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SUB IMPERIUL PANICII, PARLAMENTUL EUROPEAN A
AMÂNAT VOTUL PENTRU TTIP

Mai poate fi oprit marºul cãtre lumea
orwellianã a “liberului schimb”?

Falimentul Greciei con-
stituie în aceste zile,
mai mult ca niciodatã,

acoperirea perfectã în presã,
pentru a trece cu vederea ne-
gocieri cu mult mai impor-
tante pentru viitorul cetãþeni-
lor din Europa ºi Statele Uni-
te.

Este vorba, bineînþeles, despre
douã tratate comerciale fãrã pre-
cedent în perioada postbelicã, cu-
noscute sub numele TTIP (Transat-
lantic Trade and Investment Partner-
ship) ºi TPP (Trans-Pacific Partner-
ship). Primul are ca obiectiv stabili-
rea unui cadru de liber schimb între
Statele Unite ºi Uniunea Europeanã,
iar al doilea între Statele Unite ºi alte

11 þãri din regiunea Pacificu-
lui, dar fãrã China.

Dupã cum arãtam ºi într-un
articol anterior (vezi “TTIP
va submina direct ºi bruma de
democraþie rãmasã în Euro-
pa”, BURSA, 24.04.2015),
liberul schimb reprezintã una

dintre cele mai puternice forþe pen-
tru creºterea competitivitãþii ºi pro-
ductivitãþii din cadrul unei econo-
mii naþionale, deoarece producãto-
rii de bunuri ºi servicii trebuie sã se
adapteze, altfel nu au nicio ºansã de
prosperitate sau supravieþuire, iar
consumatorii beneficiazã de cea
mai largã ofertã, atât din punct de
vedere al calitãþii, cât ºi al preþului.

Din pãcate, liberul schimb se

gãseºte doar la nivel declarativ în
cele douã tratate, iar noþiunea a cãpã-
tat un caracter orwellian. Dacã ar fi
fost vorba cu adevãrat de liberaliza-
rea schimburilor de mãrfuri ºi servi-
cii la nivel global, TTIP ºi TPP nu ar
fi ocupat mii de pagini, ci doar una
singurã, eventual urmatã de alte
câteva cu semnãturi, în care s-ar fi
arãtat cã sunt eliminate toate bariere-
le comerciale dintre naþiunile parti-
cipante ºi subvenþiile interne.

De când negocierile din jurul tra-
tatelor au ajuns în presã, autoritãþile
nu au ratat nicio ocazie pentru a lãu-
da calitãþile acestora ºi a promite o
nouã erã a prosperitãþii.

(continuare în pagina 7)

Vlasov, trimis în judecatã
de DNA în dosarul Registrul
Comerþului
l Preºedintele Camerei de Comerþ Prahova:
„Singurul lui scop a fost sã punã mâna pe banii
de la Registru” l În interceptãri apar menþionate
numele Alinei Gorghiu, a lui Victor Ponta ºi a
deputatului Florin Iordache

M iha i l Vlasov , fos tu l
preºedinte al Camerei de
Comerþ ºi Industrie a

României (CCIR), s-a mai ales cu
un dosar penal întocmit de DNA.
Procurorii anticorupþie au anunþat,
ieri, cã l-au trimis în judecatã pe
Vlasov, avocat în Baroul Iaºi ºi fost
preºedinte al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României (CCIR), pen-
tru dare de mitã.

Ei susþin cã, pe 26 februarie 2013,

Mihail Vlasov, în calitate de
preºedinte al Colegiului de Condu-
cere al CCIR, i-a solicitat unui mem-
bru al Parlamentului (deputat) sã îi
susþinã interesele prin promovarea
proiectului „Lege privind registra-
torii comerciali ºi activitatea de înre-
gistrare în registrul comerþului”.

