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Creºte
inflaþia
în zona
euro

Rata anualã a inflaþiei din zona euro
a crescut la 1,4% în martie, de la 1,1%
în luna precedentã, conform estimãri-
lor preliminare publicate, ieri, de Ofi-
ciul european de statisticã (Eurostat).
Avansul este primul din ultimele patru
luni.

Potrivit Eurostat, în luna martie,
cele mai importante majorãri de pre-
þuri au fost consemnate la alimente, al-
cool ºi þigãri, respectiv +2,2%, dupã
un avans de 1% în luna februarie.
Urmeazã preþurile energiei, cu o
creºtere anualã de 2%, dupã un plus de
2,1% în februarie, ºi preþurile servicii-
lor, care au crescut cu 1,5%.

În schimb, inflaþia de bazã (core),
care nu ia în calcul preþurile bunurilor
volatile, precum energia ºi alimentele,
a rãmas neschimbatã la 1%.

În pofida creºterii din luna martie,
inflaþia din zona euro este departe de
obiectivul þintã al BCE, respectiv circa
2%.

BCE aºteaptã ca avansul inflaþiei sã
accelereze în anii care vin. Pentru ur-
mãtoarea perioadã a lui 2018, BCE
preconizeazã cã rata inflaþiei va fi de
circa 1,5%.

V.R.

2 lei

Tensiunile comerciale dintre
SUA ºi China, tot mai mari
l SUA au publicat lista cu produsele tehnologice
chinezeºti care vor fi supuse tarifelor vamale, iar
Beijingul a rãspuns cu taxarea a peste 100 de
produse americane

Statele Unite au publicat lista cu
produsele din China care vor fi supuse
taxelor vamale, aceasta fiind dominatã
de bunuri de înaltã tehnologie. Admi-
nistraþia americanã urmãreºte astfel sã
recupereze pierderile provocate de
abuzurile Beijing-ului în domeniul
drepturilor de proprietate intelectualã,
conform presei internaþionale.

Bunurile în cauzã fac parte din im-

porturile în sumã de 50 de miliarde de
dolari pentru care SUA vor impune ta-
rife suplimentare.

Autoritãþile americane au identifi-
cat 1.300 de produse care beneficiazã
de politici guvernamentale incorecte,
inclusiv planul “Made in China 2025”,
referitor la tehnologii strategice, a
anunþat Biroul Reprezentantului pen-
tru Comerþ al SUA, menþionând cã
acestea vor fi taxate cu 25%.

Printre industriile vizate de mãsuri-
le SUA se numãrã cea aerospaþialã,
tehnologia informaþiilor ºi comunica-
þiilor, robotica ºi industria echipamen-
telor.

A.V.

(continuare în pagina 3)

A cedat Banca Naþionalã în faþa
presiunilor politice?

Programul de guvernare al ac-
tualei coaliþii majoritare din
Parlament nu este singurul
vinovat pentru traiectoria

ascendentã a dobânzilor ºi inflaþiei din
ultimele luni. Acesta este doar catali-
zatorul de accelerare a unei traiectorii
economice nesustenabile.

Pe aceastã traiectorie s-a intrat oda-
tã cu aderarea României la Uniunea
Europeanã, în 2007, iar creºterea ex-
plozivã a fost stopatã de criza
financiarã globalã.

Autoritãþile nu au învãþat nimic din
aceastã crizã ºi au “împins”, din nou,
structura fragilã a economiei noastre
cãtre creºtere prin creditare.

Companiile au învãþat lecþia ºi re-
dus cererea pentru creditul bancar,
dupã cum aratã datele de la BNR, con-
form cãrora soldul creditului acordat
companiilor nefinanciare era, în fe-
bruarie 2018, cu aproape 15% sub ni-
velul maxim înregistrat în septembrie
2012.

Au crescut, în schimb, douã compo-
nente extrem de sensibile faþã de
creºterea dobânzilor: creditul guver-
namental ºi creditul acordat gospodã-
riilor populaþiei. Dinamica ultimei
componente a fost determinatã
exclusiv de creditul pentru locu-
inþe în lei acordat în cadrul
programului Prima Casã.

În ceea ce priveºte creditul
guvernamental, soldul acestuia
a crescut de aproape 4,5 ori din
2007 pânã la sfârºitul anului tre-
cut, în condiþiile în care PIB-ul
nominal a crescut doar de douã
ori (vezi graficul).

Este evident cã o astfel de divergen-
þã nu este sustenabilã, fiind “alimenta-

tã” de reducerea dobânzii de politicã
monetarã pânã la minimul istoric de

1,75% ºi menþinerea ei la acest
nivel pentru aproape 3 ani.

