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DUPÃ CE BNR A SPUS CÃ NU ARE INFORMAÞII,

Magicianul Isãrescu scoate cifrele
dãrii în platã din joben
l Isãrescu îl confirmã pe Rãdulescu, dupã ce BNR se delimitase de el

Guvernatorul Bãncii Naþio-
nale a României Mugur
Isãrescu a confirmat, ieri,

cã, în prezent, existã câteva mii de
cazuri de notificãri privind darea în
platã, confirmând, practic, estimãri-
le fãcute, la începutul lunii, de Eu-
gen Rãdulescu, directorul Direcþiei
de Stabilitate Financiarã, care avan-
sase un numãr de 4000 de notificãri.

Practic, Isãrescu ºi-a contrazis, ieri,
angajaþii de la Direcþia de Comunica-
re, care s-au delimitat imediat de Eu-

gen Rãdulescu, precizând, dupã de-
claraþiile acestuia de la începutul lunii
iunie, cã BNR nu deþine, în acest mo-
ment, date privind stingerea obligaþii-
lor asumate prin credite ca efect al
aplicãrii Legii nr. 77/2016.

Ori, Eugen Rãdulescu ºi Mugur
Isãrescu sunt magicieni ºi le apar ci-
frele, din joben, când rostesc vreo
formulã magicã… “Hocus-Pocus,
preparatus darea în platus”… Ori,
comunicatorii BNR au minþit, pur ºi
simplu… Ori, poate s-au pus, rapid,

pe treabã, ºi au obþinut, dupã o lunã,
informaþii din piaþã.

Precizãrile fãcute de BNR dupã
conferinþa în care Eugen Rãdulescu
a oferit presei cifrele sunã în felul
urmãtor: “Numãrul de notificãri
transmise bãncilor de cãtre clienþi în
baza Legii nr. 77/2016 menþionat
azi, 08.06.2016, de domnul Eugen
Rãdulescu este estimarea sa perso-
nalã. (A.A.)

(continuare în pagina 8)
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BREXIT

În cãutarea proiectului...pierdut!
Uniunea Europeanã ºi Marea

Britanie se aflã deja în douã
lumi diferite, în ciuda faptu-

lui cã operaþia de separare nu a fãcut,
încã, nici mãcar primul pas oficial.
Aproape totul le desparte, în ceea ce

priveºte preocu-
pãrile pentru defi-
nirea prezentului
ºi a viitorului. Un
lucru continuã sã
aibã, totuºi, în co-
mun: ambele sunt
în cãutarea unui
proiect capabil sã
punã cît mai repe-

de capãt perioadei de degringoladã,
de incertitudine, de hemoragie de
încredere ºi resurse, de la cele econo-
mice, la cele politice.

Vrînd-nevrînd, proiectele Marii
Britanii nu se vor putea îndepãrta, o
lungã bucatã de timp, de relaþia cu
Uniunea Europeanã. Proiectul uto-

pic, la care încã mai sperã acea parte a
populaþiei care a votat pentru rãmîne-
rea în UE, dar ºi o parte însemnatã a
corpului politic britanic, are drept co-
ordonate recîºtigarea completã a pu-
terii de reglementare ºi decizie, cu pã-
strarea avantajelor spaþiului eco-

nomic european comun. Dacã vor
rãmîne sã viseze prea mult la aceastã
imposibilitate, în primul rînd politicã,
atunci britanicii trebuie sã se pregãteascã
pentru o nouã trezire la realitate, cu
zguduiri, încã ºi mai neplãcute decît
cele aduse de votul din 23 iunie. Pozi-
þia deja conturatã la Consiliul europe-
an, din aceste zile, este aceea cã nego-

cierile pentru acordul de ieºire a Ma-
rii Britanii din UE pot avea loc por-
nind de la platforma participãrii în
continuare a britanicilor la spaþiul co-
mun economic, cu toate avantajele ce
decurg de aici pentru comerþ ºi dez-
voltare, dar numai ºi numai dacã Ma-

rea Britanie acceptã toate condiþiile
specificate de legislaþia europeanã a
spaþiului respectiv, fãrã excepþiile de
care s-a bucurat, de cînd a devenit
membru al UE ºi pînã la ieºire, ceea
ce include dreptul de liberã circulaþie
a persoanelor.

(continuare în pagina 3)

FMI: “Deutsche Bank”,
posibil cel mai mare risc
la adresa sistemului
financiar global
l Preþul acþiunilor bãncii, la cel mai redus nivel
al ultimilor 30 de ani

“Deutsche Bank” AG, cea mai
mare banca germanã, respectiv cea
mai mare bancã de investiþii din Eu-
ropa, este, posibil, cel mai mare risc
la adresa sistemului financiar din
lume, conform unui avertisment lan-
sat ieri, de Fondul Monetar Interna-
þional (FMI), potrivit agenþiilor de
presã strãine.

