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EXISTÃ VIAÞÃ DUPÃ AFACERI?

Roubini, un reformator,
nu un revoluþionar
U

n scenariu apocaliptic a
fost înºiruit, la Bloom-
berg TV, de profesorul
american Nouriel Rou-

bini, la sfârºitul sãptãmânii trecute:
“Putem avea un colaps al Zonei

euro, o reintrare în recesiune a State-
lor Unite, o aterizare durã a Chinei, o
aterizare durã a pieþelor emergente ºi
un rãzboi în Orientul Mijlociu. Anul
viitor poate fi o furtunã perfectã glo-
balã".

Roubini, care este considerat un
profet dur al crizei, recomandã sepa-
rarea serviciilor bancare prin “ziduri
chinezeºti”, astfel încât sã elimine
conflictul de interese în bãncile care
acordã credit comercial, în acelaºi
timp cu activitatea de bancã de inves-
tiþii ºi administreazã portofolii, dar
presteazã ºi servicii de brokeraj, de
asigurãri ºi emite derivate.

Ceea ce recomandã profesorul
american nu este deloc o originalitate,
ci o revenire la regulile care guvernau
sistemul bancar american acum cin-
cisprezece ani, care au fost îndepãrta-
te cam cu un deceniu în urmã ºi care
au accelerat disproporþia toxicã dintre
valoarea tranzacþiilor financiar-ban-
care, în raport cu valoarea producþiei,
lãsând-o pe aceasta din urmã sã joace
un rol secundar.

În pofida duritãþii cu care este cre-

ditat Roubini, el nu promoveazã ide-
ea desfiinþãrii sistemului bancar (aºa
cum a fost interpretatã, în presa noas-
trã, expresia lui “Singurul mod în
care putem evita aceastã situaþie este
sã distrugem aceste supermarketuri

financiare”), ci doar cere o restructu-
rare a regulilor ºi recomandã pedep-
se aspre pentru ilegalitãþile ºi imora-
litatea bancherilor:

“Bancherii sunt lacomi. Ei au fost
lacomi în ultimele sute de ani - nu

este vorba cã ar fi mai imorali acum
decât au fost în urmã cu o mie de ani.
Doar trebuie sã ne asigurãm cã se
comportã în aºa fel încât sã minimi-
zãm riscurile”.

În realitate, Roubini nu este revo-
luþionar, ci reformist, într-un mo-
ment care, dacã precede “furtuna
perfectã” (termenul denotã furtuna
din care nu scapã nimic ºi nimeni),
atunci necesitã mãsuri fãrã prece-
dent.

Dar mãsura “zidurilor chine-
zeºti” este, practic, apã de ploaie,
când ai deja experienþele de tip
Enron/Arthur Andersen, minciunile
oficiale ale guvernului Greciei (dar,
precedate de statisticile manipulate
ale Franþei), recenta manipulare a ra-
telor de dobândã Libor ºi câte ºi mai
câte înºelãtorii sãvârºite de “gulerele
albe”.

“Zidurile chinezeºti” erau o min-
ciunã pe care o credeam, pe timpul
lui Arthur Andersen.

Astãzi, aºa ceva ne face sã râdem.
Mãsurile pe care le recomandã

Roubini nu pot soluþiona criza, ci
i-ar fi diminuat forþa exploziei atunci
când se umfla bula financiarã, dar
fãrã sã o poatã evita.

MAKE
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Euribor, la un nou
minim istoric

Dobânda Euribor pe trei luni,
principalul indicator al operaþiunilor
de creditare pe piaþa interbancarã eu-
ropeanã, a atins, ieri, un nou minim
istoric, dupã ce, sãptãmâna trecutã,
Banca Centralã Europeanã a decis sã
reducã dobânda de referinþã la
0,75%.

Euribor a ajuns la 0,521% ieri, de
la 0,531% în ziua predecentã. Nive-
lul înregistrat luni a fost recordul mi-
nim anterior.

