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DACÃ PRESIUNILE INFLAÞIONISTE VOR PERSISTA

BCE, posibil sã înãspreascã
politicamonetarãmai
curând decât seanticipeazã

B
anca Centralã Europeanã (BCE)
este posibil sã înãspreascã politi-
ca monetarã mai curând decât se
aºteaptã mulþi experþi, în condi-

þiile în care presiunile inflaþioniste se pot
dovedi mai persistente, a declarat, ieri,
Robert Holzmann, guvernatorul Bãncii
Naþionale a Austriei ºi membru în consi-
liul guvernatorilor BCE, citat de Reuters.

BCE, care are programatã pentru
astãzi o reuniune a consiliului guverna-
torilor, a derulat o politicã monetarã ul-
tra-relaxatã de la debutul pandemiei de
coronavirus, ºi a promis o perioadã ºi
mai lungã de acomodare în luna iulie,
când ºi-a prezentat noua sa strategie.
Însã, presiunile inflaþioniste s-au acumu-
lat mult mai rapid în ultimele luni decât
se aºteptau analiºtii.

Robert Holzmann a apreciat, preluat
de Agerpres, cã existã posibilitatea acu-
mulãrii presiunilor la adresa preþurilor,
ca urmare a continuãrii blocajelor de-a
lungul lanþurilor globale de aproviziona-
re, crizei forþei de muncã, cererii susþinu-
te a gospodãriilor, efectelor politicilor
destinate combaterii schimbãrilor clima-

tice asupra costurilor ºi a faptului cã o
inflaþie de bazã mai ridicatã este inclusã
în aºteptãrile inflaþioniste.

Analiºtii se aºteaptã ca, la reuniunea
de politicã monetarã de astãzi, BCE sã
anunþe reducerea stimulentelor monetare
chiar dacã va promite un sprijin consis-
tent timp de mai mulþi ani.

“Aceasta nu înseamnã cã vom retrage
prematur politica monetarã acomodati-
vã, ci mai degrabã cã aceastã politicã va
fi necesarã pentru o perioadã de timp mai
scurtã de timp decât se aºteaptã piaþa”, a
spus Holzmann. Specialistul a menþionat
cã o politicã monetarã ultra-relaxatã ar
putea conduce la dezechilibre financiare
ºi la o alocare ineficientã a capitalului.

La ultima ºedinþã de politicã moneta-
rã de la BCE, care a avut loc la finele lu-
nii iulie, Banca Centralã Europeanã a de-
cis sã menþinã nemodificatã dobânda de
politica monetarã, la cel mai scãzut nivel
din istorie, dar a promis un sprijin mai
îndelungat pentru economia zonei euro.

E.O.

(continuare în pagina 4)

Toamna majorãrilor

Rusia, din nou þap ispãºitor
pentru autoritãþile europene
incompetente ºi iresponsabile

T
oatã lumea ºtie, cu un grad
de certitudine de peste
100%, cã Rusia este
de vinã pentru toate
relele din aceastã
lume, dar mai ales
pentru toate nenoro-

cirile care se abat asupra Euro-
pei “civilizate”, a cãrei submi-
nare este urmãritã permanent
de “barbarii” din Est.

Acum lamentãrile ºi urletele
neputinþei europene vin ca urmare a
creºterii explozive a preþurilor gazelor

naturale ºi a reducerii relative a cantitãþii
furnizate de Gazprom, care îºi respectã,

însã, obligaþiile contractuale.
Ceea ce s-a redus a fost cantita-
tea suplimentarã de gaze oferitã
la cerere, dar pe fondul unui mo-
tiv bine întemeiat, care nu are le-
gãturã cu o eventuala “pedeap-
sã” aplicatã Ucrainei sau chiar
clienþilor din UE, pe fondul ati-
tudinii lor de confruntare deschi-
sã în relaþia cu Rusia.

Cele mai recente date de la FMI ºi
Banca Mondialã aratã cã preþul gazelor

naturale importate în Uniunea Europea-
nã a ajuns în august 2021 la circa 16 do-
lari pentru un milion BTU (British Ther-
mal Unit), un nivel cu peste 400% mai
mare decât cel din aceeaºi perioadã a
anului trecut ºi cu peste 165% mai mare
decât nivelul din decembrie 2020 (vezi
graficul 1).

