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Prea mic pentru a eºua?
Reuniunea de urgenþã,

la vîrf, a miniºtrilor
de finanþe ºi a înalþilor

reprezentaþi ai þãrilor membre
ale UE, organizatã pentru a
scoate, din pãmînt, din iarbã
verde, soluþia minune, colacul
de salvare din ceasul al doi-
sprezecelea pentru criza datoriilor
Greciei a risipit iluziile, mai repede
decît s-au adunat. Aproape toate!
Undeva, într-un colþ, toatã lumea
aºteaptã, însã, în ciuda evidenþei, ca
din cutia Pandorei sã cadã, totuºi,
ultima, Speranþa! De ce atîta zbate-
re? De ce nu este lãsatã Grecia pradã
dezastrului de care este responsabi-
lã, chiar dacã nu s-a adîncit chiar
singurã în el, ci ajutatã, pe ici pe
colo, prin pãrþile esenþiale, ba de
cleptocraþia ce dominã sistemul de-
ciziei politice, ba de maºinãria fi-
nanciarã a economiei de cazinou, lã-
satã sã-ºi facã mendrele, ba de ofi-
cialii UE, FMI ºi ai altor instituþii in-
ternaþionale, care s-au fãcut cã nu
vãd decenii de-a rîndul cum bãrcuþa
numitã Grecia ia apã ºi se scufundã.

Începutul marii crize finan-
ciar-economice ne-a obiºnuit
cu sintagma ”too big to fail”,
care a justificat intervenþia
masivã a statului în ”salva-
rea” unor giganþi privaþi ai
”industriei” financiare. Sã
aibã vreo noimã sintagma

”too small to fail”?
Din multitudinea de variabile care

articuleazã situaþia Greciei ºi deter-
minã dinamica ei, vã propun sã con-
siderãm doar cîteva, esenþiale pentru
a vedea cum aratã consecinþele uno-
ra dintre scenariile în care realitatea
se poate aºterne: ”Guvernul”, cu
douã coordonate: capacitatea de ne-
gociere ºi marja de sprijin politic de
care beneficiazã în faþa electoratului;
”Creditorii”, pentru care conteazã
doar timpul (cît mai puþin consumat)
ºi banii (cît mai mulþi, recuperaþi),
Instituþiile internaþionale de credita-
re, UE ºi FMI pentru care esenþiale
sunt mãsurile ºi politicile care pot
asigura credibilitatea unui regim de
rambursare pe termen mediu ºi lung
a pãrþii critice a datoriei scandente a

Greciei ºi Jocul presiunii ºi promi-
siunilor jucãtorilor politici interna-
þionali ce au încins propria partidã, în
marginea dezastrului elen, respectiv,
direct, Germania, Rusia, indirect,
Statele Unite, Franþa ºi Marea Brita-
nie. Un mic tabel al lui Mendeleev,
compus din situaþiile critice, se de-
schide în faþa noastrã, iar dintre ele
vom prezenta doar pe cele mai inte-
resante prin consecinþe.

Din capul locului, vom constata cã
scenariul ”optimist-maximalist” - gu-
vernul elen îºi foloseºte marja de
negociere pentru a formula o soluþie
sustenabilã politic ºi economic, se fac
plãþile scadente cãtre creditori, UE ºi
FMI acceptã programul guverna-
mental al Greciei pe baza cãruia se
poate reinstaura încrederea în capaci-
tatea de platã a þãrii pe urmãtorii
doi-trei ani, jocurile influenþelor poli-
tice internaþionale se anuleazã reci-
proc ºi nimic nu împiedicã imple-
mentarea soluþiei, este, dacã nu pur ºi
simplu utopic, cu siguranþã, imposibil
de formulat într-o variantã practicã.
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Teama creºte pe piaþa internaþionalã
a obligaþiunilor guvernamentale

Investitorii în titluri cu venit fix
au trecut, în doar câteva luni, de
la euforie la anxietate. Efectul

neaºteptat al programelor de relaxa-
rea cantitativã ale
marilor bãnci centra-
le, creºterea dobânzi-
lor, se manifestã tot
mai accentuat, atât în
Europa, cât ºi în Sta-
tele Unite.