Jean-Claude
Juncker, reales în
fruntea Eurogrup

Premierul luxemburghez
Jean-Claude Juncker a fost reales în
fruntea Eurogrup, care reuneºte
miniºtrii de finanþe din zona euro.
Mandatul este de doi ani ºi jumãtate,
însã Juncker a afirmat cã va pleca de
la conducerea grupului cu mult îna-
inte de acest termen: “Pânã la
sfârºitul anului curent sau începutul
anului viitor”.

Klaus Regling devine
ºeful ESM

Economistul german Klaus
Regling, directorul Fondul Euro-
pean de Stabilitate Financiarã
(EFSF – fond temporar), va pre-
lua conducerea Mecanismului
European de Stabilitate (ESM),
fondul permanent de salvare a zo-
nei euro.

V.R.

Între vânzãtorul suveranitãþii
ºi mincinosul care o apãrã

(sau, “PDL, USL, aceeaºi mizerie!”)

Socotind preºedinþii României,
Crin Antonescu este al ºase-
lea, dupã Ceauºescu, Iliescu,

Constantinescu, Bãsescu ºi Vãcãro-
iu (interimar, o lunã), iar dacã este
sã aleg pe cel mai puþin
rãu, din lista de cinci, de
pânã acum, atunci n-am
nicio ºovãialã sã-l aleg pe
Bãsescu, indiferent cã-mi
voi atrage sudãlmile unei
bune pãrþi din cititori, care
vor avea satisfacþia sã li se
confirme suspiciunea, me-
reu repeta tã , cã aº f i
pro-bãsescian.

Nu sunt.
Încerc sã spun ce gândesc, cu one-

stitate.
Iar, cã o fac onest, se poate vedea

ºi din faptul cã o declar inoportun, în
contratimp, când Bãsescu a fost sus-
pendat (ºi când cred cã va fi demis la
Referendum, fãrã scãpare, dacã se va
desfãºura dupã regulile USL-iste).

În realitate, în cei opt ani de
preºedinþie, n-am gãsit aproape nici

o alunecare de discurs, la Bãsescu, în
pofida glumelor lui groase, de mari-
nar ºi în ciuda echipelor de zgomot
ale lui Dan Voiculescu ºi Sorin Ovi-
diu Vîntu, care au falsificat sistema-

tic “antena ºi realitatea”.
Ceea ce îi reproºez este numirea

lui Boc drept premier –“omul
maºinã”, cum l-am numit în paginile
acestui ziar (vezi “Boc,
omul-maºinã”, în BURSA din
23.07.2009) – ºi insistenþa susþinerii
lui, ceea ce a indicat cã îi convine sã
guverneze printr-un om de paie, fãrã
sã þinã seama nici de regulile consti-

tuþionale (aici, USL are dreptate),
nici de faptul cã guvernarea prin in-
termediar (mai ales cã intermediarul
este mediocru) îºi pierde eficienþa ºi
creeazã spaþiu corupþiei.

Îi mai reproºez bâlbâiala
în faþa crizei ºi nu sunt de-
loc sigur cã împrumutul de
la FMI ne-ar fi fost necesar
(dupã unele calcule, în
2008-2009, am fi dispus de
rezerve bãneºti care ne-au
fost ascunse ºi care ar fi
anulat necesitatea împru-
mutului); dar, nu am nicio
certitudine cã altcineva
s-ar fi descurcat mai puþin

pãgubitor, în încâlceala iniþialã a cri-
zei internaþionale a datoriilor suvera-
ne, pentru cã vãd cum, pânã ºi astãzi,
liderii europeni se învârt în jurul co-
zii ºi nu vor nici în ruptul capului sã
renunþe la sistemul care a dat deja fa-
liment.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 3)

USL NU APLICÃ CONDIÞIA CCR PRIVIND
REFERENDUMUL

Antonescu,
în locul lui Geoanã
Curtea Constituþionalã a

României (CCR) a consta-
tat, luni, cã procedura de su-

spendare a lui Traian Bãsescu din
funcþia de ºef al statului a fost re-
spectatã, astfel încât Preºedintele
Senatului, Crin Antonescu, asigurã
interimatul Preºedinþiei, în locul lui
Mircea Geoanã, care fusese, dupã
alegerile din 2009, al doilea om în
stat, dar a fost schimbat succesiv, de
Blaga ºi (de ºase zile) de interimarul
actual.