Înainte sã proclame cu patos revolu-
þionar cã Rusia este vinovatã pentru
scumpirea gazelor, ocupantul postului de
ministru al energiei în aºa-zisul guvern
liberal de la Palatul Victoria sau consilie-
rii sãi ar fi gãsit la Bloomberg, dacã ar fi

cãutat, o informaþie deosebit de impor-
tantã.

Agenþia de ºtiri scrie cã “Rusia are o
problemã mare a gazelor, aproape la fel de
mare ca exporturile sale cãtre Europa”.

“Gigantul Gazprom are doar douã
luni pentru a completa stocurile pânã la
un nivel record, o þintã stabilitã de Mini-
sterul Energiei”, afirmã Bloomberg, iar
aceasta presupune pomparea zilnicã în
depozitele de gaze a unei cantitãþi echi-
valente cu 80% din exporturile zilnice
cãtre Europa.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

ECONOMIA MONDIALÃ, AMENINÞATÃ DE
STAGFLAÞIE

Creºteri record de preþuri
la nivel global
l Preþurile gazelor naturale, într-un avans istoric

S
tagflaþia ameninþã în prezent eco-
nomia lumii, existând o temere tot
mai mare legatã de riscul pe care
îl reprezintã acest amestec consi-

derat toxic, de cerere slabã ºi accelerare
a preþurilor.

Conform definiþiei, stagflaþia este
un fenomen economic ce se manifestã
prin coexistenþa stagnãrii economiei,
inflaþiei ºi ºomajului, iar specialiºti
atrag atenþia cã, pe lângã varianta Delta
a coronavirusului, care submineazã
eforturile de redresare, cifrele privind

evoluþia pieþei muncii din SUA sunt
îngrijorãtoare (cel ai redus nivel de an-
gajãri din ultimele ºapte luni), indicele
Ifo privind încrederea mediuliui de afa-
ceri din Germania – cea mai mare eco-
nomie a Europei – s-a deteriorat, secto-
rul serviciilor din China slãbeºte, la fel
ºi producþia mondialã. Toate acestea, în
condiþiile în care, nu de mult, factorii
de decizie politicã sperau sã asistãm la
o creºtere econmicã decentã ºi o înceti-
nire a inflaþiei. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

City Insurance, laun pas
de faliment
l Fondul i3CP nu a virat banii pentru acþiunile companiei
subscrise în cadrul majorãrii de capitallGheorghe
Piperea: “În opinia mea, nu existã niciun motiv pentru
prelungirea administrãrii speciale a City Insurance ºi este
nevoie urgentã de ridicarea autorizaþiei de funcþionare”

A
cþionarii City Insurance, liderul
pieþei de RCA din þara noastrã,
nu au capitalizat compania con-
form cerinþelor formulate în luna

iunie de cãtre Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), a anunþat ieri
supraveghetorul pieþei, care acum poate
cere retragerea licenþei companiei ºi de-
schiderea procedurii falimentului.

Concret, fondul olandez i3CP Hol-
dings BV nu a virat banii pentru acþiunile
pe care le-a subscris la City Insurance,
iar ASF impusese companiei ca, pânã la
începutul acestei sãptãmâni, sã facã o ca-
pitalizare de 150 de milioane de euro,
pentru restabilirea nivelului fondurilor
proprii de bazã eligibile care acoperã ce-
rinþa minimã de capital (MCR). La finele
lunii trecute, olandezii anunþaserã cã
subscriseserã acþiunile în cadrul unei
majorãri de capital operate de City pen-
tru circa 150 milioane de euro, dar con-
form comunicatului de ieri, nu a virat ba-
nii în conturile companiei. Acum, Auto-
ritatea de Supraveghere Financiarã spu-
ne cã va analiza situaþia de fapt ºi va lua

deciziile care se impun, în conformitate
cu prevederile legale.

