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FOST GUVERNATOR AL BÃNCII INDIEI:

Banca Asiaticã de Investiþii în
Infrastructurã ar trebui sã coopereze
cu banca BRICS

Banca Asiaticã de Investiþii în
Infrastructurã (AIIB) ºi Noua Bancã
de Dezvoltare BRICS (NDB) ar tre-
bui sã înfiinþeze un forum internaþio-
nal economic, a spus, luni, Bimal Ja-
lan, fost guvernator al Bãncii Indiei,
potrivit Sputnik International.

Jalan nu vede cele douã organiza-
þii drept rivale, deoarece au “surse
diferite de finanþare”.

AIIB este o instituþie financiarã
propusã de China, creatã în special
pentru a investi în proiecte de infra-
structurã. Instituþia este aºteptatã sã
fie lansatã pânã la finalul lui 2015,
dupã ce, ieri, la Beijing, cele 57 de
þãri fondatoare au semnat înþelegerea
de înfiinþare.

În luna iulie 2014, liderii Brazi-
liei, Rusiei, Indiei, Chinei ºi Africii
de Sud (BRICS) au ajuns la un acord
cu privire la înfiinþarea Noii Bãnci
de Dezvoltare.

Jalan a mai spus: “Nu conteazã
doar banii, ci ceea ce trebuie fãcut.

Cei mai mulþi dintre membri AIIB
sunt þãri în curs de dezvoltare ºi ma-
joritatea au infrastructuri în stadii di-
ferite, inclusiv în zonele urbane. Pu-
tem învãþa unii de la alþii”

Potrivit lui Bimal Jalan, AIIB este
o idee bunã, întrucât va permite
membrilor sã dezvolte infrastructura

ºi chiar ºi jucãtori majori, precum
China, vor beneficia de o infrastruc-
turã îmbunãtãþitã.

A.A.
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Mihai Rãzvan Ungureanu, un ºef SIE din eprubetã?
„Hotãrârile de însemnãtate istori-

cã adoptate de Congresul al XIII-lea
al PCR, înflãcãratele îndemnuri
adresate tinerei generaþii de cãtre
tovarãºul Nicolae Ceauºescu în
deschiderea lucrãrilor forumului
nostru pun în faþa noastrã, a elevilor
uteciºti, sarcini deosebite. (…) Pe
deplin conºtienþi de sarcinile ce ne
revin din Hotãrârile Congresului al
XIII-lea al PCR, din indicaþiile ºi
orientãrile secretarului general al
partidului, tovarãºul Nicolae
Ceauºescu, din documentele suspu-
se aprobãrii Forumului tineretului,
noi, elevii din judeþul Iaºi, ne anga-
jãm cã vom depune toate eforturile
(…) pentru continuarea neabãtutã a
drumului ascendent pe care România

s-a înscris în perioada de o efer-
vescenþã fãrã precedent inauguratã
de Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român” (Mihai Rãzvan
Ungureanu, cuvântare în calitate de
delegat al Organizaþiei judeþene Iaºi
a UTC, “Scânteia Tineretului”, 19
mai 1985, p.3 - conform Adrian Ma-
juru, “UTC+UASCR = continuitate
la catedra Puterii”, Cotidianul, 18
septembrie 2013).

La numai 17 ani, lui Mihai Rãzvan
Ungureanu i se prefigura un mare vii-
tor. Dupã cum avea sã observe mai
târziu ºi Andrei Pleºu,“diplomaþia ºi
politica în genere erau, pentru el, nu
simple dexteritãþi anexe, conjunctu-
rale, ci ingredientele unei vocaþii. (..)
Restul e destin. ªi va fi, deopotrivã,

istorie, cãci îi prevãd autorului o tra-
iectorie publicã de ordinul excepþiei”.
În aceeaºi lucrare (Mihai Rãzvan
Ungureanu, “Întotdeauna loial. Note
diplomatice pentru o Românie mo-
dernã (2005-2007)”, Editura Poli-

rom, 2008), actualul ambasador al
României în Germania Federalã,
Emil Hurezeanu, considera cã notiþe-
le fostului ministru de Externe sunt
“fãrâme din eforturile unui înalt dem-
nitar dedicat, instruit ºi briliant ºi
chiar imaginea în epurã, ce-ºi aºteap-
tã dezvoltãrile, a unui om de stat lu-
minos ºi responsabil“.