Curtea Constituþiona-
lã a mai decis, ieri, cã
Legea referendumului
este constituþionalã,
astfel încât Traian Bãse-
scu poate fi demis prin
referendum cu voturile
a 50%+1 din cei prezen-
þi la urne.

CCR a condiþionat,
însã, validitatea refe-
rendumului de partici-
parea a jumãtate plus

unu dintre cei înscriºi pe liste, ceea
ce modificã forma urmãritã de
USL, care nu condiþiona validitatea
referendumului de proporþia parti-
cipãrii.

La referendumul pentru demiterea
Preºedintelui din 19 mai 2007, au
participat doar 44,45% dintre perso-
anele înscrise pe listele de vot.

Posibilitatea ca Bãsescu sã fie de-
mis prin referendum scade.

Guvernul, decide, însã, sã ignore
condiþia CCR, Ministe-
rul Administraþiei ºi
Internelor (MAI)
anunþând, ieri, cã Ordo-
nanþa de Urgenþã a Gu-
vernului potrivit cãreia
preºedintele este demis
cu majoritatea celor care
se prezintã la urne se
aplicã la referendumul
din 29 iulie.

VLAD F. DUMEA

(continuare în pagina 3)

SPRIJIN EUROPEAN

Bãncile spaniole
primesc
30 miliarde euro
luna aceasta

Miniºtrii de finanþe din
zona euro au ajuns la un
acord, ieri dimineaþã, în

privinþa planului de susþinere a bãn-
cilor spaniole, în sumã de 100 mi-
liarde euro. Potrivit acordului, pri-
mele 30 de miliarde euro din aceastã
sumã, care provin din fondul de sal-
vare a zonei euro (ESM) - vor ajun-

g e l a M a d r i d
pânã la finele lu-
nii curente.

Jean-Claude
Juncker, liderul
Eurogrup, a de-
clarat – dupã
nouã ore de nego-
cieri - cã miniºtrii
de finanþe din
uniunea monetarã
au ajuns la un
“acord politic”
privind proiectul

Memorandumului de Înþelegere
pentru Spania, iar acordul formal va
fi realizat în cea de-a doua jumãtate a
lunii iulie.

“Acordul va permite plata a 30 de
miliarde euro pânã la sfârºitul lunii,
bani care vor susþine bãncile spanio-
le cu probleme”, a afirmat Jean-Cla-
ude Juncker.

V. RIBANA
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n Codruþ Marta, omul-cheie în dosarul de
evaziune fiscalã de 15.000.000 euro
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n ªomajul a scãzut în iunie, dar
va exploda în septembrie
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n Aeroportul, metroul sau
universitãþile - þintele „Subway”
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GRÃBIND ÎNCHEIAEREA FORUMULUI ORGANIZAT LA BUCUREªTI,

Chinezii veniþi dupã investiþii au plecat de urgenþã în Budapesta

Peste 20 de firme din China au
venit, zilele trecute, în Rom-
ânia, sã caute oportunitãþi de

investiþii în zona dunãreanã.
Oamenii de afaceri chinezi, alãturi

de reprezentanþi ai autoritãþilor din
România, Serbia, Ungaria, Bulgaria
ºi China s-au reunit la Bucureºti, în
cadrul Forumului “Contribuþia Chi-
nei la dezvoltarea Regiunii Dunãrii”,
organizat de Camera de Comerþ ºi
Industrie Bucureºti (CCIB).

Evenimentul urma sã se de-
sfãºoare pe parcursul a douã zile.

Preºedintele CCIB Sorin Dimi-
triu, care s-a arãtat foarte mulþumit
cã, dupã doi ani de încercãri, a reuºit
sã organizeze acest forum internaþio-

nal, ne-a spus cã douã zile de întâlni-
ri între investitorii chinezi ºi repre-
zentanþii þãrilor amintite sunt sufi-
ciente, altfel evenimentul ar risca sã
devinã plictisitor.

