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Grecia ºi creditorii
sãi nu au ajuns,
deocamdatã,
la un acord pentru
finanþare
l Discuþiile ar putea
continua sãptãmâna
viitoare l Surse: Atena
vrea sã înfiinþeze o
bancã de rebuturi

Grecia ºi creditorii sãi internaþio-
nali, Uniunea Europeanã (UE) ºi Fon-
dul Monetar Internaþional (FMI), nu
au reuºit sã ajungã deocamdatã la un
acord pentru deblocarea fondurilor
de sprijin, spun surse oficiale citate de
agenþia Reuters, menþionând cã pa-
chetul de reforme prezentat de autori-
tãþile de la Atena este considerat “un
set de idei, nu un plan concret”.

Discuþiile pe marginea finanþãrii
ar putea continua sãptãmâna viitoa-
re, conform surselor, în condiþiile în
care Atena riscã sã rãmânã fãrã fon-
duri în trei sãptãmâni, dacã nu poate
convinge creditorii.

Sursele subliniazã cã oprirea nego-
cierilor, în acest moment, nu este un
“semn de rupturã”, ci un indiciu al
progreselor lente ale discuþiilor, mai
ales cã instituþiile creditoare aºteaptã
sã primeascã lista cu mãsuri concrete.

“În mod evident aºteptãm sã pri-
mim lista cât mai curând posibil”, a
precizat un oficial european, adã-
ugând: “Acesta este scopul discuþii-
lor care au loc: sã facem schimb de
informaþii asupra mãsurilor detaliate
de reformã”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

O ultimã reducere a dobânzii
înainte de adevãratul test al
politicii monetare

Banca Naþionalã a României a
redus ieri dobânda de politi-
cã monetarã pânã la un nou

minim istoric, de 2%, conform
aºteptãrilor de pe piaþã.

Pe lângã noua dobândã de politicã
monetarã, BNR a anunþat ºi îngusta-
rea coridorului pentru cele douã fa-

cilitãþi oferite siste-
mului bancar, de
creditare ºi depozit,
pânã la 1,75 puncte
procentuale, de la 2
puncte procentuale
anterior. Astfel, rata
dobânzii pentru fa-
cilitatea de credita-

re (Lombard) a fost stabilitã la
3,75%, în scãdere cu 50 de puncte de
bazã, iar rata dobânzii pentru facili-
tatea de depozit a fost menþinutã la
0,25% (vezi graficul 1).

În opinia membrilor Asociaþiei
Analiºtilor Financiar - Bancari din
România (AAFBR), decizia BNR
“ar putea fi ultima reducere a
dobânzii de politicã monetarã din

actualul ciclu”, iar actualul nivel s-ar
putea menþine pânã la sfârºitul anu-
lui viitor. Cu toate acestea, unele
prognoze ale membrilor AAFBR
aratã cã BNR ar putea iniþia un nou ci-
clu de majorare în 2016, care ar duce
dobânda de politicã monetarã pânã la
2,75% în ultima parte a anului.

Noua reducere a dobânzii a fost
justificatã de BNR prin “persistenþa
deficitului de cerere agregatã ºi a de-
flaþiei în zona euro”, dupã cum se
aratã în comunicatul de presã. Toate
acestea contribuie la menþinerea
unor presiuni ridicate asupra preþuri-
lor, a cãror evoluþie nu constituie,
deocamdatã, o ameninþare la adresa
þintei de inflaþie.

Prin reducere dobânzii de politicã
monetarã, Banca Naþionalã sperã sã
opreascã procesul dezintermedierii fi-
nanciare (n.a. reducerea ponderii acti-
velor bancare în PIB), dar aici sunt alte
forþe care acþioneazã, dincolo de aria
de influenþã a bãncii centrale.

