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Parlamentul grec adoptã
legea privind
reglementarea datoriilor
contribuabililor cãtre stat

Parlamentul grec a votat vineri
seara, cu o largã majoritate, o lege
care faciliteazã reglementarea da-
toriilor contribuabililor cãtre stat
ºi casele de asigurãri sociale, care
se ridicã la zeci de miliarde de
euro, relateazã AFP, conform
Agerpres.

Legea - “Reglementãri pentru re-
lansarea economiei” - face parte din
angajamentele electorale ale noului
guvern cu privire la un pachet de mã-
suri sociale în favoarea celor sãraci
loviþi de crizã. Actul normativ le per-
mite contribuabililor ºi întreprinde-
rilor care nu au putut, din cauza rece-
siunii din ultimii ani, sã-ºi plãteascã
impozitele sau cotizaþiile, sã-ºi re-
glementeze datoriile în 100 de rate,
beneficiind de reduceri la suprataxa
arieratelor.

Ministrul finanþelor de la Ate-
na, Yanis Varoufakis, a subliniat,
în timpul dezbaterii din Parla-
ment, cã politica de austeritate im-
pusã Greciei “a fost catastrofalã”
ºi “milioane de eleni sunt în impo-
sibilitatea de a-ºi plãti impozitele
sau cotizaþiile, care se ridicã în
prezent la 76 miliarde de euro sau
42% din Produsul Intern Brut
(PIB) grec”.

Potrivit ministrului, “3,5 milioane
de greci (la o populaþie de 10,9 mi-
lioane locuitori) datoreazã fiecare
statului pânã la 3.000 de euro ºi, din
cauza sãrãciei, ei nu îi pot rambur-
sa”.

Aceastã lege îi va încuraja sã-ºi
reglementeze datoriile ºi astfel sã
creascã veniturile statului, a mai
spus ministrul. n

Federal Reserve nu mai poate
ieºi din capcana tiparniþei ºi a
dobânzii zero

Rãbdarea nu a mai apãrut în
comunicatul de presã al Fe-
deral Reserve dupã ultima

ºedinþã de politicã monetarã.
“Pe baza evaluãrilor curen-

te, Comitetul (n.a. FOMC, Fe-
deral Open Market Commit-
tee) apreciazã cã poate da do-
vadã de rãbdare în normaliza-
rea politicii monetare”, se arã-
ta în comunicatul de presã an-
terior, de la sfârºitul lunii ia-
nuarie 2015. Acum, situaþia s-a
schimbat: “Comitetul apreciazã cã o
creºtere a dobânzii de politicã mone-
tarã rãmâne puþin probabilã la urmã-
toarea ºedinþã, din aprilie 2015".

Eliminarea cuvântului “rãbdare”
din declaraþiile Federal Reserve a
determinat jurnaliºtii de la Financial
Times sã scrie cã “Fed-ul ºi-a elibe-
rat mâinile pentru creºtere dobânzii,
dar a semnalat cã nu este încã gata sã
apese trãgaciul”.

În timp ce analiºtii citaþi de Reu-

ters apreciazã cã întãrirea dolarului a
avut un rol important în decizia bãn-
cii centrale americane, evoluþia eco-
nomiei din T1 2015 s-ar putea sã fi

fost factorul determinant.
La doar o lunã ºi jumãtate

distanþã de la afirmaþia cã “ac-
tivitatea economicã creºte cu
un ritm solid”, Federal Reserve
ºi-a temperat optimismul pânã
la “creºterea economicã s-a
moderat” ºi a redus prognoze-

le pentru orizontul de timp 2015 –
2017. În acest an, Federal Reserve
estimeazã cã Produsul Intern Brut
real va creºte cu 2,3% pânã la 2,7%,
faþã de 2,6% - 3%, conform progno-
zei din decembrie 2014.

O altã prognozã, de la o divizie re-
gionalã a Fed-ului, nu este aºa de op-
timistã, ci este caracterizatã de un
pesimism care a determinat apariþia
termenului “recesiune” în analizele
unor economiºti.
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THE SHOW MUST GO ON

Autodafé la
Raiffeisen Bank Iaºi

U
n om ºi-a dat foc, vineri,
în sediul Raiffeisen
Bank din centrul Iaºiu-
lui, dupã ce a

strigat “Mi-aþi luat banii co-
piilor mei ºi mi-aþi luat
casa!”, conform relatãrii de
pe site-ul bzi.ro, care a postat
ºi un filmuleþ, în care medicii
SMURD îl luau cu Salvarea.

În josul filmuleþului, în
timp ce medicii îl aºezau pe bãrbat
pe targã, a apãrut reclama: “O viaþã
agitatã devine o viaþã bogatã cu Cre-
ditul DIVERS [aici era numele bãn-
cii]. Ai cea mai bunã ofertã, sã poþi fi
tot ce vrei sã fii”.

Desigur, nimeni nu a vrut sã glu-
meascã într-atât de oribil, sarcasmul
macabru se datoreazã computerelor

care, indiferent de “content”, sunt
programate sã afiºeze reclamele,
conform unui algoritm.