Un amãnunt uitat în CV-ul
lui MRU: sponsorizarea de
la Marc Rich

La doar 24 de ani, ieºeanul cu ori-
gini ceangãieºti Mihai Rãzvan
Ungureanu primea “Premiul Naþio-
nal” al Revistei 22, gazeta Grupului
pentru Dialog Social (GDS), organi-

zaþie înfiinþatã oficial la 30 decem-
brie 1989, la Intercontinental, cu
sprijinul direct al lui Silviu Brucan
ºi, ulterior, susþinutã financiar ºi de
George Soros. Nu se ºtie, nici azi,
pentru ce merite deosebite a primit
tânãrul absolvent al Facultãþii de
Istorie-Filosofie a Universitãþii “Al.
I. Cuza” din Iaºi acest “Premiu Na-
þional”. Cert este cã, la scurt timp,
Mihai Rãzvan Ungureanu primea o
sponsorizare de la magnatul Glencore,
Marcell David Rich, pentru a-ºi conti-
nua studiile postuniversitare la Oxford,
la Centrul pentru Studii Evreieºti ºi
Ebraice.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 14)

Vreau ºi eu un trilion de euro
S

ã-i numeºti “puturoºi” pe
greci, este cum marinarii
sovietici naufragiaþi pe in-
sulã o violau toatã noaptea

pe bucãtãreasã, iar
dimineaþa o puneau
la gazeta de perete
cã-i curvã.

Astãzi, ceasul da-
toriilor indicã, în
dreptul Greciei,
suma de 348 de mi-

liarde de euro, (dar “cifra de lucru”
pentru presã este de 330 de miliar-
de); la sfârºitul lui 2011, înainte de
“programul de salvare”, datoria gu-
vernamentalã era de 162% din PIB,
iar acum se ridicã la 180%; econo-
mia Greciei este cu 20% mai mãrun-
tã decât estimãrile FMI din 2010,
când a început “procesul de solidari-
zare europeanã”.

De atunci, FMI, UE ºi BCE i-au dat
cu împrumut guvernului Greciei 252
de miliarde euro (restul creditelor au
fost acordate de “diverºi”, sau de spe-
culatori foarte calculaþi), suma care a
fost folositã dupã cum urmeazã:
ü 34,5 miliarde, ca sã “înmoaie”

sectorul privat, sã accepte restruc-
turarea datoriei, în 2012;

ü 48,2 miliarde, ca sã sprijine bãnci-
le din Grecia;

ü 149,2 miliarde, ca sã plãteascã da-
toriile iniþiale.
Dar bãncile din Grecia nu sunt

greceºti.
Asta înseamnã cã doar 20 de mi-

liarde (eventual) vor fi ajuns pentru

sprijinirea efectivã a economiei Gre-
ciei, adicã puþin mai mult de 9% din
banii împrumutaþi de la “Troica”.

Pânã la câºtigarea alegerilor de
cãtre Syriza, a existat o crevasã între
poporul grec ºi guvernul sãu – este o
þarã canibalizatã de corupþie (cam
cum e ºi la noi), disciplina fiscalã a
fost perceputã drept încurajarea ho-
þiei de stat.

În plus, ce rost mai are sã mun-
ceºti, când datoria creºte?!

Daca hãrnicia greceascã nu mai
conteazã, atunci ce înþeles mai are
sã-i faci “puturoºi” pe greci?!

Bãncile din Grecia sunt deþinute
majoritar de investitori strãini (daca
socotim drept “investitor strãin de
stat” pe “Hellenic Financial Stability
Fund”, întemeiat de EFSF, în 2010,
cu 50 de miliarde de euro, ca sã reca-
pitalizeze bãncile din Grecia).

Între aceºtia, se distinge grupul
celor mai mari fonduri de investiþii
din lume, (despre care nu se poate
zice, ca despre creditaþii noºtri în
franci elveþiei, cã n-ar fi fost atenþi
atunci când au cumpãrat acþiuni ale
bãncilor greceºti).

De pildã, la Alpha Bank, în poziþia

a doua, figureazã ºi Paulson & Co.,
Inc., al lui John Alfred Paulson, o le-
gendã vie, faimos pentru averea de
miliarde de dolari, facutã în 2007,
prin specularea CDS-urilor (poliþe
de asigurãri contra falimentului, care
îl pot face pe deþinãtor sã-ºi doreascã
falimentul societãþii la care deþine
acþiuni, ca sã se înavuþeascã cu profi-
turi uriaºe).

(continuare în pagina 2)

Inflaþia
din Germania
a încetinit
puternic
în iunie

Inflaþia anualã din Germania a
încetinit puternic în luna iunie, semn
cã programul de relaxare cantitativã
al Bãncii Centrale Europene (BCE)
nu are încã efectul dorit de stimulare
asupra celei mai mari economii din
Europa.

Conform datelor preliminare pre-
zentate ieri de Institutul federal de
statisticã, preþurile de consum din
Germania au scãzut cu 0,2% în iu-
nie, faþã de luna mai, iar inflaþia
anualã a încetinit la 0,1%, de la 0,7%
în luna anterioarã.

Analiºtii anticipau o inflaþie de
0,1% comparativ cu luna mai ºi de
0,4% faþã de iunie 2014.

