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Dolarul american a coborât la minimul
ultimelor trei luni
l Jameel Ahmad, Alpari: ”Aºteptãrile privind scãderea inflaþiei în Statele Unite adaugã combustibil suplimentar slãbiciunii
dolarului”l Fiona Cincotta, City Index: ”Piaþa vede lumina de la capãtul tunelului în ceea ce priveºte creºterea dobânzilor”

D
olarul american a coborât re-
cent la minimul ultimelor trei
luni, dupã ce ultimele date
privind inflaþia au alimentat

speranþele cã Rezerva Federalã va avea
o abordare mai relaxatã în ceea ce pri-
veºte mãrimea creºterilor ratelor de
dobândã, conform Business Insider.

Indicele Preþurilor de Producãtor
(PPI) din Statele Unite a avut în oc-
tombrie o creºtere anualã de 8%, con-
form datelor Biroului de Statisticã a
Muncii, sub estimarea de 8,3% a eco-
nomiºtilor chestionaþi de Bloomberg,
precum ºi sub nivelul de 8,4% din sep-

tembrie. Potrivit companiei de servicii
financiare Comerica, ultimul raport
PPI este o dovadã suplimentarã cã afa-
cerile încep sã-ºi piardã puterea de
transmitere a creºterii costurilor în
preþul final, într-o economie care se
tempereazã.

Jameel Ahmad, strateg ºef la Alpa-
ri, a spus la Business Insider: ”Aºtep-
tãrile privind scãderea inflaþiei în Sta-
tele Unite adaugã combustibil supli-
mentar slãbiciunii dolarului, fapt ce a
fost binevenit pentru monedele glo-
bale sãptãmâna trecutã. Acum existã
noi elemente care sã susþinã dinamica

în aceastã sãptãmânã de tranzacþiona-
re”.

Ieri, în jurul orei 13:00 a României,
Indicele Dolarului American (US Dol-
lar Index-DXY) se tranzacþiona la cir-
ca 106 puncte, dupã ce cu o zi în urmã
atinsese un minim de 105,34. La finele
lunii septembrie, DXYurcase la maxi-
mul ultimilor 20 de ani, de circa 115
puncte, conform datelor inve-
sting.com. US Dollar Index este o mã-
surã a valorii dolarului american în
comparaþie cu un coº format din alte
ºase monede: euro, yenul japonez, lira
sterlinã, dolarul canadian, coroana

suedezã ºi francul elveþian.
Fiona Cincotta, analist senior al pie-

þelor financiare la City Index, a scris
într-o notã, potrivit Bloomberg: ”Indi-
cele Preþurilor de Producãtor este ade-
sea considerat un indicator de tip lea-
ding (n.r. care dã informaþii în avans)
pentru Indicele Preþurilor de Consum
(IPC). Astfel, datele sugereazã cã IPC
este pe cale sã-ºi continue scãderea. Iar
asta creºte aºteptãrile cã Fed va tempe-
ra ritmul creºterii ratelor”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

ADRIAN CÂCIU, MINISTRUL FINANÞELOR:

”Sunt semnale cã
închidem acest an cu
o creºtere economicã
de 4,6%”

E
xistã semnale cã þara noastrã va
încheia acest an cu o creºtere
economicã de 4,6%, a spus ieri
Ministrul Finanþelor, Adrian

Câciu, într-o conferinþã de presã. Mini-
strul a subliniat cã avem trei trimestre
de creºtere economicã, dar cã semnale-
le de încetinire devin evidente.

Domnia sa a afirmat: ”Reamintesc
tuturor cã la începutul anului foarte
mulþi din aceastã þarã se bucurau cã nu

o sã avem creºterea economicã pro-
gnozatã, conformã cu programul bu-
getar. Iatã cã indiferent cum se schim-
bã cifrele pe datele PIB, cum sunt re-
structurate sau sunt reanalizate pentru
cã ºi evoluþia economicã este în dina-
micã, sunt semnale cel puþin prudente
ale Comisiei Naþionale de Prognozã,
cã închidem acest an cu 4,6% (n.r.
creºtere economicã). (A.I.)

(continuare în pagina 8)

RAPORT FAVORABIL PENTRU ÞARA NOASTRÃ

CE ne vrea în
Schengen;
Consiliul JAI -
factor decizional

C
olegiul comisarilor
europeni a decis ieri
cã România, Bulgaria
ºi Croaþia îndeplinesc
toate condiþiile pre-
vãzute de aquis-ul co-
munitar pentru a fi
primite în spaþiul

Schengen ºi solicitã Consiliului Justi-
þie ºi Afaceri Interne (JAI) al Uniunii
Europene sã concretizeze acest lucru
în ºedinþa din 8 decembrie 2022.