Într-o analizã a sectorului bancar
ºi de asigurãri din Germania, FMI a
realizat o comparaþie a posibilelor
ameninþãri la adresa stabilitãþii fi-
nanciare mondiale, care ar putea
veni din partea bãncilor de impor-
tanþã sistemicã. FMI noteazã: “În

rândul bãncilor de importanþã siste-
micã globalã, Deutsche Bank pare sã
fie cel mai important contributor net
la riscurile sistemice, urmatã de
HSBC Holdings Plc ºi Credit Suisse
Group AG”.

FMI atrage atenþia cã sistemul
bancar din Germania are un grad ri-
dicat de posibilã contagiune externã,
comparativ cu riscurile interne.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Inflaþia din
zona euro
a revenit în
teritoriu pozitiv

Rata anualã a inflaþiei din
zona euro a revenit în terito-
riu pozitiv în iunie, conform

estimãrii preliminare publicate ieri
de Oficiul European de Statisticã
(Eurostat).

Creºterea preþurilor de consum
din regiune a fost de 0,1% în iunie,
dupã ce, în mai, s-a situat la -0,1%,
iar în aprilie la -0,2%.

Cele mai importante majorãri de
preþuri au fost înregistrate, luna tre-
cutã, în sectorul serviciilor (+1,1%),
dupã un avans de 1% în mai. Preþuri-
le alimentelor, alcoolului ºi þigãrilor
au urcat cu 0,9%, ritm similar cu ni-
velul din mai. În schimb, preþurile
energiei au scãzut cu 6,5%, compa-
rativ cu un declin de 8,1% în mai.

La începutul lunii iunie, Banca
Centralã Europeanã (BCE) ºi-a crescut
uºor estimarea privind rata inflaþiei în
zona euro, pentru 2016, însã a men-
þinut-o pentru 2017 ºi 2018. Con-
form noilor prognoze de inflaþie pre-
zentate de BCE, zona euro ar urma
sã înregistreze în acest an o inflaþie
de 0,2%, faþã de 0,1%, cât estima an-
terior. Pentru 2017, prognoza a fost
menþinutã la 1,3%. Conform BCE,
inflaþia din zona euro va fi de 1,6%
în 2018, sub þinta de 2% pe care o are
în vedere instituþia.

V.R.

CORNEL
CODIÞÃ

Nimeni nu poate nega cã aceste vremuri
tulburi, încã ºi mai tare tulburate de divorþul
neaºteptat al UK de UE, conþin oportunitãþi
pentru împingerea pe agendã a unui proiect

european maximalist.

MINISTRUL AGRICULTURII, ACHIM
IRIMESCU

“Cofinanþarea -
principala problemã
în accesarea
fondurilor europene”
l “Avem de fãcut tot ce putem pentru o absorbþie
mai bunã”l Termenul pentru plãþile directe cãtre
fermieri va fi prelungit pânã la 30 septembrie

Cofinanþarea a reprezentat
principala problemã în ac-
cesarea fondurilor europene

în exerciþiul 2007-2013, declarã
ministrul Agriculturii, Achim Iri-
mescu, subliniind cã este esenþial
pentru þara noastrã sã se concentreze
pe rezolvarea acestei probleme.

Domnia sa a afirmat: “Trebuie sã
ne concentrãm pe ceea ce era de fã-
cut, în privinþa absorbþiei de fonduri
europene, încã din exerciþiul
2007-2013. Þara noastrã a dezangajat
aproape un miliard de euro, la care se
adaugã multe sute de milioane de
euro - corecþii ºi penalizãri. Deºi am
avut o ratã de absorbþie bunã, nu pot
sã mã declar mulþumit de felul în
care au evoluat lucrurile. Avem de
fãcut tot ce putem pentru ca lucrurile
sã evolueze mai bine pe partea de ab-
sorbþie. Mi-am propus simplificarea

cât mai mult a procedurilor de acce-
sare”.

Ministrul Agriculturii a menþio-
nat cã Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale (AFIR) a fãcut o
mare greºealã prin faptul cã a fost
“prea clementã” cu beneficiarii de
fonduri, iar astfel anul trecut s-au
anulat proiecte de 800 de milioane
de euro în condiþiile în care aceºtia
nu au avut bani de cofinanþare.
“Cred cã nu ar fi trebuit sã arãtãm
clemenþã”, a subliniat ministrul,
adãugând: “Beneficiarii noºtri nu
au avut bani de cofinanþare. În acest
context, AFIR nu ar fi trebui sã arate
atâta clemenþã faþã de cei care nu au
plãtit la timp.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5.

(Citiþi, în pagina 16, “Deutsche

Bank” ºi “Santander” au picat te-

stele de stres din SUA)