Economia Germaniei a crescut cu
0,3% în primul trimestru din 2015,
iar specialiºtii estimeazã cã avansul
a accelerat în intervalul aprilie-iunie.
În iunie, încrederea întreprinzãtori-
lor germani în economia naþionalã
s-a diminuat pentru a doua lunã con-
secutiv, potrivit unei analize Ifo pu-
blicate sãptãmâna trecutã, care aratã
cã aceastã tendinþã este generatã de
temerile privind criza datoriilor din
Grecia.

Analiºtii sunt de pãrere cã, acum,
cel mai important subiect de discuþie
în Germania - criza datoriilor din
Grecia ºi posibila ieºire a acestei þãri
din zona euro - a atins, în sfârºit, me-
diul de afaceri ºi de aceea scade
încrederea întreprinzãtorilor în eco-
nomie.

V.R.

Sebastian Ghiþã vrea ca
Ponta, Bãsescu ºi Oprea
sã fie citaþi ca martori

Deputatul Sebastian Ghiþã a
înaintat, ieri, o petiþie la
procurorul-ºef al Parchetu-

lui de pe lângã Curtea de Apel Plo-
ieºti, în care solicitã facilitarea unei
audienþe la procurorul general al
României, Tiberiu Niþu.

El a afirmat recent cã are de pre-

zentat procurorului general “infor-
maþii ºi probe care vizeazã o situaþie
extrem de gravã”.

“Am convingerea fermã cã nu pot
dezvãlui aceste aspecte unei alte per-
soane, deoarece mã tem pentru mine
ºi pentru familia mea, ºi pentru cu-
noscuþii mei, având în vedere gravi-
tatea lucrurilor”, spune Sebastian
Ghiþã în petiþia înaintatã procuroru-
lui-ºef al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti. Deputatul
mai spune, potrivit România TV, cã
are convingerea cã poate dezvãlui
aspectele menþionate doar procuro-
rului general Tiberiu Niþu ºi afirmã
cã va solicita ca premierul Victor
Ponta, fostul preºedinte Traian Bã-
sescu, premierul interimar Gabriel
Oprea ºi Liviu Dragnea, în prezent
coordonator politic al PSD, sã fie ci-
taþi ca martori.Sebastian Ghiþã se
aflã sub control judiciar ºi are inter-
dicþie sã pãrãseascã municipiul
Ploieºti.

I.P.

Elada ºi-a întâlnit destinul

N i m i c n u a
fost impre-
vizibil din

ceea ce se întâmplã
astãzi în Grecia.

Este greu de imagi-
nat cã oficialii euro-
peni, de ieri ºi de astã-
zi, au crezut vreodatã cu adevãrat cã
un caracter naþional cu rãdãcini mi-
lenare se poate schimba peste noapte

din cauza unor idealuri nerealiste,
mai ales dacã idealurile au fost ali-
mentate cu bani ieftini.

Sãmânþa falimentului de astãzi a
Greciei a fost sãditã chiar în momen-
tul în care s-au falsificat primele sta-
tistici, astfel încât sã fie „îndeplinite”
criteriile de aderare la Uniunea Eu-
ropeanã ºi zona euro.

(continuare în pagina 2)

FALIMENTUL GRECIEI?

Opinia publicã interpreteazã
” tragedia greacã”

Situaþia din Grecia (perspecti-
ve, soluþii salvatoare, limita-
rea pericolului pentru restul

Europei, scenariile pesimiste) a fost
dezbãtutã pe toate feþele în ultimele
ore de specialiºti în geopoliticã, fi-
nanþiºti, bancheri ºi politicieni. Dar

ce cred oamenii simpli din þara noa-
strã despre toatã aceastã chestiune
extrem de serioasã? De ce se tem
dacã Grecia intrã în faliment?

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 7)
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Citiþi detalii despre situaþia

Greciei în paginile 2-3.

Acþiunile bãncilor europene,
în declin puternic
l HSBC are cele mai mari expuneri pe Grecia
lMoody’s: “Deponenþii eleni au retras peste opt
miliarde euro din bãnci, în ultimele douã sãptãmâni”

Acþiunile bãncilor din Euro-
pa au scãzut puternic ieri,
cele mai afectate fiind cele

din Spania, Portugalia, Italia, Franþa
ºi Germania, dupã ce Atena a anun-

þat impunerea unor restricþii asupra
miºcãrilor de capital ºi închiderea
instituþiilor de credit. (A.V.)

(continuare în pagina 7)

Ministrul chinez de finanþe Lou Jiwei a

semnat ieri, la Beijing, acordul de

înfiinþare a Asia Infrastructure Inve-

stment Bank (AIIB), alãturi de repre-

zentanþii altor 57 de þãri fondatoare.