(continuare în pagina 3)
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MINISTERUL JUSTIÞIEI CAUTÃ SOLUÞIA
DE ECHILIBRU

Alin Antochi: “Trebuie
evaluat impactul legii
falimentului personal asupra
sistemului financiar”

Ministerul Justiþiei a solici-
tat, în cadrul dezbaterilor
proiectului de lege pri-

vind insolvenþa persoanelor fizice,
evaluarea volumului de cauze de
acest tip, care pot fi în competenþa
instanþelor, ne-a declarat secretarul
de stat Alin Antochi, prezent, ieri, la
a doua ediþie a Conferinþei „Codul
Insolvenþei”, organizatã de ziarul
BURSA în parteneriat cu Institutul
Naþional pentru Pregãtirea Practi-
cienilor în Insolvenþã (INPPI).

Domnia sa ne-a precizat: „Mi-
nisterul doreºte identificarea unor
soluþii legislative de echilibru din
aceastã perspectivã, între celeritatea
care trebuie sã guverneze acest tip de
procedurã ºi gradul de încãrcãturã al
instanþelor, astfel încât acestea sã fie
eficiente ºi efective. Mai trebuie
evaluat impactul asupra sistemului
financiar ºi compatibilizarea cu poli-
ticile sociale ale statului, dar ºi pre-
gãtirea prealabilã ºi corespunzãtoare
a specialiºtilor care vor fi implicaþi în
derularea acestui tip de procedurã
(judecãtori, funcþionari, profesio-
niºti ai dreptului)”.

Secretarul de stat în Ministerul

Justiþiei a amintit cã iniþiativa legi-
slativã privind insolvenþa persoane-
lor fizice a fost depusã de doamna
deputat Ana Birchall ºi de un grup de
151 de senatori ºi deputaþi. Guvernul
a însuºit, în punctul sãu de vedere
asupra acestei iniþiative legislative,
observaþiile tehnice formulate de
Ministerul Justiþiei, care, în esenþã,
au vizat aspecte legate de compatibi-
litatea soluþiilor concepute de iniþia-
tor cu legislaþia naþionalã ºi impactul
propunerii de reglementare asupra
activitãþii instanþelor judecãtoreºti.

Alin Antochi ne-a mai spus cã
dezbaterile din Comisia juridicã a
Camerei Deputaþilor asupra acestui
proiect de lege vor fi reluate în cursul
acestei sãptãmâni, dupã ce le-a fost
acordat un rãgaz entitãþilor ºi persoa-
nelor interesate sã depunã amenda-
mente, dar ºi iniþiatorului sã vinã cu
noi propuneri de soluþii privind com-
petenþele de soluþionare.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Civilizaþia creditului, în agonie
Trãim zilele de final al civili-

zaþiei bazate pe credit ºi pe
banii creaþi din nimic. De

fapt, acest final era previzibil încã
din 1990, cînd un anume Francis

Fukuyama a scris
“Sfîrºitul civiliza-
þiei ºi ultimul om”.
Laureaþii cu Nobel
- economiºti ºefi
de bãnci globale -
l-au ironizat, desi-
gur. Printre altele,
aceºti deºtepþi ai
P ã m â n t u l u i a u

adus ca argument victoria capita-
lismului asupra sistemului comu-
nist. Dar sfîrºitul statelor comuniste
din Estul Europei (1989- 1991) nu a
însemnat victoria, ci doar amânarea
cu 20-25 de ani a colapsului acestei
civilizaþii a creditului. Cetãþenii
fostelor state comuniste au descope-
rit “binefacerile” societãþii de con-
sum, creând astfel un tampon pentru
un tren al civilizaþiei banilor din ni-
mic care se îndrepta cu 200 de km la
ora cãtre peron. Acest tampon nu a
oprit trenul. Mai degrabã a sporit
violenþa înmagazinatã de aceastã

maºinãrie supraîncãlzitã. Când ea se
va izbi de zid, va fi de rãu.

Atît de mare a ajuns în prezent
presiunea cazanului nostru econo-
mic global, încît laureaþi ai Premiu-
lui Nobel pentru economie ºi co-
mentatori tv au ajuns sã profeþeascã

rãzboiul global ca singurã soluþie
globalã a acestei acumulãri de ten-
siune.

Civilizaþia bazatã pe credit nu
poate decât sã conducã la aceastã
acumulare de presiune. E ceva greºit
în esenþa sistemului.

