
12 pagini

n Costurile de finanþare dau înapoi, dupã creºterile
aduse de criza politicã PAGINA 9

n Ministrul Educaþiei nu susþine vaccinarea
obligatorie PAGINA 10

n Teatru Independent la Muzeul Þãranului ºi la
”Antipa” PAGINA 10

n OANA NECHITA, DIRECTORUL
EXECUTIV AL BRICK ROMANIA:
“Am devenit conºtienþi de
importanþa digitalizãrii afacerii”

PAGINA 9

5 lei
n PNRR-UL ÞÃRII NOASTRE, LA UN PAS DE

APROBARE / Preºedintele Comisiei
Europene vine la Bucureºti PAGINA 3

n Datoria în marjã - driverul principal al
bulei din pieþele americane

PAGINA 4

n CE SE MAI SCUMPEªTE? /Apa de
izvor va costa cu 20% mai mult

PAGINA 10

n PLASAMENTE ALTERNATIVE / Cresc
preþurile la culorile de toamnã

PAGINA 11

Luni, 20 septembrie 2021, nr. 181 (6961), anul XXXI

GRAM AUR = 238,6026 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5309 RON EURO = 4,9473 RON DOLAR = 4,1999 RON

Inflaþia mare deja dã
semne cã nu e tranzitorie
lAdevãratul motiv pentru inflaþie mare este faptul cã
economia Chinei a început sã fie o economie de consum

T
ocmai s-a publicat rata anualizatã
a inflaþiei din SUA pentru luna
august ºi pare sã se fi diminuat: de
la 5,4% în iulie, la 5,3% în august.

Însã 1,3%, cifra inflaþiei din august 2020
în SUA, nu a fost prea micã raportat la
ultimii 20 de ani. Poate sã fi fost,
eventual, cu 0,7% sub media ul-
timilor ani din cauza pandemiei.
Dar dacã scãdem din 5,4% acel
0,7%, rezultã o inflaþie de 4,7%.
Iar aceasta nu mai poate fi legatã
de efectul pandemiei la nivel so-
cio-economic. O inflaþie realã de
aproape 5% este foarte mare
pentru ultimii 20-30 ani. Aºa cifrã nu s-a
mai vãzut din vara anului 2008. Încetul
cu încetul, oamenii încep sã înþeleagã
faptul cã, vorba partenerilor strategici,
“inflation is here to stay”.

Eu n-am nimic împotriva inflaþiei. Cu
toate cã pentru foarte mulþi reprezintã o
problemã serioasã, mai ales în ceea ce pri-
veºte costurile la energie ºi alte materii
prime, inflaþia este mai bunã decât alter-
nativa acesteia: este vorba de lipsã de bani
ºi ºomaj. Inflaþia este eminamente un fe-
nomen monetar, mai precis este consecin-
þa creºterii masei monetare. Pânã în 2020,

creºterea masei monetare nu prea a gene-
rat o inflaþie semnificativã, deoarece, în
principal, China avea capacitatea sã abso-
arbã excesul monetar al lumii prin spori-
rea capacitãþii sale de producþie.

Apoi, pânã de curând, la nivelul inter-
venþiilor monetare a funcþionat ºi
reducerea dobânzilor. Doar cã în
contextul în care dobânzile au
ajuns la zero sau chiar sub zero în
unele cazuri, aceastã variantã de
stimulare a economiei a dispãrut.
Drept consecinþã, dupã 2020 s-a
acþionat mai serios pe partea fi-
scalã. Mai precis, s-a mers mai

mult pe deficit bugetar la niveluri fãrã
precedent pentru o perioadã de pace, cu
scopul stimulãrii economice în timpul
pandemiei.

Acum, însã, a devenit clar cã aceste
creºteri ale masei monetare nu mai pot fi
absorbite de economia Chinei, deoarece
preþurile din China au început sã fie com-
petitive (mai apropiate) de cele din þãrile
dezvoltate. Pe scurt, chinezul s-a tot
scumpit în ultimii 20-30 de ani, astfel
încât din multe puncte de vedere a ajuns
aproape la fel de scump ca occidentalul.

