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EUROSTAT
CONFIRMÃ

Inflaþia din zona
euro a accelerat
în iulie

Rata anualã a inflaþiei în zona euro
a fost de 0,2% în iulie anul acesta,
potrivit datelor anunþate ieri de Biro-
ul european de statisticã (Eurostat),
care a confirmat astfel estimarea pre-
liminarã privind creºterea preþurilor
de consum din regiune, lansatã în
urmã cu douã sãptãmâni.

Inflaþia este uºor mai mare faþã de
cea din luna iunie, când preþurile de
consum din zona euro au înregistrat
o creºtere anualã de 0,1%.

Chiar dacã este a doua lunã conse-
cutivã în care zona euro înregistrea-
zã o inflaþie pozitivã, dupã patru luni
de inflaþie zero sau negativã, avansul
preþurilor rãmâne mult sub þinta de
2% a Bãncii Centrale Europene
(BCE).

Raportat la iunie, preþurile de con-
sum din uniunea monetarã s-au re-
dus cu 0,6% în iulie.

Luna trecutã, inflaþia de bazã din
zona euro, care exclude componen-
tele cele mai volatile – alimentele
neprocesate ºi energia, a fost nemo-
dificatã, respectiv 0,8%. Inflaþia care
nu ia în calcul preþurile energiei, ali-
mentelor, alcoolului ºi tutunului a
fost 0,9%. În ambele cazuri, cifrele
sunt conforme celor lansate în
estimarea anterioarã a Eurostat.

Preþul energiei a scãzut cu 6,7% în
iulie, în zona euro, dupã un declin de
6,4% în iunie. (V.R.)
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BNR CREDE CÃ ESTE ATACATÃ ELECTORAL

Lucian Croitoru
otrãveºte fântânile

L
ucian Croitoru, consilier
al guvernatorului BNR
Mugur Isãrescu, s-a lan-
sat, miercuri, într-un fel de

teorie politicã, prin care, dacã am
înþeles bine, acrediteazã principiul
conform cãruia Banca Naþionalã de-
vine necesarmente calul de bãtaie al
partidelor, în intervalul unei guver-
nãri tehnocrate, pentru cã ar fi lipsit
de profit electoral sã atace guverna-
rea, întrucât ea ar fi apoliticã.

“Deoarece modelul «partidele din
opoziþie criticã permanent partidele
de la guvernare» este suspendat pe
perioada în care existã un guvern

tehnocrat, partidele
sunt nevoite sã gã-
seascã noi teme ºi in-
stituþii pentru a fi cri-
ticate în locul parti-
delor înseºi ºi a duce
critica la nivelul po-
tenþial, cel puþin pe

anumite probleme. Banca centralã
ºi, în legãturã cu aceasta, sistemul
bancar, ale cãror politici sunt oricum
greu înþelese de publicul larg ºi de
politicieni, precum ºi guvernul de
tehnocraþi, devin în mod necesar þin-
te ale criticii.”

Croitoru a devenit, de curând, un
editorialist foarte activ.

Faptul cã, în pofida slujbei sale de
consilier al guvernatorului BNR, se
prezintã în ipostaza de “ziarist”, este
explicit:

“Nu voi aplica teoria descrisã aici
la cazul concret din România,
arãtând clar ce au fãcut diverse parti-
de ºi cum valideazã comportamentul

lor teoria mea. Las cititorului [subli-
nierea mea] plãcerea de a face acest
exerciþiu ºi de a descoperi o foarte
bunã potrivire între fapte ºi teorie.”

Cititorul este un beneficiar al ser-
viciilor ziaristului.

Conform slujbei de la BNR, bene-
ficiarul serviciilor lui Lucian Croito-
ru este Mugur Isãrescu.

Lucian Croitoru tenteazã sã-mi ia
pâinea de la gurã.

Asta mã obligã pe mine sã încerc,
la rândul meu, sã-i iau pâinea de la
gurã lui Lucian Croitoru.

Aºa cã, în acest articol, am sã-i zic
lui Mugur Isãrescu: “Domnule gu-
vernator, care cumva Lucian Croito-
ru nu mai are treabã prin ograda
BNR, cã, uite, a luat-o razna?!”

“Teoria” lui Croitoru ar fi fost relativ
inofensivã, dacã el ar fi publicat-o
oricând, în îndelungata perioadã când
prestigiulBNRera înalt, când imaginea
Bãncii noastre centrale era imaculatã –
are pretenþia de “teorie”, deci ar trebui
sã fie perenã, relativ independentã de
contextul factual.