PositiveMoney publicã pe site-ul
lor, începînd din noiembrie 2014, o
schemã graficã e evoluþiei cantitãþii
de bani de pe piaþã, între anul 1969
(anul de început al acelui New Age
al consumului pe credit) ºi anul
2010, o schemã a cãrei aparenþã îþi

sare în ochi. Sea-
mãnã cu un tsuna-
mi. Din 1969 pînã
în 2010, în Marea
Britanie, s-au
emis bani pro-
priu-ziºi (cash)
care nu au depãºit
niciodatã valoa-
rea de 69 miliarde
lire sterline. În
schimb, banii cre-
aþi de bãnci prin
simplul fapt al
creditãrii au cre-
scut de la 100 mi-

liarde lire sterline în 1969, la 2.213
miliarde lire sterline în 2010. Între
2000 ºi 2008 cantitatea de bani creaþi
astfel de bãnci s-a dublat (de la 881
miliarde, la peste 1800 miliarde).

(continuare în pagina 14)

VICTOR PONTA REFUZÃ SÃ RÃSPUNDÃ PRESEI EVAZIONISTE

O simfonie – Ioana Avãdani
Ioana Avãdani ia pozi-

þie în apãrarea jurnali-
smului contra premie-

rului Victor Ponta ºi nu se
impiedicã de amãnuntul cã,
fiind director general al
Centrului Pentru Jurnalism
Independent (CJI), conco-
mitent mai este ºi acþionar
al Mediafax S.A. (care, la rândul
sãu, este acþionar al Mediafax Gro-
up S.A. – societate inculpatã sub
acuzaþia de spãlare de bani).

“Sã arãtaþi un bon fiscal
dacã vreþi sã vã rãspund la
întrebãri !”, a spus Ponta,
luni, grupului de jurnaliºti
care l-au întâmpinat pe cu-
loarele Par lamentului ,
afirmând cã el rãspunde
doar celor care îºi plãtesc ta-
xele.

Ponta face grevã.
Ponta a intrat în silenzio stampa.

(continuare în pagina 11)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.
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“Ospãþul lui Baltazar”

MAKE

Declaraþia lui Victor Ponta, pe Facebook – 30 martie
Victor Ponta ºi-a explicitat refuzul sã rãspun-
dã ziariºtilor, într-o postare pe Facebook:
“Doresc sã lãmuresc situaþia foarte clar ºi
sã explic refuzul meu de azi de a rãspunde
la întrebarea unui anume jurnalist (ºi chiar
aº dori sã aflu pãrerea celor care citesc
aceastã paginã de FB!).
Ocupând o funcþie publicã, plãtitã din ba-
nii contribuabililor, este corect ºi obliga-
toriu sã rãspund la întrebãrile (ºi sã parti-
cip la emisiunile) tuturor reporterilor ºi jur-
naliºtilor reprezentând companiile de pre-
sã care plãtesc corect taxe ºi impozite -
oricât de critice sunt acestea faþã de acti-

vitatea mea!
Ca ºef al Guvernului însã, în contextul
eforturilor de combatere a evaziunii fisca-
le, trebuie sã dau un semnal clar de aver-
tizare a celor care fac evaziune fiscalã, nu
plãtesc nici mãcar contribuþiile sociale ale
salariaþilor (uneori nici salariile!) ºi fac con-
curenþã neloialã celor cinstiþi ºi corecþi. ªi
primul gest normal e sã nu rãspund în ni-
ciun fel întrebãrilor acestora!
Dacã patronii ºi managerii lor se hotã-
resc sã intre în legalitate ºi normalitate
înseamnã cã scopul a fost atins. Altfel nu
aº face decât sã încurajez asemenea atitu-

dini (inclusiv atacurile la adresa ANAF din
partea celor subiectivi, deoarece se aflã
chiar ei în culpã).
Aºtept cu interes opinia dvs. ºi vã mulþu-
mesc!"

ULTIMA ORÃ:
Asearã, pe la ºase, lui Victor Ponta i-a
venit mintea la cap ºi a declarat:
”Mi-a trecut supãrarea ºi rãspund tu-
turor jurnaliºtilor, dar îmi menþin ide-
ea cu plata taxelor”.
Bine.

CÃLIN
RECHEA


