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Venizelos: Tranºa de
împrumut pentru
Grecia, în octombrie

Cea de-a ºasea tranºã, de 8 miliar-
de euro, din împrumutul de 110 mi-
liarde euro acordat Greciei în 2010,
de Uniunea Europeanã ºi Fondul
Monetar Internaþional, va fi vãrsatã
luna viitoare, a declarat, ieri, minis-
trul grec al finanþelor, Evangelos
Venizelos.

Angela Merkel:
“Criza prin care trece
zona euro nu este a
monedei, ci a datoriei”

Criza prin care trece zona euro “nu
este una a monedei, ci una a datoriei”,
a declarat, ieri, cancelarul german

Angela Merkel. În
opinia sa, singurul
mijloc de comba-
tere a crizei este
“tãierea de la rãdã-
cinã” a problemei
ºi punerea în ordi-
ne a finanþelor pu-

blice ºi a economiei þãrilor în cauzã.
Cancelarul german a mai spus cã

“este o idee proastã sã lupþi cu dato-
riile fãcând noi datorii”.

BCE ºi-a redus
achiziþiile de obligaþiuni
guvernamentale

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi-a redus, sãptãmâna trecutã, achiziþii-
le de obligaþiuni guvernamentale pânã
la 3,952 miliarde euro, de la 9,8 miliar-
de euro în sãptãmâna precedentã.

Wolfgang Schaeuble
neagã orice plan
de majorare
a resurselor EFSF

Ministrul german de Finanþe, Wolf-
gang Schaeuble, a negat orice plan de
majorare a resurselor Fondului de
Stabilitate Financiarã (EFSF). “Nu
intenþionãm sã majorãm fondul”, a
spus Schaeuble, la un post TV.

Parlamentul german va vota joi
acordul UE privind extinderea ac-
tualului fond.

Barack Obama:
Criza din zona euro
“sperie întreaga lume”

Preºedintele Statelor Unite, Ba-
rack Obama, a afirmat, luni, cã ac-
tuala crizã din zona euro “sperie

întreaga lume”,
iar liderii regiunii
nu acþioneazã su-
ficient de rapid
pentru rezolvarea
problemelor.

“Europa nu s-a
refãcut complet

dupã criza din 2007, iar liderii regiu-
nii nu s-au ocupat niciodatã cu adevã-
rat de dificultãþile cu care se confruntã
bãncile lor”, a declarat Obama.

Geithner: Este de datoria
europenilor sã punã
capãt crizei datoriilor

Lumea întreagã le-a transmis lideri-
lor europeni un mesaj identic: este de
datoria lor sã punã capãt crizei datorii-
lor suverane, spune secretarul ameri-
can al Trezoreriei, Timothy Geithner.

În opinia lui Geithner, criza euro-
peanã începe sã aibã impact ºi asupra
unor þãri îndepãrtate, precum Brazi-
lia, China, India, Coreea. (V.R.)

alimentul Greciei
este o certitudine în
tot mai multe discur-
suri europene, Da-
nemarca, Finlanda ºi
Germania ridicând
pretenþii care frizea-
zã fragmentarea
acestei þãri suverane,

membrã a Uniunii Europene.
Ideea dezintegrãrii Zonei Euro

se gãseºte în scenariile rulate prin
cancelariile occidentale, fiind su-
biect de calcul, într-un Raport al
Union des Banques de Suisse, pri-
vitor la costurile exorbitante ale
ieºirii din moneda europeanã.

Acelaºi Raport lanseazã ideea cã
dezintegrarea Zonei Euro face loc
rãzboiului în Europa, o ameninþare
care netezeºte o altã idee, lansatã
de cancelarul Germaniei, Angela
Merkel ºi preºedintele Franþei, Ni-
colas Sarkozy, pentru unificarea
politicã a Uniunii Europene,
într-un stat cu guvern propriu.

Spectrul rãzboiului a defilat
luni, în Marea Egee, unde Turcia ºi
Grecia (ambele, membre NATO)
au desfãºurat fregate de rãzboi ºi
submarine poziþionate pentru lup-
tã, unele contra celorlalte, în con-
flictul explorãrii zãcãmântului de
gaze ºi þiþei de cãtre o companie
americanã (cu sprijinul Israelului),
gãsit în apele Ciprului, estimat cã
ar fi cel mai mare din cele explora-
te în ultimii zece ani, capabil sã sa-
tisfacã necesitãþile Statelor Unite,
timp de un an (un submarin rusesc,
privit de greci drept aliat, a parcurs
Marea Mediteranã, în drum spre
zona de conflict, care s-a amânat
prin intervenþia europeanã ºi în
urma discuþiei telefonice la nivelul
premierilor din Grecia ºi Turcia).