O analizã recentã
de la Pimco, unul dintre cele mai mari
fonduri de obligaþiuni la nivel global,
aratã cã “investitorii riscã sã cadã
într-o capcanã a lichiditãþii”, dupã
cum scrie Bloomberg, pe fondul
încercãrilor de a-ºi îmbunãtãþi randa-
mentul plasamentelor.

Conform datelor de la Royal Bank
of Scotland, în primul trimestru din

2015 indicatorul lichiditãþii de pe
piaþa obligaþiunilor a scãzut cu 10%
faþã de aceeaºi perioadã a anului pre-
cedent, iar declinul faþã de 2006 a
fost de 90%.

În cazul pieþei obligaþiunilor
guvernamentale ale Germaniei,
volumul tranzacþiilor zilnice a
scãzut pânã la 22 miliarde de

euro în T1 2015, de
la 29 de miliarde în
urmã cu zece ani,
conform datelor ofi-
c i a l e p r e l ua t e de
Bloomberg.

Dupã ce a enumerat
efectele ulterioare lan-
sãrii efective a progra-
mului QE în Europa –
creºterea dobânzilor pe
termen lung, declinul

burselor ºi aprecierea euro - analistul
Patrick Artus, de la banca de investi-
þii Natixis, ajunge la concluzia cã
“pieþele financiare au trecut de la su-
praevaluarea efectelor QE la sube-
valuarea lor”, în ciuda menþinerii ca-
racterului ultrarelaxat al politicii
monetare.

(continuare în pagina 7)

A luat legãtura
Sebastian Ghiþã cu Victor Ponta?

I
nventivul Sebastian Ghiþã a gã-
sit o modalitate prin care, în
ciuda interdicþiei primite de la
procuror, sã comunice cu Vic-

tor Ponta ºi sã facã asta chiar în vãzul
lumii, prin intermediul celor douã te-
leviziuni pe care PSD, potrivit infor-
maþiilor din mass-media, le contro-
leazã – B1 TV ºi România TV.

Cei doi au fost prezenþi în emisiuni
difuzate la ore coincidente, stabilind
un dialog implicit, care a cuprins un
avertisment pentru Victor Ponta, for-
mulat de Sebastian Ghiþã pe B1 TV,
între orele 22.05 ºi 22.07, la care
Victor Ponta a rãspuns dupã douã
minute, între 22.09 ºi 22.13.

Iatã avertismentul lansat de Se-
bastian Ghiþã, pe B1 TV, la 22.05:

“Ion Cristoiu: M-aþi fãcut curios.
Nu înþeleg de ce au insistat,– am
înþeles ce fel de oameni erau care in-
sistau - ca Victor Ponta sã vinã în
þarã. Nu era normal sã insiste sã de-
misioneze? De ce-l vor în þarã, dupã
pãrerea dumneavoastrã?

Sebastian Ghiþã: Ca sã-l batjoco-
reascã, pe orice om care ajunge
într-o situaþie mai grea.

Ion Cristoiu: Credeþi cã – eu exa-
gerez – cã voiau sã-i dea control ju-
diciar sã nu mai intre în sediul guver-
nului? Este posibil?

Sebastian Ghiþã: La ce mi s-a

întamplat mie astãzi, cred cã da …
Cred cã intenþia era sã-l punã într-o

astfel de situaþie umilitoare ºi veþi ve-
dea cã planul nu li s-a terminat.

Îmi pare rãu cã nu au mai mulþi cu-
rajul sã spunã. Eu ºtiu ce discuþii am
avut sãptãmânile astea, dar planul
procurorilor care participã la acest
proiect ºi al ofiþerilor din servicii
este, ºtiind cã nu-l pot demite pe
Victor Ponta, sã-l facã sã-ºi dea sin-
gur demisia.

Când îþi vezi mama chematã ºi
busculatã la DNA…credeþi cã te
bucuri?”.

