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INS anunþã cã PIB a scãzut cu peste 10%,
Cîþu este mulþumit de evoluþia economiei
l INS avertizeazã: ”În condiþiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei”

D
atele statistice anunþã o eco-
nomie în scãdere accenua-
tã, de la an la an, însã mini-
strul Finanþelor se declarã
mulþumit de evoluþia noa-
strã economicã, având în

vedere contextul actual internaþional.
Prima jumãtate a anului în curs a

adus o scãdere a Produsului Intern Brut
(PIB) de 4,6% pe seria brutã (având o
valoare de 440,21miliarde lei), respec-
tiv 3,9% pe seria ajustatã sezonier (cu o
valiare de 510,49 miliarde lei), faþã de
semestrul întâi din 2019, conform date-
lor provizorii publicate, ieri, de Institu-
tul Naþional de Statisticã (INS).

PIB-ul estimat pentru trimestrul al
doilea al anului curent s-a ridicat la
238,5 miliarde lei, în scãdere cu 12,3%
faþã de primele trei luni ale lui 2020 ºi
cu 10,5% faþã de trimestrul similar de
anul trecut, pe seria ajustatã sezonier,
potrivit comunicatului INS.

Specialiºtii de la INS subliniazã cã,

atât estimãrile “semnal”, precum ºi
cele provizorii ale PIB sunt afectate de
dificultãþile create de criza pandemicã
ºi de instituirea stãrii de urgenþã ºi a
stãrii de alertã. Comunicatul INS ara-
tã: “Aceste dificultãþi au fost legate de
colectarea datelor de bazã care repre-
zintã intrãri pentru conturile naþionale

ºi s-au concretizat printr-o creºtere a
ratei de non-rãspuns. Pentru completa-
rea informaþiilor au fost utilizate surse
alternative pentru a diminua, cât mai
mult posibil, efectele acestor cauze
asupra calitãþii indicatorilor produºi.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

Sentix: Ieºirea din recesiune
a zonei euro este încã departe

Î
ncrederea investitorilor în economia
zonei euro a crescut peste aºteptãri
în septembrie 2020, conform celui
mai recent raport de la Sentix

GmbH (vezi graficul), pe fondul unui
avans al indicelui
aºteptãrilor ºi al indice-
lui situaþiei curente.

Încrederea investi-
torilor ºi-a continuat
tendinþa de îmbunãtã-
þire ºi pentru Asia, ex-
clusiv Japonia, în timp
ce redresarea din

America Latinã a înregistrat o stabili-
zare, iar perspectivele pentru Statele
Unite s-au menþinut în teritoriul
negativ.

Indicele agregat al încrederii pentru

zona euro a crescut pânã la -8 puncte,
de la -13,4 puncte în luna precedentã,
în condiþiile în care indicele aºteptãri-
lor a crescut cu 1,5 puncte, pânã la 20,8

puncte, iar indicele situaþiei curente a
crescut cu 8,3 puncte, pânã la -33 de
puncte.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

AURELIAN DOCHIA, ANALIST ECONOMIC:

“Contracþia economiei
noastre - în linie cu multe
economii din lume“

Statistica a confirmat faptul cã în
prima jumãtate a anului economia
s-a contractat puternic, o contrac-

þie în linie cu multe economii europene
ºi chiar economii din alte þãri din
lume, apreciazã economistul Aure-
lian Dochia. Specialistul apreciazã
cã, desi scãdera noastrã economicã
este mai mica decât media euro-
peanã, nu putem spune cã existã o dis-
tincþie între noi ºi alte þãri. (E.O.)

