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Grecia a plasat titluri de
stat de 4,06 miliarde euro

Grecia a plasat, ieri, titluri de Tre-
zorerie cu scadenþa la 13 sãptãmâni,
în valoare de 4,06 miliarde euro, ba-
nii urmând sã fie folosiþi, în majori-
tate, pentru rãscumpãrarea de obli-
gaþiuni de peste 3 miliarde euro deþi-
nute de Banca Centralã Europeanã
(BCE).

Statul elen a acceptat un randa-
ment de 4,43% pentru titlurile
vândute, faþã de 4,28% la licitaþia an-
terioarã, desfãºuratã în 17 iulie. Ce-
rerea pentru titlurile de stat greceºti a
fost de 1,36 ori mai mare decât ofer-
ta, comparativ cu 2,12 ori la licitaþia
precedentã.

Bãncile din Spania au
împrumutat sume record
de la BCE

Bãncile din Spania au împrumutat
în luna iulie, de la Banca Centralã
Europeanã (BCE), suma record de
402,2 miliarde euro, cu 10% mai
mult faþã de cele 365 miliarde euro
împrumutate în iunie, conform
anunþului bãncii centrale de la Ma-
drid. În schimb, depozitele bãncilor
spaniole la BCE s-au redus la 26,6
miliarde euro în iulie, de la 27,7 mi-
liarde euro în luna anterioarã.

Spania extinde acordarea
ajutorului de ºomaj

Premierul Spaniei, Mariano Ra-
joy, a anunþat, ieri, cã Guvernul de la
Madrid va prelungi programul de
acordare a ajutorului lunar de 400 de
euro pentru ºomerii al cãror drept de
a primi aceastã alocaþie se încheie la
15 august.

Prelungirea mãsurii va fi aprobatã
în 24 august, cu efect retroactiv din 16
august, a spus Mariano Rajoy. (V.R.)

Economia Europei,
în declin
l Scãderea din trimestrul al doilea a fost limitatã de
evoluþia peste aºteptãri a Germaniei ºi Franþei

Economia Uniunii Europene
(UE) ºi cea a zonei euro au
scãzut, fiecare, cu 0,2% în

trimestrul al doilea din 2012, com-
parativ cu primele trei luni ale anu-
lui, în condiþiile în care în majorita-
tea statelor din regiune au fost con-
semnate evoluþii negative, conform
Eurostat.

Raportat la perioada corespunzã-
toare a anului trecut, economia UE a
scãzut cu 0,2% în trimestrul al doilea
din 2012, iar cea a zonei euro - cu
0,4%.

În primul trimestru al acestui an,
PIB-ul UE ºi cel al zonei euro au stag-
nat, dupã scãderi de 0,3% în ultimele
trei luni din 2011.

De menþionat cã Germania, cea
mai mare econo-
mie europeanã, a
înregistrat o
creºtere de 0,3% a
PIB în perioada
aprilie – iunie
2012, comparativ
cu trimestrul pre-
cedent, când cre-
scuse cu 0,5%, po-
trivit Biroului Fe-
deral de Statisticã.
Dar, evoluþia este
peste aºteptãrile
analiºtilor, care
preconizau o ex-
pansiune de 0,2%.
În ritm anual,
creºterea econo-
miei germane a
fost de 1%.

În Germania,
evoluþia s-a datorat consumului
încurajat de majorarea salariilor, ºi
nu exporturilor, în condiþiile în care
cererea din zona euro este puternic
afectatã de criza datoriilor.

Franþa, a doua economie din zona
euro, a raportat o stagnare faþã de
primul trimestru, respectiv o creºtere

modestã, de 0,3%, comparativ cu
perioada aprilie-iunie 2011. Aºtep-
tãrile arãtau un declin de 0,1% al
economiei Franþei în intervalul apri-
lie – iunie 2012.

Economia Italiei, a treia din zona
euro, a consem-
nat un declin tri-
mestrial de 0,7%
ºi o scãdere anua-
lizatã de 2,5%.
Spania este afec-
tatã de o contrac-
þie de 0,4% faþã
de primul trimes-
tru, respectiv de
1% raportat la tri-
mestrul al doilea
al anului trecut.

P r o d u s u l
Intern Brut al
Portugaliei a scã-
zut cu 1,2% în tri-
mestrul al doilea,
faþã de perioada
ianuarie-martie
2012, ºi cu 3,3%
în ritm anual.

Comisia Europeanã estimeazã cã
economia zonei euro va scãdea cu
0,3% pe întregul an 2012.

