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Trump sperã la o “relaþie
extraordinarã” cu Putin

Preºedintele american Donald
Trump ºi-a exprimat speran-
þa ieri, în cadrul reuniunii
istorice pe care a avut-o cu

omologul sãu rus Vladimir Putin la
Helsinki (Finlanda), cã relaþia viitoare
cu acesta va fi “extraordinarã”.

Conform presei strãine, Trump a
spus la începutul reuniunii: “Cred cã
avem oportunitãþi extraordinare între
þãrile noastre, deºi, sincer, în ultimii
ani nu ne-am înþeles foarte bine. Eu nu
sunt în funcþie de prea mult timp, dar
mã apropii de doi ani, ºi cred cã vom
ajunge sã avem o relaþie extraordinarã.
Am mai spus de-a lungul anilor cã o
relaþie apropiatã cu Rusia este un lucru
bun, nu rãu. Cred cã toatã lumea vrea
ca noi sã ne înþelegem. Suntem
principalele puteri nucleare”.

La finele reuniunii, care a durat mai
bine de douã ore, liderul de la Casa
Albã a adãugat: “Cred cã este un înce-
put bun. Foarte, foarte bun start pentru
toatã lumea”. Ulterior, în conferinþa de
presã comunã cu liderul de la Kremlin,
preºedintele american a spus: “Am
avut o discuþie directã ºi productivã.
Neînþelegerile dintre þãrile noastre
sunt binecunoscute, dar vom rezolva
multe dintre aceste probleme ºi vom
gãsi cãi de cooperare. Am spus mai de-
vreme cã relaþiile noastre nu au fost ni-
ciodatã mai rele decât în prezent, însã
situaþia s-a schimbat faþã de acum pa-
tru ore, când declaram acest lucru.
Dialogul nostru constructiv a creat
oportunitatea sã deschidem un drum
nou spre pace. Întotdeauna voi pune pe
primul loc ce e mai bine pentru Ameri-

ca ºi pentru poporul american. Am
abordat subiectul interferenþei ruseºti
în alegerile din SUA, proliferarea
nuclearã, radicalismul islamic. Vom
menþine canale deschise de
comunicare între agenþiile noastre”.

Conform preºedintelui SUA, reu-
niunea de ieri a generat “primii paºi
spre un viitor mai luminos”.

Amintim cã, înainte cu doar câteva
ore de întâlnirea cu omologul sãu rus,
Trump a dat vina pe “stupiditatea Sta-
telor Unite” pentru relaþiile tensionate
dintre Moscova ºi Washington.

“Relaþia noastrã cu Rusia nu a fost
niciodatã mai rea din cauza mai multor
ani de naivitate ºi stupiditate din partea
Statelor Unite, cu o vânãtoare de vrãji-
toare mãsluitã!”, a scris Trump pe
Twitter, fãcând referire la investigaþia

procurorului special Robert Müller
privind un posibil amestec al Rusiei în
alegerile prezidenþiale americane din
2016.

În acest context, preºedintele Vladi-
mir Putin a declarat, ieri, cã Rusia nu a
intervenit în afacerile interne america-
ne ºi nu are de gând sã facã acest lucru.

Vladimir Putin: “Cred cã
putem numi aceste negocieri
un succes”

La rândul sãu, Vladimir Putin, a
afirmat, dupã reuniunea de ieri: “Cred
cã putem numi aceste negocieri un
succes. Ele au reflectat dorinþa comu-
nã de a rezolva situaþiile negative ºi
de a stabili un nivel reciproc de încre-
dere. (V.R.)
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BNR: Deficitul de cont
curent ºi datoria externã,
în creºtere
l Ionuþ Dumitru, Consiliul Fiscal: “Datoria externã
creºte pentru cã, atât timp cât existã deficit de cont
curent, acesta trebuie echilibrat în balanþa de plãþi”

Contul curent al balanþei de plãþi a
înregistrat un deficit de 3,018 miliarde
de euro în primele cinci luni din 2018,
fiind mai mare cu 15,8% comparativ
cu perioada ianuarie-mai a anului tre-
cut, când se cifra la
2,606 miliarde de
euro, aratã informa-
þiile publicate, ieri,
de Banca Naþionalã a
României (BNR).

Cifrele Bãncii
Centrale mai aratã o
adâncire cu 2,563
miliarde de euro a
datoriei externe totale, în perioada ia-
nuarie - mai 2018, faþã de perioada
similarã din 2017.