ALINA TOMA,
ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 6)
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Oettinger: “UE trebuie
sã se pregãteascã pentru
starea de urgenþã”
l CDU, Germania:
“Tragedia Greciei
trebuie evitatã”

Uniunea Europeanã trebuie
sã se pregãteascã pentru de-
clanºarea “stãrii de urgen-

þã”, din cauza riscului intrãrii Gre-
ciei în incapacitate de platã, consi-
derã Günther Oettinger, comisarul
european pentru economie ºi socie-
tate digitalã.

Afirmaþia sa vine în contextul în
care negocierile Greciei cu repre-
zentanþii creditorilor (Comisia Euro-
peanã, Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional) sunt
din nou în impas, iar Atena ar putea
sã intre în incapacitate de platã de la
1 iulie.

“Trebuie sã elaborãm un plan de
urgenþã pentru cã Grecia ar urma sã
ajungã într-o stare de urgenþã”, a
avertizat Oettinger, adãugând: “Sur-
sele energetice, salariile ºefilor poli-
þiei, resursele medicale ºi produsele
farmaceutice trebuie asigurate”.

În schimb, premierul elen Alexis
Tsipras le-a cerut liderilor europeni
sã-ºi schimbe atitudinea: “Vom
aºtepta cu rãbdare pânã când institu-
þiile financiare vor deveni realiste.
Nu avem dreptul sã îngropãm demo-
craþia europeanã în locul unde s-a
nãscut”.

În cazul intãrii în incapacitate de
platã, Grecia riscã sã fie exclusã din
zona euro ºi sã organizeze alegeri le-
gislative anticipate.

Secretarul general al Uniunii
Creºtin-Democrate din Germania,
Peter Tauber, sperã cã nu vom asista
la “un final tragic” în cazul Greciei.
“Situaþia este serioasã ºi toatã lumea
trebuie sã aibã o contribuþie astfel
încât sã nu asistãm la o tragedie”, a
afirmat Tauber, adãugând: “Contãm
pe solidaritatea europeanã”.

Yasmin Fahimi, secretarul general
al social-democraþilor germani, a
atras, însã, atenþia cã “solidaritatea
nu e un drum cu sens unic. Acesta a
precizat: “Guvernul grec acþioneazã
tot mai iresponsabil (…) Este clar cã
nu vom permite sã fim ºantajaþi”.

A.V.

(continuare în pagina 5)

DACÃ INTRÃ ÎN INCAPACITATE DE PLATÃ,

Cintezã: “Grecii pot rãmâne fãrã drept
de vot în bãncile noastre”
l Blãnculescu: “În Grecia este o stare de agonie care continuã ºi care poate duce la rãzvrãtirea
populaþiei împotriva guvernului”

B
anca Naþionalã a
României (BNR) se pre-
gãteºte sã suspende drep-
tul de vot pe care bãncile

greceºti le au în calitate de acþionari
ai unor operatori bancari de la noi, în
cazul în care primele dintre acestea
ar intra în incapacitate de platã, dupã
cum ne-a spus Nicolae Cintezã, di-
rectorul direcþiei de Supraveghere
Financiarã din BNR.

În opinia domniei sale, mãsura ar fi
una bunã, atât pentru bãncile mamã,
cât ºi pentru subsidiare, întrucât ar
proteja investiþiile din þara noastrã.

Afirmaþiile oficialului de la BNR
vin în contextul în care agenþia de
evaluare financiarã Standard & Po-
or’s Ratings Services a redus ratin-
gul pe termen lung pentru primele
patru bãnci greceºti - National Bank
of Greece, Piraeus Bank, Alpha
Bank ºi Eurobank -, prezente ºi la
noi în þarã, de la CCC plus la CCC.

Specialiºtii de la S&P subliniazã
cã bãncile greceºti ar putea sã intre în
incapacitate de platã în urmãtoarele
12 luni, în absenþa unui acord între
Guvernul elen ºi creditorii sãi inter-
naþionali, în condiþiile în care actua-
lul program se apropie de final. Ana-
liºtii citaþi considerã cã existã o pro-

babilitate ridicatã sã fie impuse re-
stricþii asupra miºcãrilor de capital,
“pentru a pune capãt fenomenului de
diminuare a depozitelor”.