(continuare în pagina 11)

MIHAI IONESCU, PREªEDINTELE ANEIR:

“Dupã HoReCa, expor-
turile au fost cele mai
afectate de pandemie”

Exporturile reprezintã sectorul cel mai
afectat de pandemie, dupã HoReCa,
ne-a spus Mihai Ionescu, preºedinte-

le AsociaþieiNaþionale a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România (ANEIR).
Domnia sa ne-a explicat: “În primul
rând, sectorul exporturilor a fost afec-
tat de aceastã crizã pentru cã s-au dere-
glat circuitele comerciale între parte-
nerii noºtri atât pe linie de aprovizio-
nare, cât ºi pe linie de desfacere. (E.O.)

(continuare în pagina 11)

CRISTIAN PÂRVAN , SECRETAR
GENERAL AOAR:

“Scãderea acceleratã a
PIB este foarte gravã”

S
cãderea acceleratã a Produsului
Intern Brut este foarte gravã, pen-
tru cã acest lucru înseamnã scãde-

rea participãrii industriei în economie,
ceea ce se ºi demonstreazã în creºterea
deficitului balanþei comerciale, averti-
zeazã Cristian Pârvan, secretar general
al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR).

(E.O.)
(continuare în pagina 11)

CÃLIN ILE, PREªEDINTELE FIHR:

„0,9% din scãderea
PIB provine din
sectorul HoReCa”

I
ndustria HoReCa a reprezentat 0,9%
din scãderea economicã de 4,6%
înregistratã în prima jumãtate a anu-

lui current, ne-a declarat Cãlin Ile,
preºedintele Federaþiei Industriei Hote-
liere din România (FIHR). Domnia sa
ne-a precizat cã extrapolând la întreg
anul contribuþia HoReCa la scãderea
economicã ar însemna 1,8%, ceea ce
reprezintã un procent enorm. (A.T.)

(continuare în pagina 11)

CRISTIAN ERBAªU, PROPRIETARUL
CONSTRUCÞII ERBAªU:

“Panta de creºtere în
construcþii era mult
mai mare dacã nu
exista pandemia“

P
anta de creºtere în sectorul con-
strucþiilor era mult mai mare dacã
nu exista pandemia, considerã Cri-

stian Erbaºu, proprietarul Construcþii
Erbaºu. Domnia sa ne-a spus: “Este un
lucru bun cã, desi aceastã pantã nu s-a
mai respectat, creºterea a rãmas, chiar
dacã este simbolicã - de 0,5%. (E.O.)

(continuare în pagina 11)

Puþinã
geometrie
politicã

A
stãzi, despre pentagonul regu-
lat. Acela cu unghiul la centru
de 72 grade ºi cel interior, dintre
laturi, de 108. Figura cu pricina

pare sã fie numai bine potrivitã pentru
a descrie structura care organizeazã
politica din România. Vom numi, cu
totul convenþional, fiecare dintre cele
cinci vîrfuri: S, J, M, P ºi E. Orice legã-
turã cu Servicii, Justiþie, Media arenda-
tã, Partide ºi Electorat este, desigur,

întîmplãtoare. Aceºtia
sunt cei cinci factori
principali de care de-
pinde rezultatul alege-
rilor la noi. Din fundal,
mai pot introduce sem-
nale în ecuaþie, tot prin
intermediul acestor
cinci puncte remarca-

bile, starea economiei, voinþa, bunul
plac sau interesele unor centre de pute-
re din afara României, evenimente ex-
cepþionale de ordin economic (crize),
de mediu (dezastre), medicale (pande-
mia), politice (conflicte deschise) etc.

