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MISIUNEA MILITARÃ DIN AFGANISTAN, LA FINAL:

Efortbugetaruriaº, 27de
militari uciºi, defilare
pesubArculdeTriumf
l Nicolae Ciucã, ministrul Apãrãrii Naþionale: “România a învãþat cã atunci când este parte a unei alianþe, a unei
coaliþii, are toate ingredientele necesare sã-ºi consolideze un profil de încredere în interiorul acestor structuri, a învãþat
cã nimic nu este gratuit, totul costã”

Î
ncheierea misiunii militare a þãrii
noastre în Afghanistan a fost
marcatã oficial, ieri, de prima de-
filare, în ultimii 12 ani, pe sub
Arcul de Triumf a unor trupe
române care se întorc de pe front
sau dintr-un teatru de operaþii mi-

litare. Înaintea ceremoniei de ieri, ulti-
ma defilare a unor trupe revenite de pe

front a avut loc în 29 iulie 2009, iar la
ea au luat parte aproape 800 de militari
care au participat la misiuni în teatrul
de operaþiuni din Irak, festivitatea
marcând finalul misiunii Armatei
Române în aceastã þarã. Anterior, ulti-
ma defilare a unor trupe întoarse de pe
front a avut loc în 23 august 1945, iar la
ea au participat soldaþii români întorºi

de pe câmpurile de luptã din cel de-al
doilea rãzboi mondial.

Celelalte treceri ale trupelor victo-
rioase în luptã au avut loc în 20 octom-
brie 1878, când pe sub Arcul de
Triumf au defilat ostaºii ce au luptat în
rãzbo iu l pen t ru independen þã
(1877-1878), în 1918 – la revenirea în
Bucureºti a familiei regale ºi în 8 no-

iembrie 1941, când au defilat trupele
române care au contribuit la eliberarea
Basarabiei, teritoriu ce trecuse în 26
iunie 1940 la URSS, în urma pactului
Ribbentrop-Molotov.

La evenimentul de ieri, care a inclus ºi
un moment de reculegere în memoria
soldaþilor ce ºi-au pierdut viaþa, în ultimii
19 ani, pe câmpul de luptã din Afgani-

stan, au participat preºedintele Klaus Io-
hannis, premierul Florin Cîþu, Mircea
Geoanã - secretarul-adjunct al NATO,
Nicolae Ciucã – ministrul Apãrãrii Na-
þionale, alþi reprezentanþi ai Guvernului
ºi conducerea Parlamentului.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

EXPERÞII
AVERTIZEAZÃ:

Euro
digital,
un proiect
neclar
lHugo Coelho, partener la
Forefront Advisers: “Pentru
moment, euro digital este
extrem de prost definit”
lKarl Toussaint du Wast,
cofondator al
Netinvestissement:
“Miºcarea BCE este
disperatã ºi fãrã speranþã”

P
e mãsurã ce euro digital trece la
faza de cercetare, experþii criticã
lipsa de claritate în jurul acestui
proiect ºi întârzierea lansãrii

sale, mai precis la un deceniu dupã apa-
riþia criptomonedelor, potrivit unei ana-
lize Euractiv.

Amintim cã, sãptãmâna trecutã, con-
siliul guvernatorilor Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE) a lansat proiectul privind
euro digital, care începe cu o fazã de cer-
cetare, urmatã de teste. Aceastã etapã va
dura 24 de luni, potrivit instituþiei de la
Frankfurt, ºi este destinatã “abordãrii
problemelor-cheie privind design-ul ºi
distribuþia monedei”.

Dacã va fi adoptat, euro digital le va
permite gospodãriilor ºi companiilor sã
depunã direct aceastã monedã într-un
cont deschis la banca centralã, la care,
pânã acum, accesul era rezervat doar
bãncilor comerciale. Aceºti bani vor fi
protejaþi împotriva oricãrui risc de pier-
dere, conform BCE, care subliniazã cã
desingul monedei trebuie sã se bazeze pe
preferinþele utilizatorilor ºi pe sfaturile
tehnice ale comercianþilor ºi
intermediarilor.

În noul context, Hugo Coelho, fost
ºef al echipei preºedintelui Eurogroup
Mario Centeno, partener la compania de
conultanþã Forefront Advisers, declarã:
“Rezultatul nu este clar deocamdatã ºi
s-ar putea sã nu fie mult timp de acum
încolo. Pentru moment, euro digital este
extrem de prost definit. Este posibil ca
prima versiune a euro digital sã aparã ca
un fel de cartelã preplãtitã ºi sã facã o
micã diferenþã în viaþa noastrã de zi cu
zi, dar acest lucru s-ar putea schimba
treptat”.