Avertismentul þine douã minute ºi
se încheie la ora 22.07.

Alte douã minute mai târziu, la
22.09, la România TV, Andreea
Creþulescu preia avertismentul lui Se-
bastian Ghiþã ºi i-l transmite lui Vic-
tor Ponta, în urmãtoarea formulã:

“Apropo de justiþie ºi de statul de
drept… Astãzi, Sebastian Ghiþã, nu
ascund faptul cã este patronul acestui
post, s-a pus ºi sechestru pe acest
post de televiziune, nu ºtiu ce in-
fracþiuni facem noi aici, a spus, cu su-
biect ºipredicat, cãprocurorii…cã i s-a
propus, în ultimele douã sãptãmâni, sã
vã sugereze sã vã daþi demisia, altfel
va avea probleme. Nu a fãcut lucrul
acesta înþeleg. ªi, de asemenea, astãzi
i-au extins cercetarea ºi i-au pus se-

chestru pe 54 de firme. La fel, înþeleg
cã nu sunt toate 54 ale domniei sale.
Puteþi sã comentaþi în vreun fel
chestiunea aceasta? V-au mai spus ºi
alþi apropiaþi ai dumneavoastrã cã se
fac astfel de presiuni?”

Victor Ponta rãspunde pe larg,
pânã la 22.13, dovedind cã a recep-
þionat avertismentul ºi cã l-a înþeles:

“Vreau sã vã spun doar douã lu-
cruri în acest moment, pentru cã nu
vreau sã comentez prin telefon lu-
cruri atât de importante.

A.S.,
A.A.
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Bancherii
europeni se tem
mai mult de Brexit
decât de Grexit

Bancherii europeni sunt mult mai
îngrijoraþi de posibilitatea ieºirii Ma-
rii Britanii din Uniunea Europeanã
(Brexit) decât de ieºirea Greciei din
zona euro (Grexit), conform unei
analize Reuters.

Aceasta aratã cã apartenenþa Ma-
rii Britanii la UE este mult mai im-
portantã pentru viitorul pe termen
lung al uniunii decât ceea ce se va
întâmpla cu Grecia.

“Pentru mine, un Brexit ar fi un
coºmar mult mai mare. Marea Brita-
nie are un rol important în economia
europeanã ºi în ecosistem. Ne vom
confrunta cu un an de incertitudini”,
a declarat Tim Adams, preºedintele
Institutului Internaþional pentru
Finanþe (IIF).

La rândul sãu, Hans Jaeckel, eco-
nomist la “DZ Bank”, a spus: “În
mod mecanic, Grexit va afecta
funcþionarea ºi structura UE mai
mult decât Brexit. Dar pentru spiri-
tul, perspectivele viitoare ºi simbo-
lurile UE, Brexit reprezintã un risc
mai accentuat”.

Amintim cã premierul conserva-
tor David Cameron ºi-a reiterat pro-
misiunea de a organiza, pânã la
sfârºitul anului 2017, un referendum
privind apartenenþa Marii Britanii la
UE.

V.R.

PERICULOS

ANRE, lãsat în aer
de parlamentari
l Numirea a trei noi membri în comitetul de
reglementare, amânatã pentru toamnã

Luptele politice cu facerea ºi
desfacerea Guvernului au lã-
sat ANRE (reglementatorul

pieþei de energie) fãrã trei membri în
comitetul de reglementare pe perioa-
da verii. ANRE ia decizii importante
pentru piaþa de energie ºi de gaze,
stabileºte tarife reglemen-
tate, þine în mânã venituri-
le companiilor energetice,
acordã licenþe ºi autorizaþii.

Surse parlamentare ne-au spus cã
audierea candidaþilor ºi alegerea noi-
lor membri ai comitetului a fost
amânatã pentru sesiunea din toamnã,
care începe efectiv din octombrie.