Întrebarea cu care am plecat la drum
ºi la care vã invit sã contribuiþi cu rã-
spunsurile dumneavoastrã priveºte di-
stribuþia puterii între cele cinci puncte
de arcuire a construcþiei puterii. Mai
precis, sã determinãm ce pondere are în
rezultatul final al alegerilor omul cu vo-
tul în mînã, cel care ar trebui de fapt sã
aleagã. Singur! Dupã capul lui, con-
form opþiunilor ºi intereselor sale. Cît
mai conteazã electoratul nostru în ceea
ce se petrece în punctul cheie, nodal, al
politicii ºi democraþiei: alegerile? Nu
de alta, dar în toate celelalte aspecte, el
nu mai conteazã nici cît negru sub un-
ghie. Controlul cetãþeanului asupra
exercitãrii mandatului de cãtre aleºi,
asupra funcþionãrii instituþiilor politice,
imputurile sale pe agenda temelor ºi a
soluþiilor puse în operã, capacitatea lui
de a penaliza aleºii ºi instituþiile puterii
sunt egale cu zero. Din punctul de ve-
dere al electoratului, am ajuns de mult
în situaþia ”Democraþie într-un picior,
ghici ciupercã ce-i?” Votul pus în urnã
ºi atît! Cu totul remarcabil în pentago-
nal nostru, cel din România, este faptul
cã aceleaºi patru vîrfuri acþioneazã con-
stant ºi eficace, fiecare în parte ori con-
jugat, împotriva celui de al cincelea.
SJMP contra E. Ilustrare!

Nu mai este demult un secret, pentru
nimeni, faptul cã ceea ce a fost o vreme
doar o ”colaborare” sporadicã, pe caz sau
la nevoie, între S ºi J, a devenit în manda-
tul Preºedintelui Bãsescu, prin autoritatea
unei decizii CSAT cît se poate de necon-
stituþionalã, o regulã instituþionalã tare,
”sanctificatã” prin protocoale cu semnã-
turi ºi ºtampile în bunã formã. J a devenit
parte din cîmpul tactic al S.

De la selecþie, numiri, promovãri de
procurori ºi judecãtori ºi pînã la for-
marea dosarelor, respectiv conþinutul
sentinþelor, totul ºi toate au intrat sub
controlul, desigur parþial, al S. În inte-
resul suprem al binelui public ºi al se-
curitãþii naþionale, desigur! Cine s-ar
putea îndoi de asta?

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ

Corecþii în pieþele din Statele
Unite, în debut de toamnã
lAdrian Codirlaºu: “Rezerva Federalã a bãgat foarte mulþi bani în pieþe, astfel încât acestea
s-au decuplat cumva de economia realã”lDragoº Cabat: “Acest candidat impredictibil ºi
ciudat care este Trump face ca volatilitatea sã fie mult mai mare”lXTB România: “Atât
Trump cât ºi Biden au nevoie de rate de dobândã foarte scãzute pentru a finanþa datoria în
creºtere; republicanii ºi democraþii vor exercita presiuni asupra Fed pentru a rãmâne agresivi”

T
rendul ascendent al indicilor
pieþelor din Statele Unite a
fost punctat de scãderi, în a
doua parte a sãptãmânii trecu-

te ºi în debutul acestei sãptãmâni de
tranzacþionare, declin imprimat
îndeosebi de companiile de tehnolo-
gie care, de altfel, sunt cele ce au
condus trendul ascendent al pieþelor
din SUA, începând cu primãvara
acestui an.

Ieri (prima zi bursierã a acestei sãp-

tãmâni din Statele Unite, în condiþiile
în care luni bursa a fost închisã cu oca-
zia Zilei Muncii), dupã prima orã de
tranzacþionare, indicele Dow Jones
Industrial Average afiºa o scãdere de
circa 1,7%, în vreme ce pentru S&P
500 deprecierea era de 1,9%, iar în ca-
zul Nasdaq Composite declinul se
situa la 2,4%.

Adrian Codirlaºu, preºedinte al
CFA România, ne-a declarat: “Rezer-
va Federalã a bãgat foarte mulþi bani în

pieþe, astfel încât acestea s-au decuplat
cumva de economia realã. Este clar cã
pandemia a dus la o tehnologizare for-
þatã a companiilor, a statului, a indivi-
zilor. Cererea de tehnologie a fost tot
mai mare iar companiile din acest do-
meniu au profitat. Dar au fost ºi alþi
factori care au dus la creºterea sectoru-
lui tehnologic.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 12)


