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Inflaþia - aproape de
16%, dobânda cheie
creºte din nou, Dîncu
pleacã de la Apãrare

P
roblemele din energie
au continuat sã îºi
punã amprenta asupra
economiei româneºti
ºi în a doua lunã de to-
amnã, în ciuda ordo-
nanþei de urgenþã
aprobatã de guvernul

Ciucã în urmã cu douã luni, prin care se
stabilea cã mãsurile de plafonare ºi
compensare a preþurilor din energie vor
fi aplicate pânã la finalul lunii august a
anului viitor. Criza economicã, rãzbo-
iul din Ucraina ºi preþurile din energie
au continuat sã adânceascã inflaþia cu
care se confruntã economia europeanã

ºi economia naþionalã, fapt pentru care,
pe plan intern, Consiliul de Admini-
straþie al Bãncii Naþionale a României
(BNR) a decis, în 5 octombrie, majora-
rea dobânzii de referinþã cu 0,75 puncte
procentuale, de la 5,5% la 6,25% pe an,
ceea ce a avut impact ºi asupra indicilor
Robor ºi IRCC. Decizia BNR a antici-
pat-o pe aceea a Bãncii Centrale Euro-
pene, care în 27 octombrie a decis ºi ea
creºterea ratei dobânzii cu 0,75 puncte
procentuale.

Noua ratã a dobânzii de referinþã
stabilitã de BNR are menirea de a înce-
tini creºterea inflaþiei, care, la finalul
lunii septembrie ajunsese la 15,9%

faþã de septembrie 2021, conform da-
telor publicate de Institutul Naþional
de Statisticã în 12 octombrie.

În ceea ce priveºte cheltuielile bu-
getare, o gurã de oxigen pentru coaliþia
de guvernare PSD-PNL-UDMR a re-
prezentat-o luna trecutã decizia Comi-
siei Europene privind livrarea cãtre
Ministerul Finanþelor a primei tranºe
de finanþare, în valoare de 2,6 miliarde
euro din Planul Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã, sumã care va merge strict
în investiþii ºi reforme. PNRR a fost ºi
în luna octombrie principala temã de
dezbatere politicã pe plan intern, di-
scuþiile fiind axate pe domeniile pe

care ar trebui ca planul sã fie renego-
ciat cu Comisia Europeanã. În acest
context, la finalul lunii trecute, pre-
mierul Nicolae Ciucã a efectuat o vizi-
tã oficialã la Bruxelles, unde s-a întânit
atât cu Roberta Metsola, preºedintele
Parlamentului European, cât ºi cu
Ursula von der Leyen, preºedintele
Comisiei Europene, discutând cu ace-
asta din urmã despre înlocuirea
jalonului de 9,4% din PIB pentru
cheltuielile cu pensiile publice cu un
alt indicator de disciplinã financiarã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

1 octombrie

- Premierul Nicolae Ciucã partici-
pã, la Sofia, la inaugurarea exploatãrii
comerciale a Interconectorului de
gaze Grecia -Bulgaria.

3 octombrie

- BNR anunþã cã, la data de 30 sep-
tembrie 2022, rezervele valutare la
Banca Naþionalã a României se situau
la 43.711 milioane de euro, faþã de
42.851 milioane de euro la 31 august
2022. Nivelul rezervei de aur s-a men-
þinut la 103,6 tone. În condiþiile evolu-

þiilor preþurilor internaþionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.669 milioane
de euro. Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur) la 30 septem-
brie 2022 erau de 49.380 milioane de euro, faþã de 48.565 milioane de euro la
31 august 2022.

- Francul atinge cursul maxim al lunii faþã de moneda noastrã: 5,1139 lei,
potrivit datelor BNR.

- Euro atinge cursul maxim al lunii, faþã de leu: 4,9480 lei, potrivit cifrelor
BNR.

- Preºedintele Klaus Iohannis sem-
neazã decretul prin care consilierul
prezidenþial Ligia Deca este numit mi-
nistru al Educaþiei, funcþie rãmasã va-
cantã în urma demisiei liberalului So-
rin Cîmpeanu.

5 octombrie

- Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României decide majora-
rea ratei dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%,
începând cu data de 6 octombrie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facili-
tatea de creditare (Lombard) la 7,25%, de la 6,50% pe an, ºi creºterea ratei
dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an, începând cu
data de 6 octombrie 2022.

- Guvernul plafoneazã preþul lem-
nelor de foc la 400 de lei metrul cub, în
condiþiile în care în unele zone ale þãrii
preþul atinsese 700 de lei.

- Guvernul semneazã acordul de
parteneriat al României cu Uniunea
Europeanã pentru perioada 2021-2027

în ceea ce priveºte fondurile alocate þãrii noastre pe politica de coeziune. Noul
parteneriat prevede finanþãri de 45 de miliarde de euro.

- Cabinetul Ciucã adoptã hotãrârea privind constituirea, organizarea ºi
funcþionarea Bãncii de Investiþii ºi Dezvoltare (BID).

7 octombrie

- Gramul de aur atinge preþul maxim al lunii: 277,3997 lei, conform BNR.

10 octombrie

- Ministerul Energiei ºi Compania
Naþionalã de Transport al Energiei
Electrice Transelectrica S.A. semnea-
zã contractele de finanþare pentru nouã
proiecte de investiþii pentru care sunt

alocate 424,4 milioane de euro din Fondul de Modernizare.

11 octombrie

- Fondul Monetar Internaþional (FMI) revizuieºte în creºtere semnificativã
estimãrile privind avansul economiei româneºti în acest an, de la 2,2% - cât
prognoza în primãvarã, la 4,8%.

12 octombrie

- Institutul Naþional de Statisticã
(INS) anunþã cã, la finalul lunii sep-
tembrie, inflaþia anualã a fost de
15,9%.

- Dolarul - la cel mai ridicat curs al
lunii faþã de moneda noastrã: 5,0904
lei, conform BNR.

- Ministrul francez al Apãrãrii, Sebastien Lecornu, anunþã cã Franþa va tri-
mite în România, la baza militarã de la Cincu, 20 de blindate de luptã ºi 12
tancuri Leclerc.

14 octombrie

- BNR informeazã cã, în perioada ianuarie - august 2022, contul curent al ba-
lanþei de plãþi a înregistrat un deficit de 16.986 milioane de euro, comparativ cu
10.742 milioane de euro în perioada ianuarie - august 2021. În structura acestu-
ia, balanþa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 6.690 milioane de
euro, balanþa serviciilor - un excedent mai mare cu 2.323 milioane de euro, ba-
lanþa veniturilor primare - un deficit mai mare cu 2.423 milioane de euro, iar ba-
lanþa veniturilor secundare - un excedent mai mare cu 546 de milioane de euro.

18 octombrie

- Parlamentul European adoptã,
pentru a patra oarã în ultimii 11 ani, o
rezoluþie prin care solicitã Consiliului
UE sã aprobe intrarea României ºi
Bulgariei în Spaþiul Schengen.

19 octombrie

- Guvernul aprobã ordonanþa de urgenþã prin care mandatele a patru mem-
bri din Comitetul de reglementare al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei sunt prelungite cu încã ºase luni.

20 octombrie

- Parlamentul Þãrilor de Jos adoptã o rezoluþie prin care îi solicitã guvernului
olandez sã nu fie de acord cu aderarea României ºi Bulgariei la Spaþiul Schengen
pânã când nu va fi sigur cã aceste þãri îndeplinesc toate criteriile cerute. (A.V.)
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