ALINA VASIESCU

Indiferent de rezultatul
Referendumului, România
pierde, Soros câºtigã

Î
nainte de a ne averti-
za cã urmeazã “un
rãzboi civil” - ca în
Siria, poate, dupã
cum sugera încã de

la începutul crizei politice
fosta sa colegã din societa-
tea civilã, analista Alina
Mungiu Pippidi - europar-
lamentarul Monica Maco-
vei, cel mai activist vice-
preºedinte al PDL, a subli-
niat cã “România este sin-
gura þarã care pune pro-
bleme politice Uniunii
Europene” din cauza “instabilitãþii
prelungite politice” (citat exact).
Aºa sã fie, oare? Dacã l-am întreba
pe ºeful Bãncii Angliei, Mervyin

King, s-ar putea ca acesta sã arate
mai curând spre statul care chiar
pune cele mai mari probleme zonei
euro, respectiv Grecia, întâmplãtor
cea de a doua þarã ortodoxã din UE
dupã România, ca mãrime.

Nici chestiunea cu “instabilitatea
prelungitã politicã” nu se prea susþi-
ne. La finele anului trecut, Belgia, de
exemplu, a încheiat o crizã politicã
care a þinut þara 585 de zile fãrã gu-
vern ºi, implicit, fãrã prim ministru.
Revenirea la situaþia normalã a nece-
sitat 80 de runde de negocieri între
cele douã pãrti, efectuate pe parcur-
sul celor aproape doi ani de “instabi-
litate”. Diferenþa este cã nici politi-

cienii valoni ºi nici cei flamanzi nu
au strigat la Bruxelles cã se dã “o lo-
viturã de stat”. Nici n-ar fi avut cum
sã-i ameþeascã prea tare pe oficialii
UE: Bruxelles este capitala Belgiei.

Un alt exemplu, mai aproape de
noi, este Moldova ruptã din Româ-
nia. Basarabenii au avut de trãit - fãrã
sã se plângã prea tare, ba chiar dim-
potrivã -, nici mai mult nici mai puþin
decât 917 zile fãrã preºedinte. Mol-
dova este o zonã tampon foarte im-
portantã pentru UE. Dovada: peste
doar câteva zile, în ajunul de come-
morare a 73 de ani de la semnarea
Tratatului de neagresiune dintre
Germania nazistã ºi Uniunea Sovie-
ticã, respectiv între Hitler ºi Stalin,
rãmas în istorie ca Pactul Ribben-
trop-Molotov, cancelarul RFG,
Angela Merkel, întreprinde o vizitã

de lucru la Chiºinãu, unde,
se pare, se va discuta chiar
proiectul de federalizare a
Republicii Moldova. Si-
gur, pentru unii, Moldova
nu e România.

România pentru
americani - nu mai
mult decât o altã
provincie Kosovo

Dar pentru americani, ce
credeþi cã e România? Nu
mai mult decât o altã pro-

vincie Kosovo. Altfel nu se explicã
de ce Statele Unite, mai precis diplo-
maþia americanã a democraþilor, l-au
trimis la Bucureºti, sã se întâlneascã
cu doi preºedinþi ºi un prim ministru,
pe Philip Gordon, un asistent de-al
Secretarului de Stat al SUA, Hillary
Clinton, care tocmai “a rezolvat” o
crizã constituþionalã similarã, în re-
publica separatistã Kosovo.

Sunt sigur cã mulþi dintre cititorii
români n-au auzit de Atifete Jahjaga,
aºa cum mulþi dintre americani nu
numai cã n-au auzit de Traian Bãses-
cu ºi nu ºtiu unde este România pe
hartã, dar nici n-au idee de existenþa
“singurei þãri care pune probleme
Uniunii Europene”.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 10)

UN REFERENDUM CARE NE ÎMPINGE SPRE DEMENÞÃ

Elogiu minciunii
“România a luat-o razna”, ºi-a in-

titulat Deutsche Welle comentariul
de marþi, în care
afirma cã “Gu-
vernul Ponta plã-
nuia falsificarea
listelor electorale
la scarã largã”,
adãugând cã “da-
tele falsificate
aveau ca scop sã
declare valid, în
mod retroactiv, Referendumul con-
troversat de pe 29 iulie, privind de-
miterea lui Bãsescu”.

Aºa se vede de acolo.
Nemþii nu ne cautã în coarne.
Nu stã nimeni sã-i ia un interviu

lui Victor Ponta, ca sã-l audã cum
minte cã tot ce face este constituþio-
nal ºi cã totul este perfect democratic
ºi cã totul este normal.

Nemþii nu lucreazã la HotNews,
sã-i încurce Ponta.

Pentru ei totul este limpede.
Simplu: România are un premier

care minte.
Strãinii nu intrã în controverse.
Guvernul României este condus

de un plagiator, care minte cã n-a
plagiat ºi care a folosit puterea Gu-
vernului sã nu fie declarat oficial
drept “plagiator”.