“De ani de zile, aceste state membre
au contribuit în mod semnificativ la
buna funcþionare a spaþiului Schengen,
inclusiv în perioada pandemiei ºi, mai
recent, atunci când s-au confruntat cu
consecinþele fãrã precedent ale rãzbo-
iului din Ucraina. Deºi cele trei þãri sunt
deja parþial obligate sã respecte norme-
le Schengen, controalele la frontierele
interne cu aceste state membre nu au
fost ridicate ºi, prin urmare, acestea nu
se bucurã de toate beneficiile care de-
curg din apartenenþa la spaþiul Schen-
gen fãrã controale la frontierele interne.
A deveni parte integrantã a spaþiului
Schengen este o cerinþã pentru aceste
state membre ºi, prin urmare, ar trebui
sã li se permitã sã facã acest lucru,
având în vedere cã îndeplinesc condiþii-
le. Un spaþiu Schengen extins fãrã con-
troale la frontierele interne va face Eu-
ropa mai sigurã – prin protecþia conso-
lidatã a frontierelor noastre externe co-
mune ºi prin cooperarea poliþieneascã
eficientã – mai prosperã – prin elimina-
rea timpului pierdut la frontiere ºi prin
facilitarea contactelor între persoane ºi
întreprinderi – ºi mai atractivã – prin
extinderea semnificativã a celui mai
mare spaþiu comun din lume fãrã con-
troale la frontierele interne”, se aratã în
documentul adoptat de Colegiul comi-
sarilor europeni.

În ceea ce priveºte þara noastrã, tex-
tul citat precizeazã: „România dispune
de o gestionare a frontierelor de înaltã
calitate ºi solidã, inclusiv supraveghe-
rea frontierelor ºi controale sistematice
la frontierã, precum ºi de cooperare po-
liþieneascã internaþionalã. Lupta împo-
triva migraþiei ilegale ºi a traficului de
fiinþe umane sunt douã prioritãþi în care
România este activã. Sistemul de infor-
maþii Schengen este bine pus la punct.
În ceea ce priveºte respectarea drepturi-
lor fundamentale, România dispune de
structuri eficiente pentru a garanta ac-
cesul la protecþie internaþionalã cu re-
spectarea principiului nereturnãrii”.

Documentul aminteºte ºi despre re-
centa misiune voluntarã de anchetã
efecuatã de Comisia Europeanã în
urmã cu o lunã, misiune a cãrei con-
cluzie a fost cã þara noastrã “a consoli-
dat în mod substanþial aplicarea gene-
ralã a arhitecturii Schengen în toate
dimensiunile sale”.

Imediat dupã decizia respectivã,
Ylva Johannson, comisar european
pentru Afaceri Interne, a susþinut
într-o conferinþã de presã cã nu existã
nicio legãturã între implementarea re-
comandãrilor incluse în Mecanismul
de Cooperare ºi Verificare ºi aderarea
la spaþiul Schengen, fiind în realitate
vorba despre douã lucruri diferite.

“România îndeplineºte aquis-ul co-
munitar pentru aderarea la spaþiul
Schengen, iar în ceea ce priveºte re-
spectarea principiului statului de
drept, Comisia Europeanã are acum un
alt mecanism pentru toate statele
membre, care este mai puternic decât
MCV-ul. Este vorba despre Mecani-
smul privind Rule of Law, în cadrul
cãruia sunt verificate toate statele
membre ale Uniunii, ºi în care Comi-
sia face recomandãri pentru îndrepta-
rea unor situaþii. În ceea ce priveºte
implementarea recomandãrilor din
MCV, vã pot spune cã România ºi Bul-

garia au fãcut paºi uriaºi în ultimul
timp”, a declarat Ylva Johannson, rã-
spunzând la o întrebare privind faptul
cã preºedintele Klaus Iohannis a pro-
mulgat legile justiþiei înaintea emiterii
Opiniei Comisiei de la Veneþia (n.red.
- care nu este un organism al Uniunii
Europene, ci al Consiliului Europei).

Comisarul european pentru afaceri
interne a precizat însã cã aderarea
României, Bulgariei ºi Croaþiei la spa-
þiul Schengen este o decizie unanimã
pe care trebuie sã o ia Consiliul JAI în
8 decembrie ºi cã este datoria
preºedinþiei cehe a Consiliului Uniunii
Europene sã gestioneze situaþia pentru
a obþine acest vot unanim.

Chestionatã în legãturã cu faptul cã
unii dintre parlamentarii þãrii sale, Sue-
dia, au solicitat ca România sã nu fie
primitã în Schengen, Ylva Johannson a
spus: „În cadrul comisiei voluntare de
anchetã care s-a deplasat în România în
luna octombrie, Suedia a avut doi ex-
perþi: unul de la Poliþie ºi unul de la Co-
misia de Imigrare care au verificat la
faþa locului ultimele aspecte, ºi ambii
au fost de acord cu concluziile favora-
bile ale raportului de evaluare. (...)