Recent, în contextul situaþiei de
crizã prin care trece Grecia, BNR a
luat o mãsurã în premierã în sistemul
bancar românesc - a recomandat
bãncilor româneºti cu capital gre-

cesc sã încheie un acord de compen-
sare cu acþionarii lor, care sã nu per-
mitã acestora din urmã sã-ºi retragã
depozitele de la noi, în cazul unui
control pe capital. Dupã cum ne-a
spus Nicolae Cintezã, instituþiile din
þara noastrã au ascultat sfatul Bãncii
Centrale ºi au încheiat astfel de acor-
duri cu bãncile mamã.

Menþionând cã banca noastrã cen-
tralã monitorizeazã în mod continuu
situaþia din Grecia, Nicolae Cintezã
ne-a explicat: “În cazul în care în
Grecia s-ar institui un control pe ca-
pital, subsidiarele greceºti de la noi
nu ºi-ar mai putea trage plasamente-
le pe care le au la bãncile mamã, iar
acestea din urmã ar putea sã-ºi retra-
gã ºi depozitele pe care le au în bãn-
cile din România. Pentru ca sã nu se
întâmple acest lucru, am cerut insti-
tuþiilor bancare cu acþionariat gre-
cesc sã încheie un acord cu bãncile
mamã, astfel încât sã compensãm
expunerile bãncilor noastre cu surse-
le atrase de la acþionari. Ar rãmâne sã
mai plãtim doar o micã parte, care nu
ne va pune probleme”.

În acest mod sunt protejate ºi bãn-
cile mamã ºi fiicele de la noi, ne-a
spus domnul Cintezã, apreciind:
“Singura problemã este cã mama,
dacã va avea restricþii asupra miºcã-
rilor de capital, nu ar mai putea acor-
da lichiditate fiicei, iar, conform re-
gulamentului, dacã fiica are nevoie
de finanþare, prima de la care poate
cere bani este banca mamã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Existã un nou soi de infamie în þara noastrã - escrocii lan-

seazã best-seller-uri, trãdãtorii la fel.

Cristian Sima, brokerul care a fugit din þarã dupã ce le-a

pierdut banii clienþilor în tranzacþii

fãrã mandat, ºi-a câºtigat foarte

mulþi admiratori pentru cartea sa

autobiograficã.

Adriana Sãftoiu are mulþi cititori

pentru delaþiunea celor întâmplate

în perioada în care era consilier

prezidenþial, în condiþiile în care, la

vremea respectivã, afirma cã Tra-

ian Bãsescu este o Academie la

care trebuie sã studiezi.

Sorin Ovidiu Vîntu dã sfaturi pentru

afaceriºti pe Internet.

Deloc surprinzãtor, George Becali

vrea sã îmbisericeascã România.

ªi exemplele pot continua. Cristian

Sima a povestit cã a fost bãtut de

Securitate, pentru cã a fost prins cu manifeste antico-

muniste, devenind celebrã declaraþia sa cã ºi-ar fi turnat

ºi mama “ca sã iasã viu”. Sima a spus cã ulterior a deve-

nit informator, episodul fiind relatat ºi în cartea sa “Ma-

rea Spovedanie a brokerului fugar“.

Povestea lui Sima este contrazisã, însã de Cornel Ne-

metzi, fost ofiþer în Direcþia de

Informaþii Externe, care relateazã

în cartea sa “Ultimul Curier Ilegal –

Memoriile unui spion român” epi-

sodul interogãrii brokerului. Cornel

Nemetzi spune cã Sima minte

atunci când afirmã cã a semnat un

angajament faþã de securitate.

Nemetzi precizeazã cã a participat

la interogarea lui Sima ºi cã acesta

a avut un comportament care de-

nota labilitate psihicã, fapt pentru

care ºeful de unitate a ordonat

abandonarea racolãrii sale.