Statele Unite lanseazã, în dispe-
rare de cauzã, un program guver-
namental pentru crearea de locuri
de muncã, încovoiate sub povara
unei datorii la care economia ame-
ricanã nu poate face faþã.

Investitorii îºi retrag banii din
bãncile europene, speriaþi de slãbi-
ciunea lor (preºedintele american
Barack Obama a declarat, luni, cã
lumea este speriatã de incapacita-
tea bãncilor europene sã reintre în
funcþiune), slãbiciune generatã de
achiziþia obligaþiunilor emise de
state precum Grecia, Irlanda, Islan-
da, Italia, Spania, Portugalia, des-
pre care se ºtie cã nu sunt capabile
sã ºi le onoreze (Grecia a anunþat
oficial cã statul nu mai are bani sã
funcþioneze, pentru luna octom-
brie, când sperã sã primeascã 8 mi-
l i a r d e d e
euro).

Dar, toa-
te monede-
le majore,
î n c e p â n d
cu Euro ºi
D o l a r u l ,
prezintã ris-
curi extrem
de ridicate,
astfel cã in-
vest i tor i i
n u º t i u
u n d e s ã
fugã cu ba-
nii lor, iar
consultan-
þii se strã-
duiesc sã
inventeze
alte mone-
de de refu-
giu (ele, de
fapt, nu re-
zistã, decât
temporar).

Proiectul
capitalizãrii
F o n d u l u i
de salvare
eu ropean
(FESE) cu 2-3 trilioane de euro se
aflã în faza de “idee”, aprinzând
vremelnic imaginaþia burselor euro-
pene, fãrã ca nimeni sã poatã spune
dacã planul poate fi realizat în timp

util, prin comparaþie cu violenþa ºi
acceleraþia evenimentelor crizei.

ªeful FMI, Christine Lagarde, a
avertizat cã, la momentul previzibil
al declanºãrii colapsului financiar
mondial, cataclismul va mãtura
întreaga planetã ºi cã nu existã nici
un ascunziº ferit, pentru nimeni.

Acest mesaj, incredibil de alar-
mist, nu a avut niciun ecou în presa
noastrã.

Televiziunile noastre continuã
sã se ocupe de “Gravele acuzaþii
aduse lui Truicã”, în timp ce un
ziar de ieri, cu pretenþii de seriozi-

tate, titreazã
„Irina Truicã
ºi-a ridicat
fusta la tri-
bunal ca la
ginecolog”,
dupã ce a de-
schis prima
paginã cu tit-
lul „De ce i
s e s p u n e
«chinezul»
premierului
Boc”; în cu-
prinsul zia-
rului nu se
gãseºte nici
mãcar o ºtire
despre crizã.

Una dintre
publicaþiile
cu pretenþii
de speciali-
zare finan-
ciare a des-
chis prima
p a g i n ã d e
ieri cu titlul
„Carrefour
a n u n þ ã u n
nou plan de
expansiune”,

exilând cele trei ºtiri modeste de-
spre crizã în pagina 14, ca ºi când
problema nu ne-ar privi direct.

Pe site-ul unei alte publicaþii cu
pretenþii de specializare financiarã,

care a renunþat sã se mai tipãreascã ºi
mai existã doar pe Internet, poziþia
singurei ºtiri despre crizã se gãseºte
printre ultimele, jos, jos de tot.

O gazetã economicã, altãdatã
aflatã în preferinþele cititorilor, pu-
blica, la deschiderea din prima pa-
ginã, titlul „Aºa optimism mai rar:
Bursele cresc puternic” (un articol
care nu este vreun pamflet sau vreo
luare peste picior).

Organul de presã care pare sã fi
înþeles cã gravitatea situaþiei mon-
diale are implicaþii ameþitoare pen-
tru noi este PRO TV (oricât am
avea motive sã nu ne placã asta),
alocând subiectului crizei bucãþi sã-
nãtoase din timpul rezervat ºtirilor.

Dar, singure, ziarul BURSA ºi o
televiziune nu pot acoperi necesita-
tea de informare a publicului asupra
unui fenomen cum este aceastã crizã,
care evolueazã într-atât de amplu,
divers ºi accelerat, încât taie respi-
raþia ºi excede redacþiile unor orga-
nizaþii de presã cu mult mai înde-
lungatã tradiþie din lume.