(continuare în pagina 5)
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Farmecul discret al
schizofreniei bãncilor centrale
Va majora sau nu va majora

Federal Reserve dobânda
de politicã monetarã în

acest an? Nimeni nu mai ºtie, nici
chiar oficialii bãncii centrale ameri-
cane, iar felul în care îºi “publicã”
nehotãrârea creeazã disperare în
rândul investitorilor.

“Am ajuns în punctul în care poli-
tica de comunicare a
Federal Reserve este
descrisã cel mai bine
în termeni psiho-
logici”, a declarat
Danielle DiMartino
Booth, director al fir-
mei de consultanþã
Money Strong, fost
consultant în cadrul Federal Reserve
Bank of Dallas ºi autoarea cãrþii

“Fed Up: An Insider’s Take on Why
the Federal Reserve is Bad for Ame-
rica”, pentru Wall Street Journal.

“Acum, cel mai bun termen este
schizofrenic”, este verdictul doam-
nei DiMartino Booth, iar Dennis
Gartman, un analist cu prezenþã frec-
ventã la CNBC, spune cã s-a sãturat
de mesajele contradictorii de la Fed,
care nu fac decât sã aducã “dispreþ ºi
confuzie pe piaþã”. “Nimeni nu mai
ºtie nimic pare sã fie singurul punct

comun al opiniilor de la Fed”, este
concluzia Wall Street Journal.

De partea cealaltã a Atlanticului ºi
chiar într-o mare bancã europeanã,
Deutsche Bank, opinia analiºtilor a
ajuns la stadiul “avem nevoie de un
ºoc pentru a iniþia colapsului pieþelor
ºi a unei panici care sã oblige autori-
tãþile la acþiune”. Diagnosticul pen-
tru BCE pare sã fie tot “schizofre-
nie”.

(continuare în pagina 5)

IULIAN FOTA, DESPRE ZVONURILE CÃ
ARMELE NUCLEARE AMERICANE AR
URMA SÃ FIE ADUSE DIN TURCIA LA NOI:

“Suntem într-o zonã a speculaþiilor
ºi a falsurilor”
l Fota: “Presupunând cã s-ar pune problema
aducerii unor arme nucleare americane în România,
acest aspect nu ar avea de ce sã îngrijoreze”

O informaþie pe surse, potrivit cã-
reia Statele Unite ale Americii au
început transferul de arme nucleare
din Turcia cãtre România, pe fondul
deteriorãrii relaþiilor dintre Washing-

ton ºi Ankara, a fost preluatã, ieri, de
mass-media, dupã ce a fost publicatã,
iniþial, de publicaþia online
EurActiv.com. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 4)

Euronext cumpãrã 20% din
contrapartea centralã EuroCCP
l Tranzacþia valoreazã 14 milioane euro

Operatorul bursier paneuropean
Euronext plãteºte aproximativ 14
milioane de euro pentru achiziþia
unei cote de 20% din contrapartea
centralã pentru pieþele europene de
acþiuni EuroCCP.

Contrapartea centralã este o socie-
tate care se interpune între contra-
pãrþile la contractele tranzacþionate
pe una sau mai multe pieþe financia-
re, devenind astfel cumpãrãtor pen-
tru fiecare vânzãtor ºi vânzãtor pen-
tru fiecare cumpãrãtor, ºi este res-
ponsabilã pentru funcþionarea unui
sistem de compensare.

Cu sediul în Amsterdam, Eu-
roCCP a luat fiinþã în 2013 ºi oferã
servicii de compensare ºi decontare
în Europa. EuroCCP a luat naºtere
prin combinarea EuroCCP Ltd. cu
EMCF NV, ambele înfiinþate în
2007. EuroCCP se adreseazã tran-
zacþiilor cu acþiuni de pe 18 pieþe din
Europa ºi SUA (ADR-uri), dar ºi
celor cu alte produse.

Afacerea cu EuroCCP este aºtep-
tatã sã se finalizeze cãtre finele anu-
lui curent, dupã obþinerea aprobãri-
lor autoritãþilor de reglementare.

Acordul de preluare a cotei din

EuroCCP vine la scurt timp dupã ce
Euronext a anunþat cã a alocat 150 de
milioane de euro pentru finanþarea
creºterii sale în urmãtorii trei ani,
prin dezvoltarea internã ºi printr-o
serie de achiziþii.