Astfel, comitetul funcþioneazã
doar cu patru din ºapte membri, iar
deciziile trebuie luate în unanimitate
în aceste condiþii. Cele trei posturi au

devenit vacante de la finele lunii
aprilie, iar audierile din parlament au
tot fost amânate din cauza luptelor
politice pe posturi. Apoi a intervenit
criza politicã generatã de dosarul pe-
nal cu care s-a cãptuºit Victor Ponta.

Mai mulþi specialiºti din piaþã ca-
talogheazã situaþia ca fiind
periculoasã: „Pânã acum
comitetul a funcþionat fãrã

sincope. Legea permite luarea deci-
ziilor cu patru membri, dar votul
asupra reglementãrilor trebuie sã fie
unanim (n.r. o reglementare trece
dacã existã vot pozitiv din partea a
jumãtate plus unu din totatul mem-
brilor comitetului de reglementare).

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)
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Scandalul
Piperea-BNR
a atins noi cote

Asociatia Parakletos a depus,
ieri, o petiþie la Consiliul
Superior al Magistraturii

(CSM), semnatã de avocatul Gheor-
ghe Piperea, în care solicitã CSM sã
verifice independenþa justiþiei ºi sã
stabileascã dacã imparþialitatea ju-
decãtorilor implicaþi în dosare pri-
vind clauzele abuzive ºi conversia
creditelor în franci elveþieni (CHF)
a fost influenþatã în cadrul semina-
rului Drept Bancar, desfãºurat la Si-
naia la finalul lunii aprilie, la care au
fost prezenþi oficiali din BNR,
începând de la Guvernatorul Mugur
Isãrescu, viceguvernatorul Bogdan
Olteanu, economistul ºef Valentin
Lazea, directorul direcþiei de Supra-
veghere Nicolae Cintezã etc.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Scandalul izbucnit de ceva vreme

între Gheorghe Piperea ºi Banca Na-

þionalã a României (BNR) a atins, ieri,

noi cote.

Dupã ce avocatul Piperea a anunþat

cã suspecteazã banca centralã cã i-ar

fi influenþat pe judecãtori, într-un se-

minar susþinut la Sinaia, solicitând

CSM sã verifice dacã acest lucru este

real, viceguvernatorul Bogdan Oltea-

nu a afirmat cã acþiunea domnului Pi-

perea reprezintã “o mitocãnie la adre-

sa judecãtorilor”.

La rândul sãu, Nicolae Cintezã, ºeful

supravegherii de la BNR, îi dã o repli-

cã durã avocatului, opinând: “Nu

cred cã domnul Piperea are capacita-

tea sã înþeleagã nici cel mult 1% din

ceea ce s-a discutat la Sinaia”.

FMI NU MAI VINE ÎN IULIE

Teodorovici: “Nu ne-am
înþeles cu oficialii Comisiei
Europene pe Codul Fiscal”

Comisia Europeanã nu a
ajuns la un acord cu autori-
tãþile române în privinþa Co-

dului Fiscal, dar va decide în cadrul
întâlnirii miniºtrilor de Finanþe
(Ecofin) din 14 iulie care este sta-
diul acordului cu România, iar Fon-
dul Monetar Internaþional nu va mai
efectua vizita de evaluare luna vii-
toare pentru cã va avea deja conclu-
ziile misiunii Comisiei Europene, a
declarat ieri ministrul Finanþelor Pu-
blice, Eugen Teodorovici, la finalul
discuþiilor cu reprezentanþii misiunii
Comisiei Europene.

Acesta a precizat, potrivit Ager-
pres, cã îngrijorarea Comisiei Euro-

pene se referã la impactul bugetar pe
care Codul Fiscal îl va avea,
începând cu anul viitor: “Este o
abordare normalã din partea Comi-
siei Europene. În schimb au apreciat
foarte mult ceea ce România a fãcut
în ultimii ani, ca mãsuri de dezvolta-
re economicã, dar acest impact al
Codului Fiscal este principalul su-
biect de discuþie între noi ºi Comisia
Europeanã. (...) Ideal ar fi fost sã fie
un acord de ambele pãrþi pentru acest
proiect atât de important pentru eco-
nomia României. (...)

F.A.
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