Euro digital ar fi, în esenþã, o versiune
electronicã a bancnotelor ºi monedelor
euro, care vor fi stocate în siguranþã di-
rect într-un cont BCE, mai degrabã decât
la o bancã comercialã. Pentru BCE, acest
euro este menit sã devinã o soluþie de pla-
tã suplimentarã ºi nu urmãreºte înlocui-
rea numerarului. Euro digital este aºtep-
tat sã fie mai sigur în comparaþie cu de-
pozitele din sistemul bancar privat, deoa-
rece existã întotdeauna probabilitatea ca
bãncile sã devinã insolvabile, conform
sursei. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

JOCURILE OLIMPICE

Fotbaliºtii tricolorii reintrã
în scenã dupã o pauzã de
57 de ani

F
otbaliºtii tricolori vor fura startul
la Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Deschiderea oficialã va avea loc
mâine, dar competiþiile au început

déjB (softball ºi fotbal), iar noi vom
avea parte de primele emoþii astãzi.
Honduras este adversarul ºi având în ve-
dere condiþiile speciale, nu existã favori-
þi în grupa noastrã de calificare. Speran-
þele nu sunt foarte mari, mai ales cã lotul
care a ajuns în Japonia este departe de
ceea ce putea prezenta naþionala noastrã,
dar cum turneul olimpic nu face parte
din calendarul FIFA, majoritatea clubu-
rilor au refuzat sã-ºi lase jucãtorii sã par-
ticiple la JO. Dacã la echipele autohtone

se poate imputa lipsa de patriotism, la
cele din strãinãtate unde sunt legitimaþi
jucãtori care ar fi putut participa la tur-
neu e mai greu sã le fie reproºat ceva.
Aºa stand lucrurile, selecþionerul Mirel
Rãdoi a fost nevoit sã improvizeze o
echipã. Rãmâne de vãzut cât de bine a
reuºit sã o asambleze.

Echipa tricolorã de fotbal s-a calificat
la Jocurile Olimpice în urma prestaþiei
echipei naþionale Under-21 la Campio-
natul European de tineret din 2019, când
a ajuns în semifinale. Selecþionata noa-
strã revine la Jocurile Olimpice dupã o
pauzã de 57 de ani. În urma tragerii la
sorþi, România a fost repartizatã în grupa

B alãturi de Noua Zeelandã, Coreea de
Sud ºi Honduras. Turneul de fotbal a de-
butat ieri ºi se va încheia pe 7 august.
Programul meciurilor în grupa noastrã
este urmãtorul: Joi, 22 iulie: Noua Zee-
landã – Coreea de Sud, Honduras –
România; Duminicã, 25 iulie: Noua Zee-
landã – Honduras, România – Coreea de
Sud; Miercuri, 28 iulie: România – Noua
Zeelandã, Coreea de Sud – Honduras.
Vor fi 18 jucãtori pe foaia de joc, iar
aceºtia vor fi aleºi în preajma jocului. Fo-
aia oficialã poate fi modificatã de la meci
la meci.

O.D.
(continuare în pagina 10)

ESTIMÃRILE ANALIªTILOR LA NIVEL GLOBAL:

Creºtere economicã
acompaniatã de inflaþie, în
partea a doua a anului
lDragoº Cabat: “Creºterile indicilor se vor reversa la un moment dat, dar nu cred cã acest
lucru se va întâmpla în semestrul al doilea”lAdrian Codirlaºu: “Existã un risc de
supraîncãlzire a economiei care se vede în creºterea puternicã a preþurilor mãrfurilor”

Indicii principalelor burse de acþiuni
din Statele Unite ºi Europa, precum ºi
preþurile materiilor prime, au marcat
creºteri importante de la începutul anului
ºi pânã în prezent, evoluþii ce ilustreazã
revenirea economicã dupã ºocul cauzat
de pandemia Covid-19, iar analiºtii con-
sultaþi de ziarul BURSA se aºteaptã la
continuarea tendinþei ascendente în
partea a doua a anului, dar acompaniatã
de inflaþie.

În Statele Unite, indicele Standard &
Poor’s 500 a urcat cu circa 15%, în perio-
ada 31 decembrie 2020 – 20 iulie 2021, în
timp ce de partea noastrã a Atlanticului,
indicele paneuropean Stoxx 600 s-a apre-
ciat cu aproape 12%. Plecând de la o bazã
joasã, preþul petrolului a crescut cu peste
30% (34% pentru sortimentul Brent ºi
39% în cazul WTI), cuprul a urcat cu
21%, iar aluminiul cu circa 23%, conform
datelor prezentate de Trading Economics.

Dragoº Cabat: “În opinia mea,
o crizã financiarã este deja la
orizont”

Dragoº Cabat, analist CFA, ne-a de-
clarat: “Evoluþia indicilor bursieri ºi a
preþurilor materiilor prime indicã relan-
sarea economicã de dupã pandemie.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)


