
12 pagini

n SONDAJ GLOBAL / Companiile îºi vor reduce
cheltuielile de investiþii cu 12% în acest an, mai
mult decât în 2009 PAGINA 12

n CONFORM BÃNCII CENTRALE DIN ABU DHABI /
Bãncile din Emiratele Arabe Unite pot rezista
oricãrui ºoc PAGINA 12

n ASOCIAÞIA PRO CONSUMATORI
AVERTIZEAZÃ: ”Importurile de
aluat congelat cresc cu 7%, de la
an la an”

PAGINA 10

5 lei Miercuri, 8 iulie 2020, nr. 127 (6661), anul XXIX

n “Grindã”, zdruncinat în Camera
Deputaþilor

PAGINA 3

n BCE ia în considerare extinderea cererii fãcute
bãncilor privind suspendarea acordãrii de
dividende

PAGINA 4

GRAM AUR = 245,3126 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5479 RON EURO = 4,8397 RON DOLAR = 4,2964 RON

5 948491 340012 16660

PROGNOZA DE VARÃ

Comisia Europeanã înrãutãþeºte
perspectiva zonei euro ºi menþine

contracþia României
l Potrivit Comisiei, un al doilea val de infecþii în România sau la unul dintre principalii parteneri comerciali ar putea întârzia
redresarea economieil Iancu Guda, analist: “Estimãrile sunt mai pesimiste în Europa, în special din cauza rezultatelor foarte proaste
pe turism”l Ionuþ Simion, preºedinte Amcham România: “Trebuie sã ne uitãm ºi pe cifrele de deficit”lAndrei Rãdulescu,
economist-ºef Banca Transilvania: “Pe termen mediu ne aºteptãm la continuarea procesului de convergenþã economicã europeanã”

E
conomia zonei Euro va expe-
rimenta o recesiune de 8,7%
în acest an, mai adâncã decât
s-a estimat anterior (7,7%),
potrivit previziunilor econo-
mice intermediare, de varã,

publicate ieri de Comisia Europeanã.
Totodatã, revenirea din 2021 va fi mai
lentã în zona Euro, creºterea PIB
urmând a fi de 6,1% în 2021, Franþa
(-10,6% în 2020), Italia (-11,2%) ºi
Spania (-10,9%) fiind þãrile cu cele

mai grave dificultãþi economice în
acest an ca urmare a pandemiei. Revi-
zuirea vine în contextul în care “elimi-
narea restricþiilor de deplasare a perso-
anelor are loc mai lent decât s-a esti-
mat în previziunile din primãvarã”.

În ciuda contracþiei mai severe din
zona Euro, principalul partener co-
mercial al þãrii noastre, Comisia a
menþinut prognoza din primãvarã pen-
tru economia României, estimând cã
aceasta va consemna o contracþie de

asemenea semnificativã a PIB, de 6%,
urmatã de o creºtere a PIB de 4% în
2021, mai lentã faþã de avansul de
4,2% prognozat în luna mai.

Prognoza Comisiei este mult mai
negativã decât cea a guvernului, reali-
zatã de Comisia Naþionalã de Progno-
zã, dar România este este una dintre þã-
rile cu cea mai micã scãdere economi-
cã prognozatã în 2020 din întreaga
UE. Ministrul de Finanþe, Florin Cîþu,
a declarat sãptãmâna trecutã cã ºe aºte-

aptã la o contracþie economicã între 2
ºi 3% din PIB pentru acest an, mai pu-
ternicã decât cea estimatã oficial de
1,9%.

Analiºtii financiar-bancari estimea-
zã ºi ei o contracþie semnificativã a
economiei în acest an, în general între
5 ºi 6% din PIB. Institutul Naþional de
Statisticã a confirmat ieri creºterea din
primele 3 luni ale anului de 0,3% în
ritm trimestrial ºi 2,4% în dinamicã
anualã, revizuind semnificativ în sus

ritmurile de evoluþie pentru investiþiile
productive (de la 5,9% an/an la 13,1%
an/an), consumul public (contribuþia
la dinamica anualã revizuitã de la
0,2% la 1%) ºi exportul net (contribu-
þia la dinamica anualã a PIB revizuitã
de la -3,2% la -2,2%, cu exporturi în
scãdere cu 1,3% an/an de la un declin
anterior de 5,5% an/an).

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 3)

AUTORITATEA DIN CHINA DEZVÃLUIE:

38 de acþionari ai bãncilor ºi asigurãtorilor
au folosit fonduri în mod fraudulos
lMajoritatea au legãturi cu Baoshang Bank ºi Anbang Insurance, societãþi salvate de stat

A
utoritatea de reglementare
bancarã din China a dezvãluit
o listã cu 38 de acþionari
(companii) ai societãþilor fi-

nanciare, acuzaþi de folosire necore-
spunzãtoare de fonduri, majoritatea
având legãturi cu Baoshang Bank ºi
Anbang Insurance, societãþi salvate
de stat în ultimii ani, anunþã fi-
news.asia.

Comisia de reglementare a bãnci-
lor ºi asigurãtorilor din China
(CBIRC) a acuzat acþionarii respecti-
vi cã nu au respectat normele legale,
cãutând beneficii necorespunzãtoare
sau, în unele cazuri, retrãgând în mod

ilegal active bancare sau ale asigurã-
torului.

