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O ALEGERE SIMPLÃ PENTRU CLASA POLITICÃ DE AICI ªI DE
AIUREA

Pielea în joc sau pielea pe bãþ?

Clasa politicã, nu doar de la
noi, a ajuns destul de aproa-
pe de momentul în care tre-

buie sã-ºi punã pielea în joc, altfel
nemulþumirile accentuate vor ajun-

ge explozive, iar pie-
lea le va fi pusã pe
bãþ.

Dupã dezvãluirile
din scandalul Panama
Papers, islandezii au
ieºit în stradã pentru a
cere demisia guver-
nului, al cãrui condu-

cãtor a avut grijã sã-ºi protejeze ave-
rea prin intermediul firmelor
off-shore, în timp ce þara se
prãbuºea.

“Este inacceptabil ca oamenii care
conduc þara ºi aprobã legi sã nu re-
specte regulile societãþii pe care ei le
creeazã ºi cer publicului sã le res-
pecte”, a declarat unul dintre partici-
panþi pentru Bloomberg. Premierul

din Islanda a demisionat. Oare vom
asista la astfel de “demisii de onoa-
re” ºi în cazul celorlalte “democra-
þii” din Vest, cum este Marea Brita-
nie? Veþi spune, probabil, cã nu Da-
vid Cameron a fost incriminat, ci ta-
tãl sãu, dar în condiþiile actuale, mai
ales pe fondul creºterii poverii fisca-
le din noul buget ºi a falimentului in-
dustriei siderurgice, acestea nu sunt
decât detalii.

Rãspunderea trebuie asumatã,
mai ales pe fondul fenomenului nu-
mit “încãlcarea contractului social
de cãtre elitele politice”, dupã cum
scrie Pippa Malmgren, autoarea cãr-
þii “Semnale: ruperea contractului
social ºi avansul geopoliticii” ºi fost
consilier economic la Casa Albã.

Într-un articol recent de la Bloom-
berg, referitor la situaþia dificilã din
Finlanda, apare o întrebare: “Cum sã
reduci salariile muncitorilor fãrã a
inflama sentimentele anti-UE, fãrã

sã provoci revolte sociale sau fãrã sã
suferi pedeapsa maximã – plecarea
de la putere?” .

Dacã aceasta este pedeapsa ma-
ximã, atunci cum sã aºteptãm deci-
zii înþelepte de la autoritãþi? ªi
dacã în Finlanda, o þarã care face
parte, încã, din nucleul dur al zonei
euro, se pune astfel problema,
atunci ce aºteptãri sã mai avem de
la þãrile PIIGS?

Un alt element deosebit de îngri-
jorãtor, reflectat de prelungirea rece-
siunii din Finlanda, îl reprezintã con-
textul educaþional din þara nordicã.
De ce nu se gãsesc soluþii, în condi-
þiile în care sistemul de învãþãmânt
de acolo este considerat unul dintre
cele mai performante din lume? Nu
ar trebui ca o bunã educaþie sã permi-
tã cetãþenilor ºi reprezentanþilor ace-
stora sã identifice cauzele ºi sã
adopte mãsurile necesare?

(continuare în pagina 3)

Valentin Lazea, BNR:
“Într-adevãr, sunt arogant!”

l Daniel Dãianu: “Trebuie sã fim mai modeºti”

Valentin Lazea, economistul ºef al
Bãncii Naþionale a României, s-a
autodeclarat “arogant”, într-o
discuþie publicã avutã, vineri, cu
Daniel Dãianu, membru în Consiliul
de Administraþie al BNR, în cadrul
dezbaterii “Politici monetare
neconvenþionale”.

Totuºi, recunoscând cã “este
arogant”, Lazea a fost mai puþin
arogant decât a fost, în februarie,
când, la o conferinþã, i-a sãrit þandãra
ºi a plecat, dupã ce Constantin Savu,
preºedintele UZINSIDER, l-a

întrebat care sunt perspectivele
României, în contextul în care se
prefigureazã o nouã crizã ºi ce ar
trebui sã facã BNR pentru sprijinirea
companiilor care au mai rãmas în in-
dustria româneascã.

De asemenea, Lazea a fost mai
puþin arogant decât atunci când a
declarat: “Dacã vreþi sã trãiþi ca
nemþii, nu puteþi sã munciþi ca
grecii”.

A.M.

(continuare în pagina 3)

IOHANNIS NU-L LASÃ PE ISÃRESCU SÃ DICTEZE GUVERNULUI

Blãnculescu: “Legea supravegherii
macroprudenþiale, doar dacã s-ar

institui Legea Marþialã”
l Legea de înfiinþare a comitetului macroprudenþial, întoarsã în Parlament
l Iohannis: “Legea instituie un nou tip de imunitate, ce excede cadrului constituþional”

L
egea care priveºte
înfiinþarea Comitetului
Naþional pentru Suprave-
gherea Macroprudenþialã,

prin care Guvernatorul Bãncii
Naþionale ar urma sã-i spunã
Guvernului ce mãsuri sã adopte, a
fost întoarsã, vineri, în Parlament, de

preºedintele Klaus Iohannis.
În cererea de reexaminare, ºeful

statului apreciazã cã unele din-
tre dispoziþiile legii sunt lipsite
de previzibilitate ºi de clarita-
te.