(continuare în pagina 4)

Banca centralã din
China reia injecþiile de
lichiditate, pe fondul
crizei Evergrande
l Societe Generale: “O încetinire severã ºi extinsã a
activitãþii economice pare destul de probabilã”
l Evergrande se apropie de un colaps financiar ce ar putea
provoca valuri în economia ºi societatea chinezã

A
utoritãþile monetare din China
ºi-au intensificat injecþiile de
cash în sistemul financiar, pe
fondul crizei datoriilor grupului

Evergrande, al doilea cel mai mare dez-
voltator imobiliar din China, un semn cã
autoritãþile chineze încearcã sã calmeze
investitorii ºi pieþele odatã cu apropierea
finalului de trimestru când lichiditatea se
reduce, scrie Bloomberg.

Banca centralã din China a injectat,
vineri, 90 de miliarde de yuani (14 mi-
liarde de dolari) prin intermediul unor
aranjamente repo pe 7 ºi 14 zile, cea mai
ridicatã sumã din luna februarie a acestui
an. Totodatã, vineri a fost prima zi din
aceastã lunã în care entitatea bancarã
centralã din China a adãugat lichiditate
zilnicã pe termen scurt în sistemul bancar
de peste 10 miliarde de yuani.

Operaþiunile monetare vin în condi-

þiile în care criza cu care se confruntã Chi-
na Evergrande Group a început sã provo-
ace îngrijorãri cu privire la situaþia pieþei
imobiliare ºi pieþelor de credit din China.
La stresul din pieþele de credit se adaugã
creºterea cererii de credit într-o perioadã
în care bãncile sunt mai puþin dispuse sã
împrumute deoarece pe final de trimestru
se pregãtesc pentru o serie de controale
obligatorii. Lichiditatea tinde, de aseme-
nea, sã se reducã în aceastã perioadã a
anului, înaintea unei vacanþe de o sãptãm-
ânã ce are loc la începutul lunii octombrie.

“Evitarea unei crize sistemice de li-
chiditate este în mod absolut prioritatea
actualã a bãncii centrale din China”, ara-
tã într-o notã citatã de Bloomberg econo-
miºtii din China ai Societe Generale.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 2)

UE vrea sã mute
”pe teren propriu”
producþia de vaccinuri

C
ontrolul asupra fluxului de pro-
ducþie a vaccinurilor a devenit fo-
arte important, într-o perioadã în
care lumea trãieºte sub semnul

pandemiei. Uniunea Europeanã (UE) a
sesizat cã existã probleme pe lanþul de
aprovizionare ºi vrea sã ia mãsuri. Com-
paniile europene care joacã un rol cru-
cial în producþia de vaccinuri împotriva
COVID-19 lucreazã sã îºi aducã pro-
ducþia ºi lanþurile de aprovizionare mai
aproape de clienþi, pentru a se proteja de
restricþiile impuse schimburilor comer-
ciale, care au întrerupt livrãrile în timpul
pandemiei. Grupul german Merck
KGaA, a cãrui subsidiarã - Life Science
- este unul dintre cei mai mari producã-
tori mondiali de echipamente pentru
bioreactori, a informat cã vrea sã îºi ex-
tindã reþeaua de producþie la nivel geo-
grafic, astfel încât sã treacã prin vamã
mai puþine livrãri. Legislaþia americanã,
care obliga companiile sã dea prioritate
îndeplinirii contractelor guvernamentale
americane, a creat probleme pentru
Merck, în condiþiile în care grupul încer-
ca sã facã faþã unei cereri crescute pen-
tru produsele sale. Însã, SUA nu repre-

zintã singura þarã care a demarat ceea ce
unii numesc “naþionalismul vaccinuri-
lor”. India a interzis exporturile de vac-
cinuri la mijlocul lunii aprilie, pentru a
se concentra pe imunizarea internã, ceea
ce a afectat planurile de vaccinare ale
multor þãri din Africa ºi sudul Asiei. De
asemenea, în contextul problemelor de
producþie anunþate de grupul anglo-sue-
dez AstraZeneca la începutul anului,
Uniunea Europeanã a impus o schemã
de monitorizare a exporturilor ºi a acu-
zat Marea Britanie cã îºi pãstreazã vac-
cinurile împotriva COVID-19, care ar fi
trebuit sã fie împãrþite cu UE. “În con-
textul constrângerilor comerciale pe
care le-am vãzut, am extins procesul de
diversificare globalã de fiecare datã
când am avut ocazia”, a spus directorul
general de la Merck KGaA, Belen Gari-
jo. La firma Rentschler Biopharma SE,
o companie germanã care lucreazã cu
mari nume din industria pharma ºi care
ajutã CureVac sã îºi producã propriul
sãu vaccin împotriva COVID-19, pan-
demia a declanºat o revizuire a rutelor
de aprovizionare. (O.D.)