Se pare, însã, cã oamenii de aface-

ri din China s-au plictisit doar dupã
prima zi de participare la Forumul de
la Bucureºti.

Deºi programul se întindea pe
douã zile, în cea de-a doua zi fiind
prevãzute întâlniri bilaterale, eveni-

mentul s-a încheiat luni seara - dupã
prima zi de manifestare.

Marþi dimineaþa, când am mers la
hotelul unde se desfãºura Forumul,
pentru a participa ºi noi, în calitate de
ziariºi, la eveniment, ni s-a spus cã
acesta “s-a amânat”.

Chinezii au plecat de urgenþã la
Budapesta. Aºa ne-au motivat repre-
zentanþii CCIB. Potrivit acestora, se
pare cã partea chinezã nu ar fi anun-
þat cã-ºi schimbã programul. Ei
ne-au mai spus cã, de fapt, Forumul
nu a fost amânat, ci “s-a mutat”, de
marþi pe luni. Cu alte cuvinte, pro-
gramul stabilit pentru marþi a avut
loc luni seara, pânã târziu în noapte,
dupã spusele reprezentanþilor CCIB.

La întrebarea dacã investitorii din
China au plecat aºa repede ºi nea-
nunþat pentru cã s-au supãrat din vre-
un motiv anume pe noi, sursele citate
ne-au spus cã, dimpotrivã, chinezii
au fost foarte încântaþi de întâlnirile
de la Bucureºti: “Au fost prezentate
o serie de proiecte. Toate au ridicat
interesul participanþilor, iar
feed-back-ul participanþilor chinezi
a fost unul foarte bun. Pe parcusul ci-
nei de galã care a marcat sfârºitul fo-
rumului, participanþii au avut ocazia
de a aprofunda posibilitãþile de cola-
borare”.

EMILIA OLESCU
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SURSE:

Majorãri de preþ
substanþiale
pentru energia
“Hidroelectrica”

Piaþa de energie freamãtã în
aºteptarea finalizãrii negocie-
rilor dintre “bãieþii deºtepþi”

ºi administratorii Hidroelectrica.
Seceta hidrologicã a pus o presiune
suplimentarã pe aceste negocieri, iar
administratorii Hidroelectrica vor sã
majoreze preþurile din cadrul con-
tractelor bilaterale preferenþiale de
la 130 de lei/MWh, la circa 180-190
de lei/MWh, susþin mai multe surse
din piaþã.

În prezent, existã temerea cã “bã-
ieþii deºtepþi” din energie nu vor ac-
cepta o creºtere mai mare de 30 de
lei/MWh, condiþii în care contractele
vor fi denunþate. Denunþarea va bul-
versa, în opinia surselor noastre,
contractele în derulare ale “bãieþilor
deºtepþi” cu alþi furnizori ºi cu con-
sumatorii industriali. Aceºtia din
urmã nu vor mai ºti ce preþ vor plãti
pentru energia consumatã ºi nu au
încredere cã administratorii Hidroe-
lectrica se vor miºca suficient de re-
pede pentru a vinde transparent ener-
gia disponibilã.

În plus, clienþii “bãieþilor deºtepþi”
se mai tem de dorinþa administratori-
lor de a majora preþul de vânzare a
energiei hidro pânã la nivelul celei
produse în unitãþile termo, în cadrul
licitaþiilor care vor fi organizate pe
OPCOM. (A.T.)
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Euro a
scãzut cu
0,5% ieri,
la ora
10.15, pe
piaþa din
New York,
la 1,2258
dolari.

PDL considerã cã, în

privinþa Legii referen-

dumului, CCR a decla-

rat acest proiect ne-

constituþional, potrivit

declaþariilor de ieri ale

prim-vicepreºedintelui

PD-L Cezar Preda, ce a

afirmat cã decizia Cur-

þii stabileºte cã

preºedintele poate fi

demis doar cu 50%

plus unu din numãrul

alegãtorilor înscirºi pe

liste.