Dar faptul sintetizeazã mo-
dul nostru de viaþã automatic.

Omul care ºi-a dat foc din
disperare nu a obþinut nimic
nici pentru sine (ba chiar,
acum dupã ce cã rãmãsese
fãrã bani ºi fãrã casã, a mai
rãmas ºi fãrã figurã ºi e în spi-

tal), nici pentru noi, ci doar a tulbu-
rat niþel liniºtea publicã ºi a creat
ceva neplãceri: ºefa bãncii a folosit
un extinctor sã nu se împrãºtie flã-
cãrile în sediu; SMURD-ul ºi pom-
pierii s-au deplasat la faþa locului,
prilejuind creºterea Produsului
Intern Brut; trecãtorii întorceau ca-
pul sã se uite, din mers; ºi nici unul

dintre noi nu-i dãm dreptate dispe-
ratului.

Creditarea merge înainte.
Precum trecãtorii.
În timp ce omul îºi dãdea foc, Gu-

vernatorul Bãncii Naþionale lansa o
monedã jubiliarã, în cinstea celor
douãzeci ºi cinci de ani împliniþi de
la constituirea Serviciului Român de
Informaþii.

Nu am vãzut filmuleþul acestei
festivitãþi.

Dacã ar fi fost difuzat pe inter-
net, atunci poate cã algoritmul
computerelor ar fi programat
afiºarea unei reclame de genul: “În
sistemul bancar românesc poþi face
orice! Potlogari din toate þãrile, ve-
niþi, ne-a mai rãmas de vândut doar
20%!” n

Semnul mirãrii!
J

ustiþia este independentã.
Aceastã propoziþie este esen-
þialã în interpretarea întâmplã-
rilor din jurul DNA.

Ea este o propoziþie recentã.
Dacã aceastã propoziþie nu ar fi

apãrut, atunci toate arestãrile DNA
ar fi reprezentat o agendã politicã.

Astfel, când DNA a arestat-o pe
Elena Udrea, puteam gândi cã ar fi
rãzbunarea lui Voiculescu, arestarea
lui Vâlcov ar putea reprezenta pre-
gãtirile PNL pentru preluarea guver-
nãrii, unde, virgulã, arestarea lui
ªova nu ar fi decât un mic bobârnac,
punct.

Posibila anchetare a lui Vasile
Blaga în mult aºteptatul dosar EADS
ar putea fi rãzbunarea lui Traian Bã-
sescu prin procurorul ºef Laura Co-
druþa Kovesi.

Arestarea lui Horia Georgescu, te-
mutul ºef al Agenþiei Naþionale de
Integritate, ar fi vreo vendetã a lui
Klaus Iohannis, care a fost þinut în
ºah ani de zile, inclusiv în campania
electoralã.

Mircea Geoanã, o altã pradã im-
portantã pentru DNA, a fost denun-
þat sãptãmâna trecutã de Viorel Hre-
benciuc cã ºtia cum se finanþeazã
campania pentru prezidenþiale ºi cã
acesta l-a trimis la Ioan Niculae sã îl
roage sã contribuie.

Pare cã Hrebenciuc ar face front
comun cu Victor Ponta, ca sã-ºi sca-
pe pielea ºi sã meargã în arest la do-
miciliu.

Nu ºtim încã cine a vrut sã-l
înfunde pe Hrebenciuc. Oare Traian
Bãsescu?

Ponta l-a despicat pe Vanghelie de
corpul strãin al PNL, unde aducea
prozeliþi dislocaþi din PSD, iar Oana

Mizil a clãtinat din cap în faþa jurna-
liºtilor ºi a spus: “Victore, Victore!”
(fãrã sã pomeneascã nimic de
DNA!)…

Dar aceastã propoziþie existã: ghi-
limele, “Justiþia este independentã!”,
ghilimele.

Prin urmare, nu Victor Ponta îl
bagã pe Vanghelie la pârnaie, nu par-
tida lui Voiculescu îi zugrãveºte celu-
la Elenei Udrea în roz, nu PNL îi trec
pe Vâlcov ºi pe ªova la rãcoare sã ca-
pete tremurici, nu Traian Bãsescu îl
executã pe Blaga pentru nesupunere,
nu Klaus Iohannis îl trimite la locul
lui pe Horia Georgescu, nu Hreben-
ciuc îl denunþã pe Geoanã la DNA ºi
nu Ponta l-a înfundat pe Vanghelie ca
sã nu-ºi piardã susþinerea.

Nu.
Dacã justiþia este independentã,

atunci toate arestãrile astea nu sunt
decât rezultat al faptului cã DNA
face dreptate.

De când aºteptãm asta?
Oh, Doamne!

În sfârºit!
Nu mai conteazã din ce partid faci

parte. DNA te înhaþã.
Valul de arestãri stârnit de DNA

aduce la mal vuietul unui zvon despre
iminenta ridicare a viceguvernatoru-
lui BNR Bogdan Olteanu.

Felicitãri, domnule Traian Bãsescu
pentru aceastã realizare!