Autoritatea a subliniat necesitatea
menþinerii stabilitãþii financiare ºi a
promis sã extindã dezvãluirile ca sã
transmitã un semnal cã supravegherea
acþionarilor va fi în continuare înãspri-
tã.

Potrivit regulationasia.com, care ci-
teazã Financial Times, companiile
care au încãlcat reglementãrile vor fi
obligate sã iasã din acþionariatul bãn-
cilor ºi asigurãtorilor.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Analiºtii
CFA se
aºteaptã la o
revenire a
economiei, în
semestrul al
doilea
lAdrian Codirlaºu: “Am
intrat într-o perioadã de
revenire, însã principalul
risc þine de valul al doilea al
pandemiei”lDragoº
Cabat: “Odatã cu aceastã
crizã existã ºansa sã trecem
la o agendã mai «verde»,
adicã la o economie care sã
se uite mai mult la energii
regenerabile, la tehnologii
mai prietenoase cu mediul”

Economiile ºi pieþele de capital glo-
bale au fost zguduite, în primul seme-
stru al anului, de pandemia de Co-
vid-19, care a forþat autoritãþile sã im-
punã mãsuri de închidere parþialã sau
chiar totalã a unor activitãþi sau sectoa-
re, cu repercusiuni care încã nu sunt pe
deplin cuantificabile.

Bursele s-au corelat în mare parte ºi,
surprinzãtor pentru mulþi, indicii pie-
þei din Statele Unite nu sunt departe de
locul în care se aflau la începutul anu-
lui, S&P500 încheind primul semestru
cu un declin de doar 4%, dupã o
creºtere record de 20%, în trimestrul al
doilea, în timp ce coºurile de acþiuni
ale pieþei de tehnologie Nasdaq
navigheazã la maxime istorice.

Analiºtii estimeazã o revenire gra-
dualã a economiei în semestrul al doi-
lea al anului ºi ulterior, dar cu schim-
bãri de percepþie ºi abordare atât la ni-
vel individual cât ºi colectiv, ce îºi vor
lãsa amprenta asupra societãþilor în
ansamblu.

Adrian Codirlaºu: “Acum
guvernele, companiile ºi
populaþia sunt mai pregãtite
ºi nu vor mai fi luate prin
surprindere, aºa cum au fost
la primul val al pandemiei”

Adrian Codirlaºu, preºedinte al CFA
România ne-a declarat: “Creºterea
abruptã a burselor (n.r. dupã cãderea
din perioada februarie-martie) a venit
îndeosebi pe fondul stimulilor monetari
extrem de puternici, fãrã precedent,
prin care bãncile centrale au luat expu-
nere inclusiv pe companii, prin achizi-
þionarea de ETF-uri, alãturi de obliga-
þiuni corporative. Acum vedem cã indi-
catorii privind piaþa muncii în Statele
Unite, indicatorii de încredere atât în
SUAcât ºi în Europa, vânzãrile cu amã-
nuntul, cresc peste anticipaþii.

ANDREI IACOMI
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Cultura bunului plac

C
înd vrea sã spunã cã ºtie pe ce
lume se aflã, românul zice cã
stã cu picioarele pe pãmînt.
Invocã domeniul sigur al soli-

dului. Fãrã sã ºtie, sau sã îºi dea prea
bine seama, însã, cetãþeanul României
îºi duce existenþa scufundat
într-un imens ºi instabil fluid.
Un fãrã de capãt ocean... cultu-
ral. Despre cultura instituþiona-
lã a societãþii în care trãim este
vorba. Despre regulile formale,
impuse de legi ºi regulamente
oficiale, de cele informale, de
”tradiþiile”, obieciurile ºi apu-
cãturile care stabilesc modul de fun-
cþionare al instituþiilor ºi, în acelaºi
timp, deseneazã traiectul relaþiilor lor
cu cetãþeanul, cel în interesul cãruia se
presupune cã au fost create.

Pacostea coronavirusului s-a nãpu-
stit ca un cãpcãun, nu peste noi, muri-
torii, asta intereseazã prea puþin spre
deloc autoritãþile, la urma urmei boala
este o chestiune personalã, ci asupra

bietului, debilului nostru sistem de sã-
nãtate publicã din România. Altfel,
cronic ºi critic rãu organizat, nemer-
nic ºi incompetent condus, mai deloc
dotat ºi cît se poate de prost întreþinut.
Asta îi preocupã în cel mai înalt grad

pe cei ce stau cu mîna pe mã-
ciuca autoritãþii. Nu credeþi?
Analizaþi zicerea lui Arafat de
mai ieri: ce, vreþi sã ajungem
sã decidem pe care din doi bol-
navi îl punem la unitatea de su-
pravieþuire? Evident, omul nu
e preocupat de soarta celor doi
oameni, nici de faptul cã nu s-a

îngrijit sã aibã unitãþi de crizã cîte tre-
buie, ci de faptul cã s-ar putea ca ame-
þiþii ãºtia de bolnavi sã dea buzna grã-
madã, toþi odatã, la spitale, iar, ase-
menea mãgarului lui Buridan,
El-Arafat-Autoritatea sã fi pus în si-
tuaþia neplãcutã de a lua o decizie
care nu-i convine, nu-l aranjazã, nu-l
coafeazã!!!
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