Documentul precizeazã: “Legea
privind supravegherea macropru-

denþialã a sistemului financiar naþio-
nal prevede crearea unei entitãþi cu
atribuþii în coordonarea supraveghe-
rii macroprudenþiale la nivel naþio-
nal. În acest scop, se înfiinþeazã Co-
mitetul Naþional pentru Supraveghe-
rea Macroprudenþialã, ca structurã
de cooperare interinstituþionalã, fãrã
personalitate juridicã, între Banca
Naþionalã a României, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã ºi Gu-
vern, al cãrui obiectiv fundamental
este acela de a contribui la salvgar-
darea stabilitãþii financiare, prin
consolidarea capacitãþii sistemului
financiar de a rezista ºocurilor ºi prin
diminuarea acumulãrii de riscuri
sistemice.

Faþã de conþinutul normativ,
considerãm însã, cã unele dintre
dispoziþi i le Legii privind
supravegherea macroprudenþialã a
sistemului financiar naþional sunt
lipsite de previzibilitate ºi de
claritate, motiv pentru care se
impune reanalizarea acestora de
cãtre Parlament”.

Iniþiativa legislativã a nãscut, în
ultima perioadã, o serie de
controverse, pãrerile faþã de aceasta
fiind împãrþite.

Printre cei care considerã cã acest
comitet nu este necesar se numãrã

economiºti, oameni de afaceri,
avocaþi ºi nu numai.

Unul dintre aspectele aspru
criticate din lege este caracterul
recomandãrilor care urmeazã sã fie
fãcute de aceastã structurã.

Comunicatul trimis de Guvern,
anul trecut, referitor la acest orga-
nism, menþiona: “Destinatarii re-
comandãrilor Comitetului Naþio-
nal pentru Supravegherea Macro-
prudenþialã sunt fie BNR ºi ASF,
în calitate de autoritãþi de suprave-
ghere financiarã sectorialã, fie
Guvernul României. În urma pri-
mirii unor astfel de recomandãri
sau avertizãri, destinatarii au obli-
gaþia, potrivit proiectului de act
normativ, sã adopte mãsurile reco-
mandate sau sã întreprindã acþiuni
în vederea diminuãrii riscurilor
asupra cãrora au fost avertizaþi, in-
clusiv în sensul emiterii de regle-
mentãri”.

Textul legislativ menþioneazã, de
asemenea, cã, dacã instituþiile vi-
zate nu iau mãsurile recomandate
de Comitet, atunci acestea trebuie
sã emitã justificãri corespunzãtoa-
re.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Chinezii preiau cel mai mare
port din Grecia
l Pireu, vândut pe 368,5 milioane de euro

Grupul chinez de transport mari-
tim “Cosco Shipping” Co. a achizi-
þionat, vineri, cel mai mare port al
Greciei, Pireu, în schimbul sumei de
368,5 milioane de euro, ca parte a
planului sãu de a construi un centru
european de tran-
sport.

Preºedinte le
“Cosco”, Xu Li-
rong, premierul
elen, Alexis Tsi-
p ras , º i ºe fu l
Agenþiei pentru
Privatizare din Grecia, Stergios
Pitsiorlas, au semnat, la Atena,
contractul în baza cãruia gigantul
chinez va achiziþiona 51% din
Portul Pireu cu suma de 280,5 mi-
lioane de euro, iar pentru încã 16%
va plãti 88 de milioane de euro
dupã cinci ani de la finalizarea in-
vestiþiilor obligatorii, care vor
ajunge la 350 de milioane de euro

în urmãtorul deceniu.
“Cosco” a fost ales ofertant prefe-

rat în luna ianuarie. Compania va in-
vesti în noi facilitãþi în portul Pireu ºi
totodatã va plãti o taxã anualã cãtre
statul elen, în baza concesiunii exis-

tente, semnatã în
2009.

Valoarea totalã a
contractului este
de 1,5 miliarde de
euro, dacã sunt
luate în calcul in-
vestiþiile adiþiona-

le, dar ºi unele venituri speciale ºi
dividende.

Chinezii au investit deja peste 200
de milioane de euro pentru construc-
þia unui dig suplimentar în Pireu, ca
sã poatã manipula containerele ºi ca
sã instaleze macarale noi.

A.V.

(continuare în pagina 5)

Italia ºi-a redus
estimãrile privind
creºterea economiei

Italia ºi-a modificat în sens nega-
tiv estimãrile pentru creºterea eco-
nomicã în acest an ºi în 2017, ma-
jorând totodatã þinta de deficit buge-
tar pentru anul viitor, conform unui
document al Ministerului Finanþelor
de la Roma, obþinut de agenþia
Reuters.

