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Merkel pierde tot
mai multã susþinere
în þara sa

Susþinerea popularã pentru cance-
larul german Angela Merkel a scãzut
luna trecutã, conform unui sondaj re-
alizat dupã atentatele teroriste recen-
te din Germania, care aratã cã aproa-
pe douã treimi dintre locuitorii þãrii
sunt nemulþumiþi de modul în care
oficialul de la Berlin a gestionat
criza refugiaþilor.

Suportul pentru Angela Merkel a
scãzut cu 12 puncte procentuale în
luna iulie, la 47% - aproape de cel
mai redus nivel din cele trei mandate
pe care le-a câºtigat cancelarul.

În aprilie anul trecut, înainte sã iz-
bucneascã criza refugiaþilor, Merkel
se bucura de o susþinere popularã de
75%.

Suportul public pentru premierul
bavarez Horst Seehofer, unul dintre
principalii adversari politici ai
Angelei Merkel în criza refugiaþilor,
a crescut cu 11 puncte procentuale,
la 44%, conform sondajului.

Peter Altmaier, ºeful de campanie
al lui Merkel, declarã: “Nu le vom da
voie teroriºtilor ºi criminalilor vio-
lenþi sã schimbe modul nostru occi-
dental de viaþã. Aceasta include pro-
tecþie pentru demnitatea umanã ºi
ajutor pentru oamenii care au nevo-
ie. Sunt necesare mãsuri de securita-
te, dar Germanaia trebuie sã îºi
îndeplineascã în viitor ºi obligaþiile
umanitare”.

V.R.

PIAROM:

“Programul Casa Verde a fost pilotat mereu
de interese”
l Patronatul Investitorilor Autohtoni: “Biomasa ºi alte tehnologii sunt
omise fãrã explicaþii din Ghidul de finanþare”

Biomasa ºi alte tehnologii care
implicã producerea energiei din sur-
se regenerabile sunt omise fãrã ex-

plicaþii din Ghidul de finanþare a
Programelor Casa Verde ºi Casa
Verde Plus, opineazã reprezentanþii

Patronatului Investitorilor Autohtoni
din România (PIAROM), care susþin
cã au “cerut ferm” completarea aces-
tui ghid.

Aceºtia ne-au precizat: “Tot tim-
pul acest program a fost pilotat de in-
terese. Nu existã în program prevã-
zute decât panourile solare ºi pom-
pele de cãldurã, care se importã. La
Casa Verde ar trebui înlocuit consu-
mul de lemne la sobã cu alte tehnolo-
gii noi, pentru cã existã mai multe
alternative. Existã douã planuri na-
þionale care prevãd înlocuirea lem-
nelor de sobã cu alte soluþii, dar mi-
nisterul nu þine cont de ele.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Profitul net al BCR
a crescut cu 5,4% în primul
semestru
l Rata creditelor neperformante ale bãncii a
scãzut, într-un an, de la 23,1% la 14%

Banca Comercialã Românã
(BCR) a raportat, pentru primele
ºase luni ale anului, un profit net de
636 milioane de lei, în creºtere cu
5,4% faþã de aceeaºi perioadã din
anul anterior, când valoarea profitu-
lui s-a situat la 603,4 milioane de lei,
reiese din rezultatele financiare pu-
blicate, vineri, de cãtre instituþia
bancarã, conform Agerpres.

În perioada analizatã, rata credite-
lor neperformante a scãzut la 14%,
de la 23,1% în iunie 2015, în timp ce
valoarea creditelor noi acordate s-a
situat la 4,1 miliarde de lei.

Potrivit sursei citate, în activitatea
bancarã dedicatã persoanelor fizice,
BCR a acordat volume noi de credite

în valoare totalã de 2,6 miliarde lei,
“înregistrându-se vânzãri solide de
credite negarantate ºi garantate - în
special datoritã faptului cã progra-
mul Prima Casã a accelerat ca urma-
re a alocãrii unui plafon de garantare
suplimentar, deja epuizat în pre-
zent”.

Pe segmentul de finanþãri acorda-
te companiilor, banca a acordat, în
primele ºase luni ale anului, 1,5 mi-
liarde lei noi volume de credite,
BCR deþinând o cotã de piaþã de pe-
ste 30% pe co-finanþarea proiectelor
care beneficiazã de fonduri europe-
ne, cu un portofoliu de 7,2 miliarde
de lei. (V.R.)

(continuare în pagina 7)

Banca Angliei accelereazã motorul
monetar, dar transmisia s-a rupt

Pentru a nu fi acuzatã cã nu face
nimic în scopul susþinerii economiei
Marii Britanii, ale cãrei perspective

s-au deteriorat semni-
ficativ pe fondul vo-
tului în favoarea
ieºirii din UE, Banca
Angliei a aruncat to-
tul în luptã la ultima
ºedinþã de politicã
monetarã.

Dobânda de politi-
cã monetarã a fost redusã la un nou
minim istoric, de 0,25%, iar progra-
mele de relaxare cantitativã, atât
pentru obligaþiunile guvernamentale
cât ºi pentru cele corporate, au fost
extinse. La 60 de miliarde de lire

sterline se ridicã “valoarea” achizi-
þiilor de obligaþiuni guvernamentale
ºi la 10 miliarde cea a achiziþiilor de

obligaþiuni ale companiilor.
Singura condiþie de acceptare a

obligaþiunilor companiilor o repre-
zintã “contribuþia semnificativã” la
economia Marii Britanii, dupã cum
scrie Financial Times, însã o serie de
comentarii “rãutãcioase” au subli-
niat cã altul ar fi motivul principal:
nu prea mai existã companii majore
cu acþionariat britanic.