Gheorghe Piperea: “Cu cât
decizia falimentului este
luatã mai repede, cu atât mai
puþin complicate sunt
cererile care ar trebui sã fie
soluþionate de cãtre Fondul
de Garantare”

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a de-
clarat: “În opinia mea, nu mai existã ni-
ciun motiv pentru prelungirea admini-
strãrii speciale a City Insurance ºi este
nevoie urgentã de ridicarea autorizaþiei
de funcþionare, ceea ce înseamnã cã tre-
buie sã se cearã procedura de faliment.
Iar legislaþia falimentului are, printre al-
tele, anumite dispoziþii protective pentru
aºa-numiþii creditori de asigurare, adicã
cei care au pãþit dauna ºi care trebuie sã
îºi recupereze sumele respective.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 8)

ASF dã undã verde
ofertei concurente a
investitorului Ben Madadi
la SIF Muntenia
l La sediul ASF se va realiza o licitaþie de preþ, iar oferta
cu cel mai mic preþ va fi revocatã

A
utoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) a avizat ieri ofer-
ta concurentã de cumpãrare de
acþiuni SIF Muntenia (SIF4) a

investitorului Ben Madadi, conform de-
ciziilor ASF publicate pe site-ul Bursei
de Valori Bucureºti. Solicitarea de avi-
zare a fost transmisã luni, 30 august, iar
oferta lui Madadi vizeazã 55 de milioa-
ne de acþiuni SIF4, echivalentul a 7%
din SIF Muntenia. Conform deciziilor,
la sediul ASF se va realiza o licitaþie de
preþ, iar oferta cu cel mai mic preþ va fi
revocatã.

Pe de altã parte, oferta de cumpãrare a
conducerii SIF Muntenia intenþioneazã
rãscumpãrarea a 20,6 milioane de acþiuni
SIF4 (2,56% din capitalul social), la un
preþ de 1,3 lei/titlu. Preþul de astãzi al ac-
þiunilor SIF4 este de 1,295 lei. Amintim

cã acest program de rãscumpãrare al
conducerii SIF4 a fost aprobat de acþio-
narii SIF Muntenia tocmai în urmã cu 16
luni, compania anunþând abia în finalul
lunii iulie cã vrea în sfârºit sã ducã la
îndeplinire acest program.

Amintim de asemenea, în legãturã cu
licitaþia de preþ a SIF Muntenia, faptul cã
preþul maxim de rãscumpãrare propus de
conducerea SIF4 a fost stabilit prin deci-
zia acþionarilor la 2,03 lei, la fel cum a
fost stabilitã cantitatea vizatã pentru
rãscumpãrare.

Preþul de cumpãrare al ofertei lui Ma-
dadi este de 1,6 lei/titlu, perioada de de-
rulare este 15-28 septembrie, iar inter-
mediarul este Alpha Bank.

M.G.

(continuare în pagina 4)

Energia va continua
sã împingã inflaþia în sus
lAdrian Codirlaºu, vicepreºedintele CFA România:
“Inflaþia va continua sã creascã”

I
nstitutul Naþional de Statisticã (INS)
va publica mâine rata inflaþiei pentru
luna august, iar analiºtii anticipeazã
o nouã accelerare a preþurilor de

consum dupã creºterea la 4,95% din
luna iulie. În august au fost noi majorãri
de preþuri ale carburanþilor, tutunului,
transportului urban, energiei electrice ºi
gazelor naturale. Analiºtii BCR estime-
azã o creºtere lunarã a preþurilor de con-
sum de 0,2% ºi o ratã anualã de 5,2%, în
linie cu previziunile analiºtilor chestio-
naþi de Bloomberg.

Amintim, de asemenea, cã preþurile
producþiei industriale au crescut cu 14% în

termeni anuali în iulie, în accelerare de la
11,9% în iunie. Pe industrii, cele maiputer-
nicecreºteri au fost înceapetrolierã (59%),
metalurgicã (52,8%), prelucrarea lemnului
(30,1%). Analiºtii aratã cã avansul rapid al
preþurilor producþiei industriale poate con-
duce la presiuni inflaþioniste ºi la nivelul
preþurilor de consum ale populaþiei.

La finalul lunii iulie, pe zona de alimen-
te, cele mai mari scumpiri din acest an sunt
la ulei (18%), brânzã de oaie (6%), peºte
(5,76%), pâine (4,59%) fasole (4,55%),
margarinã (4,46%), miere de albine (3,5%),
carnea de vitã ºi pui (cu 2-3%). (M.G.)
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