acþiuni
proprii dobândite de cãtre societate,
în cadrul programului de
rãscumpãrare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Moartea banilor fizici ºi brava
lume nouã a Absurdistanului
monetar
Simpozionul de la Jackson

Hole din acest an, organizat
de Federal Reserve Bank of

Kansas City, a fost aºteptat cu mari
speranþe, nu atât pentru clarificarea
traiectoriei dobânzilor din SUA, cât
mai ales pentru informaþiile referitoa-
re la un nou cadru al politicii mone-
tare.

“Construirea unui cadru robust al
politicii monetare pentru viitor” a fost
chiar tema simpozionului, dar subiec-
tele analizate nu s-au ridicat deloc la
înãlþimea aºteptãrilor. Poate cã pieþele
ºi analiºtii ar fi trebuit sã înveþe lecþiile
oferite de marile bãnci centrale în ulti-

mii ani, a cãror conclu-
zie este una singurã:
promisiunile banche-
rilor centrali nu au ni-
cio valoare, pentru cã
realitatea economicã
este profund diferitã
de “realitatea” mode-
lelor utilizate în luarea

deciziilor.
Greg Ip, ziarist la Wall Street Jo-

urnal, ºi-a exprimat dezamãgirea
faþã de rezultatele simpozionului,
deoarece “Yellen a acordat o aten-
þie mai mare implementãrii poli-
ticii monetare decât cadrului
acesteia”.

Dezamãgit se declarã ºi Larry
Summers, profesor la Harvard Uni-
versity ºi fost Secretar al Trezoreriei
SUA. Pe lângã semnalele privind
creºterea dobânzii, a cãrei aplicare
va afecta negativ atât credibilitatea
Federal Reserve cât ºi economia,
Summers criticã ºi automulþumirea
autoritãþilor monetare referitoare la

eficienþa actualelor instrumente de
politicã monetarã.

Un eºec major al simpozionului îl
reprezintã,
în opinia
fostului Se-
cretar al
Trezoreriei,
tocmai in-
capacitatea
celor pre-
zenþi de a
r e s p e c t a
tema confe-
rinþei, respectiv “neluarea în consi-
derare a unor schimbãri majore al
cadrului de politicã monetarã”.

ªi analistul american Martin
Armstrong aratã cã “bancherii
centrali nu pot inversa politicile
de pânã acum deoarece asta ar
însemna recunoaºterea eºecului
politicilor socialiste, care au la
bazã principiul conform cãruia
guvernele pot ºi sunt capabile sã
administreze economia”.

Teama cea mai mare a bãncilor
centrale, care au indicat cã pot elimi-

na ciclurile economice prin politici
“înþelepte”, o reprezintã colapsul
încrederii populaþiei în “puterile”

lor, “colaps
care este deja
vizibil la ori-
zont”, dupã
cum mai
aratã Armst-
rong.

Imposibi-
l i t a t ea in-
versãrii po-
liticilor mo-

netare ultrarelaxate pare sã fie re-
cunoscutã ºi la nivelul marilor
bãnci centrale, care au “respins
apelul pentru o abordare mai radi-
calã”, dupã cum scrie Bloomberg,
deoarece “sunt blocate în brava
lume nouã”, dupã cum scrie Fi-
nancial Times.

Inclusiv Federal Reserve, prin vo-
cea preºedintelui Janet Yellen, ia în
considerare extinderea gamei instru-
mentelor financiare care pot fi cum-
pãrate prin tipãrire.

(continuare în pagina 4)

ANALIªTI, DESPRE SANCÞIONAREA APPLE:

“Lucrãturã nemþeascã prin CE, pentru
contrabalansarea scandalului Volkswagen”
Sancþionarea Apple de cãtre Comisia
Europeanã (CE) pare sã fie o lucrãturã
nemþeascã, prin CE, în vederea con-
trabalansãrii scandalului Volkswagen,
sunt de pãrere unii analiºti economici
de la noi.
Aceºtia susþin cã autoritãþile europe-
ne nu ar fi avut de ce sã se implice în
modul în care o multinaþionalã îºi achi-
tã taxele pe teritoriul unei þãri din UE,
întrucât nu avem uniune fiscalã euro-
peanã.
Sursele citate apreciazã: “Este un
scandal foarte ciudat, mai ales în con-
diþiile în care Irlanda contrazice CE,
spunând cã Apple ºi-a achitat taxele datorate. În plus, este vorba despre o ches-
tiune fiscalã internã a unei þãri. Comisia Europeanã se implicã într-un mod neave-
nit într-un sistem fiscal naþional. CE poate face acest lucru în domeniul competi-
þiei, dar nu ºi în fiscalitate. Este o situaþie în oglindã cu ceea ce s-a întâmplat în
cazul Volkswagen, sumele fiind similare”. (E.O.)

(continuare în pagina 8)

CÃLIN
RECHEA

“Dobânzile negative
funcþioneazã ºi nu
reprezintã nimic
extraordinar sau imoral sau
absurd”.

Benoît Coeuré, membru al
conducerii executive a BCE