Noile previziuni aratã un avans
economic de 1,2% anul acesta ºi de
1,4% anul viitor, comparativ cu
1,6% pentru ambii ani, cât era esti-
marea anterioarã.

Þinta de deficit bugetar pe anul
curent a fost redusã la 2,3% din PIB,
de la 2,4%, însã cea pentru 2017 a
fost majoratã la 1,8%, de la 1,1%.
Aceste cifre urmau sã fie supuse dez-
baterii guvernului în ultima zi a
sãptãmânii trecute.

La începutul lui 2015, Italia a ieºit
dintr-o recesiune care a durat trei ani,
însã redresarea a încetinit semnifica-
tiv pe parcursul anului trecut. În ulti-
mele trei luni din 2015, PIB-ul Italiei
a sporit cu numai 0,1%, iar pe întreg
anul trecut, cu 0,8% - jumãtate faþã
de media de creºtere din zona euro.

Datoria publicã a Italiei, care a
atins un vârf de 132,6% din PIB anul
trecut, este a doua ca mãrime din
zona euro, dupã cea a Greciei. (V.R.)

INVESTIGAÞIE, LA UN AN DE LA TÃIEREA
DATORIILOR

Comisia Europeanã pune
tunurile pe “Oltchim”
l CE: “România nu a notificat Comisiei un plan
de restructurare pentru Oltchim” l Piperea, în
2013: “ªtergerea datoriilor nu necesitã aprobarea
Comisiei Europene, dacã operaþiunea se va
desfãºura în cadrul procedurii insolvenþei”

Comisia Europeanã a anunþat, vi-
neri, cã a deschis o investigaþie apro-
fundatã sã verifice dacã anularea da-
toriilor de cãtre statul român ºi conti-
nuarea aprovizionãrii “Oltchim” de
cãtre întreprinderi de stat, în pofida
deteriorãrii situaþiei financiare a
acestuia, au respectat normele UE
privind ajutoarele de stat.

Comisia Europeanã nu ne spune
însã ce i-a venit tocmai acum sã se
apuce de ancheta “aprofundatã”,
cãci “ºtirea” reducerii datoriilor
combinatului vâlcean e veche de
vreun an de zile.

În aprilie anul trecut, ca urmare a
rãmânerii definitive a deciziei jude-
cãtoreºti de aprobare a planului de
reorganizare, combinatului Oltchim
i-au fost ºterse datorii de 2,38 miliar-
de lei. În urma acestei anulãri, dato-

riile totale ale companiei au scãzut
de la 3,74 la 1,36 miliarde lei.

Astfel, combinatul, aflat în insolven-
þã, a raportat un profit net “pe hârtie” de
2,3 miliarde lei pe anul trecut.

Ministerul Economiei, Comerþu-
lui ºi Relaþiilor cu Mediului de Afa-
ceri considerã cã declanºarea inves-
tigaþiei Comisiei Europene privind
ºtergerea datoriilor Oltchim este un
pas important pentru clarificarea
procesului de reorganizare economi-
cã ºi de vânzare a companiei chimi-
ce, potrivit unui comunicat al minis-
terului, iar o reacþie similarã a trans-
mis ºi consorþiul de administratori
judiciari, Rominsolv ºi BDO Busi-
ness Restructuring.

A.A.

(continuare în pagina 5)

“Cosco” a fuzionat cu “China
Shipping Group” în

decembrie anul trecut.
Entitatea nou creatã se

concentreazã pe extinderea
cotei de piaþã în Grecia.

DIN CAUZA REFUZULUI BÃNCILOR SÃ
ACCEPTE RESTRUCTURAREA CREDITELOR
Dãianu, BNR: “Se va ajunge la un
acord politic pentru tãierea datoriilor
suverane”

Refuzul bãncilor sã accepte re-
structurarea creditelor va duce la un
acord politic internaþional pentru tã-
ierea datoriilor suverane, considerã
Daniel Dãianu, membru în Consiliul
de Administraþie al BNR. Potrivit
domniei sale, aceastã situaþie a dus ºi
la apariþia legii dãrii în platã.

Oficialul BNR a opinat cã situaþia
internaþionalã este tulbure, datoriile
suverane sunt la maxime istorice, si-
tuaþia politicã este deterioratã peste
tot în lume, iar soluþia unui acord po-
litic este contrapusã variantelor “ex-
treme” deflaþie sau o conflagraþie.

“Doamne fereºte sã ajungem la
aºa ceva (n.r. la rãzboi)”, a spus ace-
sta, vineri, în cadrul unei conferinþe.

Întrebat dacã un astfel de aranja-
ment politic internaþional de tãiere a
datoriilor suverane nu ar semãna cu
decizia politicã din România de a
uºura povara debitorilor persoane fi-
zice prin legiferarea dãrii în platã
pentru stingerea creditelor ipotecare,
Dãianu a explicat cã ambele mãsuri
ar avea aceeaºi cauzã.

A.M.
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