Înainte de ultima ºedinþã de
politicã monetarã, analiºtii de
la ING au scris cã “BNR se
preface cã luptã cu inflaþia, dar
în acelaºi timp extinde condi-
þiile care susþin creditarea”, iar
“aceastã inconsistenþã în poli-
t ici are costuri de

credibilitate”.
Din pãcate, BNR se preface cã luptã

cu inflaþia nu doar acum, ci de mai

mult timp, ºi se pare cã a “uitat” nu
doar ce scrie în Statutul sãu, conform
cãruia “obiectivul fundamental al
Bãncii Naþionale a României este asi-
gurarea ºi menþinerea stabilitãþii pre-
þurilor”, dar ºi cum ºi când ar trebui sã
aplice mãsurile necesare în cadrul
strategiei de þintire a inflaþiei.

Un cotidian financiar considerã cã
BNR a arãtat prudenþã prin menþinerea
dobânzii de politicã monetarã la
2,25%.

Nici pe departe. Prudenþã ar fi arãtat
Banca Naþionalã dacã ar fi început sã
majoreze dobânda de politicã moneta-

rã cu paºi mici încã din primul trimes-
tru al anului trecut, odatã lansarea unui
proces de “ghidare în avans” a aºteptã-
rilor de pe piaþã, prin care sã arate cã
dobânzile nu se pot fi menþinute la mi-
nime istorice pe termen nedefinit ºi
este nevoie de “normalizarea”
acestora.

Aceastã fereastrã de oportunitate
s-a închis, iar acum instituþia monetarã
a statului român sperã cã poate vor
veni niºte “ºocuri” benefice din exte-
rior, care sã conducã la temperarea
presiunilor inflaþioniste ºi la noi.

(continuare în pagina 3)

BANCA NAÞIONALÃ A MENÞINUT RATA
DOBÂNZII CHEIE LA 2,25%

Dochia: “Cred cã
decizia BNR a fost
influenþatã de
presiunea politicã”
l Isãrescu: “Nu orice mãsurã de politicã
monetarã poate sã contrabalanseze în bine
mãsuri de politicã fiscalã”

Banca Naþionalã a României
(BNR) a menþinut, ieri, rata
dobânzii de politicã monetarã

la 2,25% pe an, deºi unii analiºti esti-
mau cã aceasta va creºte din nou, pen-
tru a treia oarã în acest an.

Economistul Aurelia Dochia conside-
rã cã decizia BNR a fost influenþatã ºi de
presiunea politicã exercitatã, în ultima
perioadã, asupra bãncii centrale, “cãreia i
se cere socotealã pentru diverse lucruri
care nu merg prea bine în economie”.

Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu a
precizat, ieri, cã a rãspuns scrisorii pri-
mite anterior de la preºedintele Camerei
Deputaþilor Liviu Dragnea, menþionând
cã nu doreºte sã dea amãnunte din acest
rãspuns, întrucâtDragneaanunþasecãva
da publicitãþii scrisoarea respectivã, po-
trivit Hotnews: “Noi - Consiliul de
Administraþie al BNR - acþionãm în
baza unui mandat. ªi oamenii politici au
un mandat - cel popular -, au dreptatea
lor. Am purtat ºi un dialog verbal cu par-
tidele de opoziþie, iar preºedintele Ca-
merei Deputaþilor a preferat calea scrisã.
I-am rãspuns, tot pe cale scrisã. El a spus
cã va da publicitãþii acest rãspuns, deci
n-o sã vã dau amãnunte din scrisoare.
Nu împingeþi prea mult lucrurile, cã sun-
tem în Sãptãmâna Mare”.

Sãptãmâna trecutã, Mugur Isãrescu,

prezent în Comisia economicã din Se-
nat, a spus cã BNR a fost obligatã sã
majoreze de douã ori dobânda de poli-
ticã monetarã din cauza creºterii acce-
lerate a inflaþiei, cu efecte ample asu-
pra mediului economic, în condiþiile în
care deficitul de cont curent ºi deficitul
bugetar au crescut mai mult decât în
þãrile din regiune, iar presiunea pe
deprecierea monedei naþionale a fost
semnificativã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Bogdan Stãnescu, noul preºedinte
al Depogaz Ploieºti SRL

Bogdan Stãnescu a fost numit, re-
cent, preºedinte al Depogaz Ploieºti
SRL, iar Vasile Cârstea - director ge-
neral al companiei, potrivit unor surse
din piaþa de energie. Vasile Cârstea
este fostul director general al direcþiei
de înmagazinare Romgaz

La finalul lunii martie, Romgaz a
anunþat cã, începând din 1 aprilie, va
deveni operaþionalã filiala care va ges-
tiona activitatea de înmagazinare a ga-
zelor naturale - Filiala de Înmagazina-
re Gaze Naturale Depogaz Ploieºti
SRL.