BNR: “Balanþa serviciilor a
înregistrat un excedent mai mic
cu 179 de milioane de euro”

Deficitul contului curent este gene-
rat, în special, de balanþa de bunuri ºi
servicii, iar explicaþia pentru care þara

noastrã înregistreazã un deficit comer-
cial în creºtere þine de excesul de con-
sum, de cerere, existent în economie,
ne-a explicat Ionuþ Dumitru, preºedin-
tele Consiliului Fiscal.

Domnia sa ne-a
declarat, ieri: “Noi
avem în economie, în
momentul de faþã, un
exces de cerere agre-
gatã, în special de
consum, care ali-
menteazã douã deze-
chilibre: inflaþia ºi
deficitul de cont cu-

rent. Deficitul de cont curent creºte,
aºadar, pentru cã avem o creºtere mai
rapidã a cererii interne, decât cea a
ofertei interne, iar atât timp cât consu-
mul creºte foarte repede, ºi nu este ali-
mentat din oferta internã, importurile
se majoreazã.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 4)

CM RUSIA

Final de maraton
fotbalistic

Campionatul Mondial de fotbal din
Rusia a devenit istorie dupã disputarea
ultimului meci, câºtigat de Franþa cu
scorul de 4-2 în faþa Croaþiei. Au exis-
tat câteva mari surprize, eliminarea
prematurã a Germaniei, încã din faza
grupelor, accederea Croaþiei în finalã,
dar ºi ieºirile rapide
ale Argentinei ºi
Braziliei. Belgia a
confirmat aºteptãri-
le specialiºtilor ºi a
cucerit bronzul,
Franþa pe cele ale fi-
nanþiºtilor, echipa
cu cel mai valoros
lot din punctul de
vedere al sumelor de transfer, a
devenit campioanã mondialã.

Organizarea a fost foarte bunã, fãrã
incidente majore, doar la finalã trei
persoane au pãtruns pe gazon, dar si-
tuaþia nu a scãpat de sub control. Toate
lumea pare mulþumitã, FIFA a mai dat
o loviturã financiarã, Rusia, una de
imagine, televiziunile au avut audienþe
foarte bune, multora dintre fotbaliºti

le-a crescut cota. Maratonul fotbalistic
a fost unul plãcut, mai ales pentru
participanþii neutri.

Selecþionata Franþei va primi din
partea FIFA 32,5 milioane de euro
pentru câºtigarea trofeului, Croaþia va
fi recompensatã cu 23,9 milioane de

euro, în timp ce Bel-
gia, medaliatã cu
bronz, se va alege cu
20,5 milioane de
euro. Fiecare echipã
care nu a trecut de
faza grupelor (locuri-
le 17-32) va primi
câte 6,8 milioane
euro. Fiecare fotbalist

francez din lotul de 23 va primi câte
400.000 de euro, potrivit unei reparti-
zãri decise de federaþia francezã ºi ju-
cãtori. Unii dintre componenþii lotu-
lui, cum este Kylian Mbappe, vor
vãrsa aceste sume unor asociaþii
caritabile.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 14)

LIVIU MOLDOVAN, ANALIST FINANCIAR:

“Companiile mari vor
continua sã distribuie
anual dividendele”
lMarcel Murgoci, Estinvest: “Prin distribuirea trimestrialã,
acþionarii vor sta mai aproape de companiile în care
investesc”

Companiile de dimesiuni mari, cele
care au importanþã semnificativã în in-
dicii Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) ºi a cãror evoluþie imprimã,
practic, direcþia pie-
þei, vor continua sã
distribuie dividende o
datã pe an, astfel în-
cât, legea care dã po-
sibiltatea societãþilor
sã acorde dividende
trimestrial nu ar tre-
bui sã aibã un impact
major asupra bursei
noastre, considerã analistul financiar
Liviu Moldovan.

Domnia sa ne-a precizat: “Trebuie
sã þinem cont de faptul cã mãsura nu
este obligatorie, iar distribuirea de di-

vidende depinde de votul dat de acþio-
nari în Adunãrile Generale. Astfel,
pentru a distribui dividende trimes-
trial, conducerea companiilor ar fi ne-

voitã sã convoace
acþionarii de patru
ori pe an, ceea ce
cred cã este puþin
probabil sã se în-
tâmple.

Consider cã so-
cietãþile de dimesi-
uni mari, cele care
imprimã traiectoria

pieþei, vor prefera, în continuare, sã
facã distribuþii de dividend anual.

ANDREI IACOMI
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