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)

POTRIVIT NATO ªI VARªOVIEI

Rusia nu a atacat
Polonia
l Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: ”Nu avem vreun
indiciu cã a fost un atac deliberat ºi nici cã Rusia pregãteºte acþiuni
militare ofensive împotriva NATO, dar Rusia este, în ultimã instanþã,
responsabilã pentru explozia rachetei din Polonia”

R
acheta care a lovit
marþi Polonia ºi a ucis
douã persoane a ve-
nit, probabil, de la
apãrarea antiaerianã
ucraineanã care
încerca sã doboare un
baraj de rachete

ruseºti, au declarat ieri guvernul polo-
nez ºi ºeful NATO, conform politi-
co.eu.

Secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg, a afirmat dupã o reuniune
a Consiliului Nord-Atlantic, la nivel
de ambasadori, cã alianþa nu are ”vre-
un indiciu” cã lovitura cu racheta din
Polonia a fost un atac deliberat, dar a
menþionat cã Rusia este, în ultimã in-
stanþã, responsabilã pentru acest
incident.

Oficialul NATO a subliniat: ”Nu
avem vreun indiciu cã a fost un atac
deliberat ºi nici cã Rusia pregãteºte ac-
þiuni militare ofensive împotriva
NATO. O investigaþie asupra acestui
incident este în desfãºurare ºi trebuie
sã aºteptãm rezultatul. Analiza noastrã
preliminarã sugereazã cã incidentul a
fost cauzat, probabil, de o rachetã a
apãrãrii antiaeriene ucrainene trasã
pentru apãrarea teritoriului ucrainean
împotriva atacurilor ruseºti cu rachete
de croazierã. Dar, sã fiu clar: nu este
vina Ucrainei. Rusia poartã, în ultimã
instanþã, responsabilitatea în mãsura

în care îºi continuã rãzboiul ilegal
împotriva Ucrainei”.

Tot ieri, preºedintele Poloniei,
Andrzej Duda, a declarat cã racheta
care a cãzut marþi pe teritoriul þãrii sale
”a fost lansatã, probabil, de Ucraina”
ºi ”nimic nu indicã faptul cã ar fi vorba
despre un atac intenþionat împotriva
Poloniei”, noteazã politico.eu.

Duda a spus cã cel mai probabil a
fost vorba despre ”o rachetã fabricatã
în Uniunea Sovieticã”, model S300.

”Am fost martorii unui atac masiv
împotriva Ucrainei. Întregul teritoriu
ucrainean a fost bombardat, în special
în zonele de frontierã ale Ucrainei”, a
afirmat liderul de la Varºovia, adã-
ugând: ”Ucraina se apãra de acest atac,
aºa cã întreaga vinã a incidentului îi re-
vine Rusiei. Pot sã spun cã majoritatea
dovezilor pe care le-am strâns indicã
faptul cã nu va fi nevoie sã invocãm
articolul IV al tratatului NATO în acest
moment”.

Acest articol prevede consultãri
între aliaþi atunci când este ameninþatã
”integritatea teritorialã, independenþa
politicã sau securitatea oricãreia dintre
pãrþi”.

Amintim cã, marþi, o rachetã a lovit
o fermã din satul polonez Przewodow,
la circa 6 km de frontiera cu Ucraina,
ucigând douã persoane. Atât Rusia,
cât ºi Ucraina utilizeazã rachete de
concepþie sovieticã în aceste conflict

armat.
Încã de marþi, preºedintele ameri-

can Joe Biden a apreciat ca ”puþin pro-
babil” ca racheta sã fi fost lansatã de pe
teritoriul Rusiei. Liderul de la Casa
Albã a adãugat cã existã informaþii
care contrazic presupunerile cã rache-
ta a fost trasã din Rusia. Domnia sa a
precizat, potrivit Reuters: ”Existã in-
formaþii preliminare care contestã
acest lucru. Nu vreau sã spun asta pânã
când nu investigãm complet, dar este
puþin probabil, din linia traiectoriei, sã
fi fost trasã din Rusia. Vom vedea”.

Ucraina a cerut ieri acces la locul
unde a cãzut racheta. Secretarul Con-
siliului Naþional de Securitate ºi Apã-
rare al Ucrainei, Oleksii Danilov, su-
sþine cã Ucraina are dovezi despre o
”urmã ruseascã” în acest incident, fãrã
sã explice la ce se referã. ”Suntem pre-
gãtiþi sã oferim proba urmei ruseºti pe
care o avem”, a scris oficialul ucraine-
an pe social-media, conform Ager-
pres. Într-un mesaj pe Facebook ºi
Twitter, acesta a mai spus cã Ucraina
doreºte acces la locul prãbuºirii rache-
tei, o investigaþie comunã cu partenerii
sãi occidentali ºi acces la informaþiile
pe baza cãrora aceºtia concluzioneazã
cã a fost vorba despre o rachetã lansatã
de armata ucraineanã.

V.R.

(continuare în pagina 12)

Eric Mamer, ºeful purtãtorilor de cuvânt ai Comisiei Europene ºi
Ylva Johannsen - comisar european pentru Afaceri Interne