Euronext a raportat, recent, un tri-
mestru profitabil, în baza veniturilor
din listãri ºi a operaþiunilor de furni-
zare de date de piaþã, care au com-
pensat tranzacþiile mai slabe de pe
segmentul cu lichiditãþi ºi derivate.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

MIHAI IONESCU, ANEIR:

“Exportãm în Turcia ce produc
investitorii turci la noi”
l Ionescu: “Turcii sunt foarte agresivi din punct de vedere al investiþiilor,
dar fac parte ºi din grupa campioanã la evaziune fiscalã”

Piaþa turcã a devenit una de re-
ferinþã pentru România, din
punct de vedere comercial,

situându-se între primele zece locuri,
atât la exporturi, cât ºi la importuri,
ev i d en þ i azã Mi h a i I o n escu ,
preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Exportatorilor ºi Importatorilor din
România (ANEIR).

Domnia sa ne-a explicat: “Dupã
1989, ambasadorul turc a avut
sarcinã de la ºeful Guvernului de
atunci sã rãmânã în România pânã
când relaþiile comerciale dintre
cele douã þãri ajung la 1 miliard de
dolari. Oficial, aveam doar jumãta-
te din aceastã sumã, dar neoficial,
se fãcea un comerþ însemnat cu tot

felul de mãrfuri, românii mergând
în Turcia ºi cumpãrând produse ali-
mentare ºi din domeniul confecþii-
lor. Astãzi, þintim sã ajungem la
zece miliarde de dolari - schimburi
comerciale”.

Turcii sunt foarte agresivi din
punct de vedere al investiþiilor, ne-a
mai spus domnul Ionescu, adã-
ugând: “Zilele viitoare se va deschi-
de la Craiova o capacitate de produc-
þie în domeniul alimentar de câteva
zeci de milioane de euro. De aseme-
nea, turcii sunt prezenþi în industria
de rulmenþi, la Bârlad volumul ex-
porturilor fiind de 100 milioane
euro, în condiþiile în care fabrica de
la Braºov s-a închis. O altã investiþie

semnificativã este Arctic Gãeºti,
unde vor fi produse ºi maºini de spã-
lat vase. Sunt foarte multe IMM-uri
care produc în România ºi exportã
atât în Europa, cât ºi în afara ei. Tur-
cii au fãcut investiþii de referinþã în
România, care au condus la creºterea
exporturilor noastre ºi sunt de admi-
rat pentru acest aspect. Producând la
noi, au contribuit ºi la reducerea im-
porturilor. De aceea, reprezintã un
exemplu de contribuþie a
investitorilor strãini la creºterea
exporturilor ºi la reducerea
importurilor”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

PROFIT ÎN SCÃDERE CU 25%, ÎN PRIMUL SEMESTRU

Raiffeisen Bank a provizionat 42,5 milioane
euro pentru pierderi posibile, dupã legea dãrii
în platã
l Recent, Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu a anunþat cã au fost depuse
aproximativ 4000 de notificãri de dare în platã

Raiffeisen Bank a provizionat
42,5 milioane euro pentru pierderi
posibile în urma intrãrii în vigoare a
legii «dãrii în platã», conform rapor-
tului semestrial al bãncii, deºi, pânã
acum, clienþii nu s-au înghesuit sã îºi
lase locuinþele în braþele bãncilor.

Recent, Guvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu a anunþat cã, potrivit ra-
portãrilor fãcute de bãnci, au fost de-

puse 3.907 notificãri de dare în platã.
Astfel, Raiffeisen Bank a înregis-

trat un profit net de 36 milioane euro,
în prima jumãtate a anului 2016, în
scãdere faþã de 48 milioane euro, în
aceeaºi perioadã din 2015, rezultatul
fiind afectat de provizionul pentru
“darea în platã”.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 8)

“Am ajuns în momentul în care politica de
comunicare a Federal Reserve este descrisã
cel mai bine de termeni psihologici. Acum cel
mai bun termen este «schizofrenic»”.

Danielle DiMartino Booth

CÃLIN
RECHEA

MAKE

PMP cere comisie de anchetã la ASF
lTransportatorii se pregãtesc sã dea în judecatã ASF

Preºedintele executiv al PMP Va-
leriu Steriu considerã cã Astra ºi
CarpaticaAsig nu au fost suprave-
gheate corespunzãtor de Autoritatea
de Supraveghere Financiarã ºi a

anunþat cã partidul pe care îl repre-
zintã va cere o comisie parlamentarã
de anchetã în domeniul asigurãrilor.

A.A.

(continuare în pagina 6)


