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Evoluþia leului pânã la
finalul anului; perspectivele
economiºtilor
l Aurelian Dochia: ”În ciuda deficitului comercial foarte mare, nu mã aºtept ca leul sã aibã variaþii puternice” l Ionuþ Dumitru,
Raiffeisen Bank: ”Ne aºteptãm la o depreciere uºoarã a cursului, la 4,98 de lei pentru un euro, la finalul acestui an” l Adrian
Codirlaºu, CFA Romania: ”În cazul în care inflaþia coboarã substanþial, putem vedea o uºoarã depreciere a leului”

C
ondiþiile economice ale
þãrii noastre pledeazã
pentru o depreciere a
monedei naþionale în
raport cu euro, în acest
an, tendinþã ce va fi
probabil atenuatã de in-
trãrile de capital, sunt

de pãrere economiºtii consultaþi de
ziarul BURSA.

Anul trecut, într-un context dificil
apãrut din cauza rãzboiului din Ucrai-
na, moneda naþionalã a fost foarte sta-
bilã în prima parte, cursul fiind susþi-
nut inclusiv de intervenþiile în piaþã ale
Bãncii Naþionale a României, dupã
cum reiese din declaraþiile guvernato-
rului Mugur Isãrescu. Ulterior, pe fon-
dul unui complex de factori interni ºi
externi, moneda naþionalã a devenit
mai volatilã, dar fãrã sã dezvolte o ten-
dinþã clarã, încheind anul la 4,9474 lei
pentru un euro, nivel apropiat de cel
din debutul lui 2022.

Economiºtii vãd o depreciere
uºoarã pentru monedã în acest an, la
4,98 – 5 lei pentru un euro, peste nive-
lul de 4,9253 lei, afiºat ieri de BNR.

Aurelian Dochia: ”Intrãrile
de capital din România au
susþinut moneda naþionalã”

Analistul economic Aurelian Do-
chia spune cã inflaþia mare din þara no-
astrã de anul trecut ar fi trebuit sã ducã
la deprecierea leului, dar intrãrile de
capital au susþinut moneda naþionalã,
care chiar s-a întãrit în anumite mo-
mente.

ANDREI IACOMI
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De mãciuci nu
ducem lipsã,
oale-ntregi nu prea
mai avem în car!

D
espre carul învãþãmîntului din
România este vorba ºi de ace-
astã datã. Cît despre mãciuci,
ele vin ca de obicei de la neo-

bosiþii apostoli ai reformelor fãrã de
sfîrºit, fãrã cap ºi fãrã coadã, dar cu de-
vastatoare consecinþe asupra zestrei
cognitiv-educaþionale pe care sistemul
mai este capabil sã o transfere de la o
generaþie la alta umblãtorilor prin ºcoli
ºi universitãþi. Astãzi, despre marea
gãselniþã a studiilor universitare de doi
ani . Da, aþ i ci t i t bine 2, adicã
D…O…I, doi, roman II dacã n-aþi pri-
ceput din prima. E ultimul strigãt prin

Europa ”este o tendinþã europeanã” ne
asigurã doamna ministru ºi în plus
”marile companii au solicitat asta, în
special IT”. Ca sã ne spulbere orice ne-
avenite suspiciuni ºi urme de neîncre-
dere suntem asiguraþi, ideea apare ca
soluþie pentru criza de specialiºti de pe
piaþa muncii!!! Pãi, cine mai poate sã
se punã contra dacã marile companii,
piaþa muncii ºi Europa ºi-au dat mîna?
Iaca, se gãsi subsemnatul. Desigur, un
fel de Sandu Napoilã ultra-retrogradul,
coborît din paginile lui Alexandri în
vremurile tulburi ale zilelor de azi!

(continuare în pagina 3)

Qatargate a cuprins
toate instituþiile
europene
S

candalul Qatargate a cuprins
toate instituþiile europene,
atât timp cât dinspre Parla-
mentul European rãzbat per-

manent noi informaþii despre politi-
cienii de marcã ce au beneficiat de di-
ferite favoruri din partea autoritãþilor
din Qatar ºi Maroc, ºi cât timp Comi-
sia Europeanã verificã toate cãlãtorii-
le efectuate în cele douã state de cãtre
funcþionarii din toate departamentele.