Potrivit unui comunicat dat publici-
tãþii, începând din 1 aprilie, în baza
unei directive europene, preluatã în le-
gea energiei electrice ºi a gazelor natu-
rale, activitatea de înmagazinare va fi
separatã de Romgaz ºi va fi desfãºura-
tã în cadrul unui operator de înmagazi-
nare, o filialã, în care SNGN Romgaz
este asociat unic.

Conform Romgaz, filiala va prelua

operarea depozitelor de înmagazinare
aflate în concesiunea Romgaz, va ope-
ra activele care contribuie la des-

fãºurarea activitãþii aflate în proprieta-
tea Romgaz ºi va prelua, în totalitate,
personalul care desfãºoarã activitatea
de înmagazinare din cadrul companiei
de stat, beneficiind de toate prevederi-
le contractului colectiv de muncã în
vigoare la nivelul Romgaz.

Bogdan Stãnescu este administrator
special al Oltchim ºi consilier al viegu-
vernatorului BNR, potrivit CV-ului
postat pe site-ul Oltchim. De aseme-
nea, figureazã ca director general al
Direcþiei Generale Societãþi Comer-
ciale din cadrul Ministerului Energiei.
A fost administrator special al Hidroe-
lectrica în perioada în care compania a
intrat în insolvenþã pentru prima datã.

Anul trecut, Bogdan Stãnescu a in-
trat în atenþia publicã, prin numãrul
mare de funcþii ocupate la diverse
companii de stat.

A.S.
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ASOCIAÞIA DOMINOCOST:

“Proiectul de lege privind perimetrele
petroliere offshore - neconstituþional ºi
în detrimentul þãrii”

Proiectul de lege privind unele mã-
suri necesare pentru implementarea
operaþiunilor petroliere de cãtre titula-
rii de acorduri petroliere referitoare la
perimetrele petroliere
offshore, numit “pl-x 33”,
a trezit îngrijorarea orga-
nizaþiei neguvernamentale Asociaþia
Dominocost.

ONG-ul considerã cã proiectul
adoptat deja de Senatul României ºi
aflat în dezbatere la Camera Deputaþi-
lor este “vãdit neconstituþional ºi va
acþiona în detrimentul intereselor

României, a calitãþii vieþii ºi interese-
lor oamenilor care locuiesc în unele
zonele costiere”.

Printre motivele subliniate de aso-
ciaþie se aflã: încãlcarea
autonomiei locale – drep-
tul primãriilor de a hotãrî

ce se construieºte în localitãþile lor –
în favoarea companiilor petroliere;
încãlcarea drepturilor cetãþenilor de
a participa la luarea deciziilor în ma-
terie de urbanism ºi construire pentru
proiecte gen Petromidia, executate
în localitãþile lor de companiile pe-

troliere ºi încalcã dreptul constituþio-
nal la un tratament egal în faþa legii,
fie cã sunt cetãþeni simpli, care tre-
buie sã întocmeascã documentaþii de
urbanism ºi sã respecte restricþii ºi
interdicþii de urbanism pentru con-
struirea unei case pe litoral, fie cã
sunt companii petroliere cu cifre de
afaceri de zeci de miliarde de dolari
ce doresc sã construiascã obiective
gen Petromidia.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 15)
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Unii specialiºti cred, totuºi, cã ta-

rifele americane ar putea avea un

impact economic minor, în condi-

þiile în care majoreazã taxele va-

male cu 12,5 miliarde de dolari

pentru importuri din China care

au atins 306 miliarde de dolari

anul trecut.

Anul trecut, Bogdan Stãnescu a
intrat în atenþia publicã, prin

numãrul mare de funcþii ocupate
la diverse companii de stat.

Mugur Isãrescu: “Am purtat un
dialog verbal cu partidele de

opoziþie, iar preºedintele Camerei
Deputaþilor a preferat calea scrisã.
I-am rãspuns, tot pe cale scrisã”.

Urmãtoarea ediþie print a ziarului BURSA
va apãrea în data de 11 aprilie 2018.

Între timp, urmãriþi-ne pe
www.bursa.ro.