Ce sã discuþi cu el?!
Discuþia nu duce nicãieri.
Nu discuþi cu buºtenii.
Minciunile perechii Ponta-Anto-

nescu nu-i încurcã pe nemþi ºi nu

prea încurcã pe nimeni din strãinã-
tate.

Cu o lunã în urma, am scris despre
asta.

N-am scris “România a luat-o raz-
na”; am scris cã, într-un diagnostic
de psihopatologie socialã, probabil
cã suferim de mitomanie (“Manie
caracterizatã prin tendinþa maladivã
de a denatura adevãrul, de a minþi”/
Sursa definiþiei: DN, 1986).

Ceea ce este acelaºi lucru cu
“România a luat-o razna”.

România devine mitomanã?
România este þara-mumã.
Din perspectiva mea, în orice stare

s-ar afla, þara meritã elogiatã ºi sluji-
tã, indiferent de agresiunea cãreia îi
este pradã, fie ea ºi o agresiune asu-
pra temeiului raþiunii.

Elogiu.

Philip Gordon, reprezentantul
guvernului american, a de-
clarat, luni searã: “Ne aºtep-
tãm la respect pentru institu-
þiile independente, ne aºtep-
tãm ca acuzaþiile credibile
de fraudã ºi de imixtiuni sã
fie anchetate ºi rezolvate ºi
ne aºteptãm ca ei [liderii de
la Bucureºti] sã sprijine
ceea ce ar fi privit ca un re-
zultat legitim. Nu trebuie ca
eu sã spun precis ce înseam-
nã asta, într-un caz sau în al-
tul, dar lucrurile astea se
vãd. (...)”, a spus Gordon.

Exact asta spun ºi eu: se
vãd.

Ce fac liderii noºtri politici
SE VEDE.

Nu este nevoie de argu-
mente.

Þine de bunul-simþ.
Cât de ironic sunã acum

sloganul electoral al lui Crin
Antonescu – “România bu-
nului-simþ”!

(continuare în pagina 3)

FMI ne-a redus prognoza
de creºtere pentru acest an
Fondul Monetar Inter-

naþional (FMI) a re-
vizuit prognoza de

creºtere economicã pentru
acest an a þãrii noastre, de la
1,5%, la 0,9%, a declarat
ºeful misiunii FMI în þara
noastrã, Erik de Vrijer. În
condiþiile în care ºi Guver-
nul a redus estimãrile de
creºtere, însã doar pânã la
1,2%, autoritãþile ºi Fondul
au ajuns la un acord cu pri-
vire la o prognozã situatã în
jurul valorii de 1%, a expli-
cat domnia sa.

Deficitul bugetar nu ar
urma sã fie afectat în mod
semnificativ de aceste mo-
dificãri, deoarece inflaþia se
situeazã peste aºteptãri,
ceea ce a determinat ºi o ma-
jorare mai puternicã a defla-
torului Produsului Intern
Brut (PIB), a arãtat Erik de
Vrijer. “Am redus prognoza de
creºtere economicã, dar ºi inflaþia a
urcat mai mult decât ne aºteptam.
Deci ºi deflatorul este mai sus. Aces-
te revizuiri se anuleazã una pe alta,
astfel cã au efect foarte mic asupra
deficitului în sine”, potrivit domniei
sale. În condiþiile unui deflator mai
mare, FMI ºi Guvernul au convenit
cã þintele fiscale urmeazã sã fie înde-
plinite pânã la finele anului, în cazul
în care se menþin actualele politici, a
declarat ºeful misiunii Fondului în
þara noastrã.

Pentru anul viitor, FMI vede un
avans al economiei de 3%.

Aprobarea în Board,
condiþionatã de privatizarea
“Transgaz” ºi “Oltchim”,
precum ºi de majorarea
preþului la gaze naturale

Aprobarea, în Board-ul FMI, a ce-
lei de a ºasea evaluãri a acordului
preventiv încheiat cu þara noastrã de-
pinde de implementarea a patru mã-
suri, care privesc plata arieratelor

autoritãþilor locale, majorarea preþu-
lui la gaze naturale, vânzarea a 15%
din acþiunile “Transgaz” ºi privatiza-
rea “Oltchim”, a declarat Erik de
Vrijer.

Guvernul urmeazã sã emitã o or-
donanþã care sã permitã autoritãþilor
locale sã poatã folosi resursele dis-
ponibile, pânã acum, doar pentru co-
finanþarea de proiecte sã îºi reducã
arieratele, precum ºi autoritãþilor
centrale sã achite direct aceste arie-
rate din cotele defalcate, a arãtat
domnia sa.