(continuare în pagina 10)
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Cum se
propagã
undele
cutremurului
City
Insurance

C
ity Insurance, liderul pieþei
RCA din þara noastrã, este
gata sã sucombe, dupã ce Au-
toritatea de Supraveghere Fi-

nanciarã (ASF) a cerut falimentul
companiei, dar autoritãþile ºi unele
sindicate din domeniu dau comuni-
cate liniºtitoare privind capacitatea
de gestionare a situaþiei din piaþã. În
acelaºi timp, se cer anchete ºi demi-
teri la nivelul conducerii ASF, pentru
cã, sub ochii sãi, problemele de la
City s-au acutizat în ultimii câþiva
ani, pânã la colaps.

City Insurance are circa trei mili-
oane de clienþi, o cotã de piaþã RCA
de 46%, a practicat cele mai mici tari-
fe pentru asigurãrile auto obligatorii,
iar în ultimii ani pe numele sãu au fost
înaintate cãtre ASF nenumãrate peti-
þii privind nerespectarea condiþiilor
contractuale, neplata sau plata parþia-
lã a despãgubirilor etc.

Pentru o bunã perioadã de timp,
Autoritatea a sancþionat simbolic
City, dar în luna iunie a acestui an, în
urma unor controale care au scos în
evidenþã nereguli grave, ASF a obli-
gat compania sã vinã cu un plan de
redresare pentru restabilirea nivelului
fondurilor proprii eligibile care sã
acopere cerinþele de capital, iar City a
intrat în administrarea specialã a Fon-
dului de Garantare a Asiguraþilor.
Compania nu a venit cu banii necesa-
ri ºi cu un plan de redresare adecvat,
astfel încât, sãptãmâna trecutã, Con-
siliul ASF a decis retragerea autoriza-
þiei de funcþionare a societãþii, con-
statarea stãrii de insolvenþã ºi promo-
varea de cãtre Autoritate a cererii pri-
vind deschiderea procedurii falimen-
tului împotriva companiei.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 12)

Realitatea complicitãþii ASF cu frauda
de la City Insurance. De la Miºu Negriþoiu
la Nicu Marcu. Parchetul sã se sesizeze,
Parlamentul sã revoce (I)

N
icu Marcu pentru
noi este Camenco
Petrovici doi. La
fel cum CEC-ul,
condus de Ca-
menco Petrovici,
a pãcãlit popula-

þia prin falsa garantare a Fondu-
lui Naþional de Investiþii (FNI), la fel ºi
Nicu Marcu a pãcãlit populaþia prin fal-
sa garantare de cãtre Autoritatea de Su-

praveghere Financiarã a capita-
lului (ºi bonitãþii) City Insuran-
ce, societate care se dovedeºte
cã a fraudat sute de milioane de
euro din banii asiguraþilor în
timp ce era mângâiatã pe creºtet
de ASF.

Din prima zi în care Nicu Mar-
cu a fost numit Preºedinte ASF (28 iunie
2020), el a acþionat în scopul acoperirii
fraudei de la City Insurance prin mângâie-

rea pe creºtet a City Insurance ºi neobliga-
rea în mod real de a aduce capital.

Astfel, Nicu Marcu a oferit mai mult
de un an societãþii City Insurance, timp
în care societatea, cu o cotã de piaþã de
45% pe piaþa RCA, a încasat miliarde de
lei ca prime, a plãtit mai puþin de jumãta-
te din sumele încasate ca despãgubiri ºi a
sifonat restul. Sub atenta privire ºi supra-
veghere a lui Nicu Marcu.
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