Dar cum naibii cã tocmai acum
te-ai trezit, domnule Bãsescu, sã ne
spui cã au loc arestãri dupã o agendã
politicã! (acesta nu este semnul ex-
clamãrii, ci semnul mirãrii).

ANCUÞA STANCIU

DORU LIONÃCHESCU:

“Criza Hypo Alpe-Adria a dat peste cap
percepþia investitorilor din toatã Europa”
l BNR: “Sucursalele bãncilor austriece de la noi nu vor fi sub nicio formã afectate de situaþia
sistemului bancar din Austria” l Cîþu: “Întrucât BNR nu este transparentã, mergem pe premiza
«Crede ºi nu cerceta»”

O mare parte din problemele siste-
mului bancar austriac îºi au prece-
dentul în situaþia de la
Hypo-Alpe-Adria, este de pãrere
Doru Lionãchescu, preºedintele Ca-
pital Partners, care ne-a explicat:
“Banca (n.r. Hypo-Alpe-Adria) a fost
salvatã din banii unor investitori, sta-
tul Carinthia (n.r. regiune austriacã)
garantând sumele cu care a fost fi-

nanþatã instituþia bancarã. În mintea
investitorilor afectaþi de bail-in era
cã statul federal austriac ar fi con-
tra-garantat sumele în cauzã, însã, la
data plãþii, Carinthia nu a avut banii,
iar statul federal a anunþat cã el nu a
contra-garantat «ajutorul». În acest
context, percepþia investitorilor din
toatã Europa a fost datã peste cap.
Percepþia negativã se extinde ºi cãtre

restul bãncilor austriece”.
Domnul Lionãchescu apreciazã

cã prezumþia potrivit cãreia statul
austriac va ajuta bãncile de acolo
este sub un mare semn de întrebare.

De altfel, în iune 2014, Moody’s a
retrogradat cu o treaptã ratingurile
pentru datorii pe termen lung ºi de-
pozite a 11 bãnci din Austria, inclu-
siv ale Erste Group ºi Raiffeisen, an-

ticipând un sprijin mai redus din par-
tea statului în urma proiectului de
salvare a Hypo Alpe-Adria.

Totodatã, în luna iulie a anului tre-
cut, Fondul Monetar Internaþional
(FMI) avertiza cã Austria ar trebui sã
revizuiascã proiectul de lege prin care
urma sã fie anulate obligaþiuni subor-
donate de 890 de milioane de euro ale
Hypo Alpe-Adria, garantate de pro-

vincia Carinthia, deoarece o astfel de
mãsurã ar putea ridica semne de între-
bare ºi asupra altor garanþii publice.

Doru Lionãchescu subliniazã fap-
tul cã Raiffeisen Bank ºi Erste Bank
au expuneri mari pe Rusia ºi Ucrai-
na, unde situaþia este foarte delicatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

SUMMITUL UE DE LA BRUXELLES

Liderii europeni vor sã accelereze
crearea Uniunii Energetice
l Transparenþa contractelor energetice – mãsurã împotriva înþelegerilor cu
Gazprom l Klaus Iohannis: „Putem contribui la întãrirea securitãþii
energetice regionale ºi europene, prin resursele din Marea Neagrã”l Grecia
- „elefantul din camerã” l UE menþine sancþiunile faþã de Rusia, dar tot
mai multe state doresc relaxarea lor

Liderii statelor europene au
convenit, la summitul de la
Bruxelles de sãptãmâna tre-

cutã, sã creeze Uniunea Energeticã,
UE urmând sã accelereze conecta-
rea conductelor naþionale ºi a reþele-
lor electrice, a declarat preºedintele
Consiliului European, Donald Tusk.

“Uniunea Europeanã depinde tot
mai mult de gazul de la furnizori ex-
terni”, a spus Tusk, adãugând: „În
cazul în care gazul este importat din
surse diferite ºi contractele sunt fle-
xibile, lucrurile sunt în regulã. Dar
cele mai multe contracte bilaterale
cu furnizorul nostru dominant, Ru-
sia, se încheie pe termen lung, uneori

mai mult de 20 de ani. Acest lucru
poate fi nesãnãtos, atât pentru secu-
ritatea noastrã, cât ºi pentru piaþa
noastrã. Contractele de gaze ar tre-
bui sã fie despre economie, despre
afaceri. Acestea nu ar trebui sã fie
folosite ca arme politice”.

Potrivit lui Donald Tusk, liderii sta-
telor membre UE au decis ca toate
contractele de gaze, fie cã sunt între
guverne sau întreprinderi, sã fie în
conformitate cu legislaþia UE, mai
transparente ºi sã nu influenþeze nega-
tiv securitatea energeticã a Europei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Viaþa merge înainte pentru BNR.

MAKE

P.S. Unele dosare aºteaptã sã fie
soluþionate de 7 ani, altele de 9 ani.
Dar DNA se dovedeºte de o hãrni-
cie extraordinarã doar în aceastã
perioadã. Este hãrnicie sau acþiu-
ne politicã?
În alte timpuri am fi spus cã DNA
are o listã lungã cu hoþi, dar numai
în dreptul unora face cruciuliþe.

CÃLIN
RECHEA