Astfel, potrivit unui articol publicat
de Euractiv.com, deputatul european,
Marie Arena (membru al Alianþei So-
cialiºtilor ºi Democraþilor din Parla-
mentul European), fost preºedinte al
subcomisiei DROI, a beneficiat – din
partea autoritãþilor de la Rabat - în anul
2015 de un sejur într-un hotel de lux
din Maroc împreunã cu fostul europar-
lamentar italian Antonio Panzeri, cel
care a pus la cale reþeaua de corupþie
dezvãluitã de scandalul Qatarga-
te-ului.

Cu toate acestea, Panzeri a declarat
în faþa procurorilor, cã Marie Arena nu
a ºtiut cã întreaga excursie a fost plãti-
tã de autoritãþile marocane.

„În 2015 a fost o excursie cu Marie
Arena. M-a însoþit douã-trei zile la ho-
telul La Mamounia, unde am avut
întâlniri cu comunitatea localã Sahara-
wi”, a declarat Antonio Panzeri în ca-
drul unei audieri, citat de cotidianele
Le Soir ºi La Repubblica .

Comunitatea Saharawi, cunoscutã
ºi sub numele de Republica Arabã De-
mocratã, este un stat parþial recunoscut
care pretinde suveranitatea asupra te-
ritoriului disputat al Saharei Occiden-
tale.

„Probabil cã Marie Arena crede cã
eu am fost cel care a invitat-o, dar de
fapt ambasadorul marocan Abderra-
him Atmoun s-a ocupat de tot”, a pre-
cizat Panzeri, care a refuzat sã spunã
dacã Atmoun a acoperit cheltuielile cu
cei doi deputaþi europeni din fonduri
proprii sau din cele ale statului maro-
can.

Contactatã de Le Soir în legãturã cu
aceastã cãlãtorie din 2015, Marie Are-
na a refuzat sã comenteze.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Acordul
Rusia-Ucraina
privind exporturile
de cereale prin
Marea Neagrã,
extins cu 60 de zile
A

cordul care îi permite Ucrai-
nei sã exporte cereale prin
porturile sale de la Marea
Neagrã a fost extins cu 60 de

zile, deºi Kievul a informat cã vrea
prelungirea acestuia cu 120 de zile,
potrivit anunþului fãcut ieri de un ofi-
cial rus citat de Reuters.

Dupã ce Rusia ºi Ucraina au semnat
în Turcia, la data de 22 iulie, Iniþiativa
privind cerealele de la Marea Neagrã,
acord susþinut de Naþiunile Unite, mi-
lioane de tone de grâu ºi produse ali-
mentare au fost exportate prin
porturile ucrainene.

Rusia a sugerat luni cã va permite
ca acordul sã fie extins, dar pentru ju-

mãtate din perioada de prelungire
precedentã, în timp ce ONU s-a anga-
jat sã facã tot ce este posibil ca sã se
asigure cã integritatea acordului va fi
pãstratã.

”Într-adevãr, acordul a fost extins -
s-a ajuns la o înþelegere de extindere a
sa cu 60 de zile”, a declarat ieri vice-
ministrul de Externe de la Moscova,
Aleksandr Gruºko, citat de agenþia de
ºtiri TASS.

Reuters a menþionat cã deocamdatã
nu este clar cum poate fi extins acordul
doar cu jumãtate din perioada de pre-
lungire precedentã.

V.R.

(continuare în pagina 12)

Falimentul, atît societal, cît ºi cognitiv profesional al sis-

temelor universitare de tip ”industrial” a eºuat lamentabil

în vremurile post-moderne într-un sistem mai mult sau mai

puþin fardat de ”fabrici de diplome”. Aºa zisa soluþie a

învãþãmîntului universitar de doi ani nu este altceva decît

încununarea glorioasã a acestui faliment.