De asemenea, pânã la jumãtatea
lunii septembrie, preþul gazelor na-
turale destinate consumului gospo-
dãriilor va trebui sã se majoreze cu
5%, iar preþul gazelor naturale pen-
tru consumatorii industriali sã urce
cu 10%, a adãugat Erik de Vrijer.

Creºterile de preþ vin ca urmare a
faptului cã majorarea costurilor pro-
ducãtorile nu s-au transferat în preþul
final, în ultimii ani, a explicat ºeful
misiunii FMI. Domnia sa arãtat: “Fo-
ile de parcurs pentru gaze ºi electrici-
tate nu s-au devansat. Existã un me-

canism în România, o for-
mulã, care aratã în cazul în
care costurile cresc atunci
vor trece în preþurile finale.
Aceastã formulã nu s-a apli-
cat în ultimii ani. Ce se va
întâmpla în septembrie re-
prezintã o corecþie a lipsei de
ajustare a preþurilor din tre-
cut”.

Guvernul s-a mai angajat
sã lansezez oferta publicã se-
cundarã de vânzare a 15%
din pachetul de acþiuni pe
care statul îl deþine la “Trans-
gaz”, precum ºi oferta de pri-
vatizare a “Oltchim”, a mai
afirmat ºeful misiunii de
evaluare a FMI în þara noas-
trã, care a precizat cã aceste
patru condiþii reprezintã an-
gajamente ferme, în lipsa cã-
rora board-ul Fondului nu va
analiza evaluarea acordului
cu þara noastrã.

Ziarul BURSA a scris, ieri, cã mi-
siunea FMI nu va prezenta raportul
privind cea de a ºasea revizuire a
acordului preventiv cu þara noastrã
în board-ul Fondului, dacã nu priva-
tizãm, pânã în luna septembrie,
“Transgaz” ºi “Oltchim”.

Cota progresivã ar trebui
sã aibã ºi rate mai mari de
16%

Aplicarea unei cote progresive
ar trebui sã includã ºi rate mai mari
decât cea actualã, de 16%, altfel
aceasta urmând sã ducã la reduce-
rea veniturilor bugetare, considerã
Erik de Vrijer. În cazul în care si-
tuaþia din urmã are loc, Guvernul
va fi nevoit sã adopte mãsuri com-
pensatorii, care sã vizeze reduce-
rea cheltuielilor, potrivit domniei
sale, care a precizat cã þinta reduce-
rilor va consta în salariile din sec-
torul public.

ALEXANDRU SÂRBU
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Erik de Vrijer: Pânã la jumãtatea lunii
septembrie, preþul gazelor naturale
destinate consumului gospodãriilor va
trebui sã se majoreze cu 5%.

MAKE

“Rezultatul acestui «Mod de operare»,
sintetizat mai înainte, este cã declaraþiile
politice preced realitatea, care este silitã,
cu orice pierderi, sã se transforme, astfel
încât declaraþiile sã devinã adevãrate.

Într-o psihopatologie socialã, compor-
tamentul USL ar friza mitomania ºi cred
cã, realmente, mitomania antreneazã ma-
sele ºi se aflã pe punctul sã devinã majori-
tarã, cu alaiul sãu de ameninþãri, pânã din-
colo de intimidare, atunci când este susþi-
nutã politic.

Bãnuiesc cã vomavea probleme cu toþii.
Diplomaþia nu este alcãtuitã din dobitoci,

cel puþin, nu atât de dobitoci, încât sã poa-
tã fi duºi de nas de mitomani.

Cred cã în Cancelariile europene ºi la
Bruxelles, este evidentã mitomania noas-
trã…”

(“ÎNCERCAREA UNUI DIAGNOSTIC DE
PSIHOPATOLOGIE SOCIALÃ: MITOMANIA
/ USL versus Bãsescu - modus operandi”, autor:
MAKE / BURSA / 16.07.2012)

Euro a scãzut cu 0,1%
ieri, la ora 10.49, pe
piaþa din New York,
având un curs de
1,2318 dolari.

În rândul statelor UE, Suedia a
înregistrat cea mai mare creºtere
economicã în trimestrul al doilea
(1,4%), faþã de lunile ianua-
rie-martie. Urmeazã Letonia, cu
un avans de 1%. În zona euro, cea
mai bunã evoluþie a avut-o Slova-
cia: +0,7%.
La polul opus, se aflã Portugalia,
cu un declin economic de 1,2% în
perioada aprilie – iunie, respectiv
Finlanda – cu 1%.

(Citiþi, în pag. 12, articolul “Ungaria, în
a doua recesiune din ultimii patru ani”).

George Soros