În plus, Banca Angliei a anunþat ºi
lansarea unui program de stimulare a
creditãrii sectorului privat, cu o va-
loare de 100 de miliarde GBP, astfel
încât sã se asigure cã bãncile vor
transfera cãtre clienþi costurile mai
reduse.

(continuare în pagina 15)
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ISTORIA ÎN DIRECT: CONFLICTELE - BAZA DE CONDUCERE ªI
STÃPÂNIRE A LUMII

ISIS - creaþia celor care
ne conduc

l “Europa va fi invadatã de Islam” l “Unitãþile economice româneºti din
industria de apãrare trebuie sã-ºi recapete caracterul de producãtori duali
(militar ºi civil)”

Trãim istoria în direct, lumea
merge înainte ºi noi nu ne
dãm seama de ce este în jurul

nostru, ne-a declarat domnul Aurel
Cazacu, investitor din industria pri-
vatã de apãrare, care este de pãrere
cã autoritãþile noastre lasã dezvolta-
rea industriei de apãrare din þara noastrã
pe ultimele locuri, în condiþiile în
care în jurul nostru se înteþesc con-
flictele.

Domnia sa ne-a spus: “Cel mai
bun model de a conduce lumea este
crearea de crize. De aceea, conflicte-
le nu vor dispãrea, pentru cã ele re-
prezintã baza de conducere a lumii,
prin care refaci infastructurile critice
ale þãrilor, le vinzi arme, îi ajuþi sã
cheltuiascã banii ºi resursele pe care
le au. ISIS este elementul care þine
treazã lumea, este creaþia celor care
ne conduc. Dacã s-ar dori terminarea
ISIS, la tehnologia din ziua de astãzi,
ISIS ar fi exterminatã într-o sãptãm-
ânã. Dar marile puteri nu doresc pa-
cea, cã nu mai poþi sã stãpâneºti dacã
existã pacea”.

Domnul Cazacu este de pãrere cã
actuala echipã de conducere a SUA
vrea sã demonstreze americanilor cã
excentricul candidat Donald Trump
nu meritã sã ajungã la Casa Albã, cã
ei sunt cei care stãpânesc lumea ºi vor
sã fie aleºi ca sã o stãpâneascã în con-
tinuare: “Anul acesta, în SUA - cea
mai puternicã þarã a lumii - au loc ale-

geri prezidenþiale ºi de aceea existã o
mare grijã în legãturã cu ce se
întâmplã în lume ºi cum pot schimba
rezultatul scrutinului prin anumite ac-
þiuni. Oricând alegerile de acolo pot fi
influenþate de orice factor neprevã-
zut. Orice eºec conteazã acum”.

În opinia domniei sale, lovitura
de stat din Turcia pare o altã fazã a

rãzboiului hibrid în care ne aflãm
în prezent: “Siria a fost ºi este în
continuare o zonã de conflict, care,
însã, se rãceºte. A trebuit sã se
întâmple ceva care sã trezeascã lu-
mea din nou.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 15)

Miºu Negriþoiu criticã
Bursa de Valori

l “Activitatea BVB trebuie sã fie una sustenabilã, deoarece nu putem trãi de
la un eveniment la altul”lMiºu Negriþoiu: “Existã prea multe privilegii
pentru membrii Bursei” l Anghel (BVB) îi rãspunde lui Miºu Negriþoiu:
"Fiecare ar trebui sã se uite în grãdina proprie"

M
inisterul Finanþelor
Publice îºi propune sã
lanseze titluri de stat
pentru populaþie

anual sau chiar de douã ori pe an, dar
valoarea va fi anunþatã pentru fiecare
caz în parte în funcþie de necesitãþi
ºi de condiþiile pieþei, a declarat,

vineri, Ministrul Finanþelor Publi-
ce, Anca Dragu, la lansarea pe BVB
a obligaþiunilor de stat pentru popu-
laþie.

La rândul sãu, Miºu Negriþoiu,
preºedintele Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), a spus: “Mã
bucur cã aceastã emisiune nu rãmâne
singularã ºi se poate transforma
într-un program, dar aceasta trebuie
sã se întâmple de la sine. Activitatea
Bursei de Valori Bucureºti (BVB)
trebuie sã fie una sustenabilã, deoa-
rece nu putem sã trãim de la un eve-
niment la altul ºi, din pãcate, cu o
floare nu se face primãvarã. Este o
ocazie de reflecþie, trebuie sã ne
gândim, pânã la urmã, ce face o acti-
vitate sustenabilã”.

A.M.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

ANGHEL PRACTICÃ SALUTUL ROMÂNESC ÎN RELAÞIA CU STATUL:

“Dã-mi ºi mie!”
l Preºedintele BVB: “Singura companie care ne-ar putea ajuta ar fi
Hidroelectrica, prin listarea ei la BVB”

“Hidroelectrica” ar putea fi singu-
ra companie care ne-ar putea ajuta
pentru trecerea BVB la statutul de
piaþã emergentã, prin listarea ei la
BVB, a declarat, vineri, Lucian
Anghel, preºedintele Bursei de Valori
Bucureºti, în cadrul festivitãþii de

închidere a campaniei de subscriere
a titlurilor de stat, ediþia “Centenar”.

“O vânzare de 15% din Hidroe-
lectrica înseamnã cã statul nu-ºi
pierde controlul, deci aceastã listare
nu reprezintã o privatizare, dar
creºterea transparenþei va aduce o

îmbunãtãþire a rezultatelor ºi a per-
formanþelor operaþionale ºi, de ce
nu, dividende suplimentare pentru
toþi acþionarii, inclusiv pentru stat”, a
precizat preºedintele BVB.

ANDREI MURGULEÞ
(continuare în pagina 5)