Reluãm mai jos, capitolul “Dacã

tãcea… conspirat rãmânea!” din

cartea lui Cornel Nemetzi, referitor

la chestionarea lui Cristian Sima, dar ºi fragmente din

“Marea Spovedanie”, a lui Sima, referitoare la acelaºi

episod, pentru a compara cele douã perspective.

Cornel Nemetzi:
“Dacã tãcea…
conspirat
rãmânea!”

“De mai mulþi ani, pe diferite ca-
nale de televiziune româneºti a
început sã aparã în talk-show-uri
organizate pe teme variate, dar cu
preponderenþã economice, un indi-
vid care emitea diferite pãreri.
Intervievatul, de formaþie matema-
tician, se pãrea cã a abandonat lu-
mea cifrelor exacte ºi s-ar fi spe-
cializat în cea a jocurilor de nume-
re, pretinzându-se broker, specu-
lant ºi în cele din urmã expert în
bursã.

(continuare în pagina 15)

CristianSima:“M-au
pus sã semnez
un angajament
cu Securitatea”

“Auvenit însãdoi tovarãºi securiºti la
mine acasã într-o dupã-amiazã de
toamnã târzie, nu sunt sigur, dar cred cã
era acelaºi fatidic 29 septembrie. S-au
legitimat, au intrat în casã ºi au început
sã percheziþioneze cãrþile. Dupã ce au
aruncat câteva cãrþi, s-au dus direct la
cotorul unei cãrþi de probabilitãþi car-
tonate, unde pânã cu o searã înainte
erau 200 de dolari pe care tocmai îi
dãdusem unui prieten ofiþer de Mari-
nã pe un Pescador ca sã-mi mai cum-
pere una-alta de prin Occident.

(continuare în pagina 15)
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Hidroelectrica,
subiect de
„aroganþã”
pentru Borza

Remus Borza, administratorul
judiciar al Hidroelectrica,
intenþioneazã „sã facã o aro-

ganþã” (conform propriei expresii),
listând compania la Bursã, deºi ea se
aflã în insolvenþã.

Dincolo de expresia care sfideazã
limba românã, sã vedem ce înseam-
nã „a face o aroganþã”:

1. Sã sfidezi interesul economic al
întreprinderii, întrucâtpreþul acþiunilor
sale listate nu are cum sã nu fie alterat
de situaþia insolvenþei emitentului;

2. Sã sfidezi bunul simþ, întrucât,
în principiu, o societate adusã la cota
Bursei ar trebui sã aibã o situaþie so-
lidã, fãrã „necunoscute”, cum, în ca-
zul Hidroelectrica, sunt cele vreo 16
procese rãmase cu „bãieþii deºtepþi”
din energie, procese cu final impre-
vizibil (multe dintre ele au mai fost
deja pierdute), astfel cã bonitatea
întreprinderii rãmâne incertã;

3. Sã îl sfidezi pe Victor Ponta,
întrucât premierul a declarat cã lista-
rea Hidroelectrica va avea loc dupã
ce compania iese din insolvenþã (de-
sigur, este notoriu cã spusele lui Pon-
ta nu sunt neapãrat ºi adevãruri ºi
unii susþin cã el este mânã în mânã cu
Borza, astfel cã aceste contraziceri ar
fi doar de faþadã).

Asta înseamnã, probabil, „sã faci
o aroganþã”. Declaraþia a fost formu-
latã de Borza în urmãtorii termeni,
conform Mediafax: „Vãd Hidroe-
lectrica listatã anul viitor. O sã încer-
cãm o aroganþã: sã listãm compania
chiar ºi în insolvenþã, dacã nu va ieºi
pânã la anul, în mai. ªi urmãrim
acest obiectiv, ca în luna mai sã avem
Hidroelectrica pe bursã”. (F.A.)

(continuare în pagina 6)