Alaltãieri dimineaþã, moderatorii
postului de televiziune britanic BBC
au rãmas fãrã grai la comentariul
brokerului independent Alessio Ras-
tani, care a spus: “Credeþi cã guver-
nele statelor conduc lumea? Nu,
Goldman Sachs conduce lumea!”

BBC nu este blogul vreunui ob-
sedat de influenþã maleficã iu-
deo-masonicã.

Iar Alessio Rastani a adãugat:
“Aceastã crizã este un cancer, dacã
pur ºi simplu stãm ºi aºteptãm
întruna sã treacã, se va întâmpla la
fel ca în cazul cancerului, va creºte
pânã va fi prea târziu!”.

Încã o datã: BBC este BBC!
Aceeaºi bancã elveþianã Union

des Banques de Suisse, care ne-a
avertizat cu douã sãptãmâni în urmã
asupra pericolului rãzboiului civil în
Europa, a revenit, ieri, cu un Raport
despre trei scenarii ale desfãºurãrii,
în continuare, a crizei, începând prin
a afirma cã am intrat într-o nouã

fazã, extrem de periculoasã. (vezi ar-
ticolul "UBS: Trei scenarii apocalip-
tice" din pagina 15).

Este o perioadã diferitã de altele.
În general, noi, ca popor, suntem

obiºnuiþi cu crizele.
Trãim în crizã de când ne-am

nãscut ºi un avertisment cum este
acesta de faþã poate sã ni se parã
exagerat: este un mesaj negativist,
“ne stricã Karma”, preferãm o ºtire
despre divorþul lui Pepe – este mai
normalã ºi ne putem vedea de trea-
bã, mai departe, netulburaþi.

Dar, într-adevãr, acum este ceva
diferit.

Pericolele au crescut dincolo de
nivelul la care puteau fi ignorate.

Speranþa detensionãrii încã mai
subzistã, dar proporþia ei s-a subþiat
într-atât, încât este impardonabil ca
publicul sã nu ia cunoºtinþã de peri-
colul la care este expus ºi sã fie luat
prin surprindere, dacã, Doamne
fereºte!, va fi lovit cu puterea la
care se aºteaptã finanþiºtii lumii.

În subiectul crizei, autoritãþile
noastre se aflã într-o condamnabilã
tãcere – declaraþiile anemice de joi,
ale preºedintelui Traian Bãsescu,
la postul de televiziune B1 (“Sen-
timentul meu este - chiar dacã ni-
meni nu poate previziona - cã în
2012 existã un risc major de reve-
nire a recesiunii”), minimalizeazã
alarma, când adevãratul pericol
este ca planeta sã intre nu în “rece-
siune”, ci de-a dreptul într-o depre-
siune mai gravã decât cea din anii
’30 ai secolului trecut.

În aceste condiþii de lipsã de res-
ponsabilitate ºi reacþie a autoritãþi-
lor noastre celor mai înalte, presa
ar trebui sã-ºi îndeplineascã voca-
þia cetãþeneascã.

Nu ne mai intereseazã calitatea
autoritãþilor.

Nu mai sunt condiþii pentru asta.
Importantã, acum, este calitatea

presei, în slujba cetãþenilor.

MAKE

NOTA 1
- cvadrilion (în englezã) = un milion de trilioane

NOTA 2

- Îndatorarea globalã nu poate fi calculatã cu acu-
rateþe nici mãcar de FMI; variantele care circulã
sunt într-atât de diferite ca ordin de mãrime, încât
cifra publicatã aici, fiind cea mai severã întâlnitã în
cursul documentãrii noastre, a dobândit statutul
de “cifra noastrã favoritã”, ca sã sugereze cã, de
fapt, nu existã nicio ieºire din crizã; desigur, alte
cifre (care sunt veridice) nu ar ilustra o astfel de di-
sproporþie absurdã, dar nu ar face în nici un chip
mai rezonabilã aceastã crizã plinã de absurd.
Singurul raþionament posibil în faþa celor douã ci-
fre – a datoriei globale enorme, vizavi de producþia
neînsemnatã a planetei – este cã sistemul econo-
mic mondial nu funcþioneazã ºi cã orice soluþie fi-
nanciarã este un paliativ. Cã, în realitate, lumea
trebuie sã se schimbe.

Stimaþi colegi, planeta se aflã într-o perioadã crucialã –
Lumea noastrã, a tuturor, este pe cale sã se schimbe.

Fundamentul crizei
Produsul intern brut
al planetei:

50,1 trilioane de dolari

Datoria totalã a planetei:

1,15cvadrilioanededolari


