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Zero Hedge: “Brexit - doar un
simptom al bolii care mãnâncã mai
departe þesãtura economiei globale”
l “Bastarzii lacomi, nemernici ºi sociopaþi vor folosi
toatemijloacelenecesare sã-ºipãstrezeputerea, controlul
sistemului ºi bogãþiile lor imense”, potrivit site-ului

Cu mai bine de o sãptãmânã în
urmã, cetãþenii britanici “au scuipat”
în faþa instituþiilor UE, decizând,
într-un referendum, sã iasã din blo-
cul european (Brexit), în condiþiile
în care teama din rândul bãncilor
centrale ºi a “pãpuºilor politice” nu a
reuºit sã-i determine sã voteze altfel
pe cei care s-au sãturat sã fie abuzaþi
de birocraþii ce lucreazã în numele
bancherilor ºi miliardarilor, potrivit
Zero Hedge.

Site-ul îl citeazã pe analistul John
Hussman, care aminteºte cã pieþele
s-au prãbuºit în urma votului pentru
Brexit, deºi acesta nu a fost altceva
decât o reacþie la corupþia politicã
din rândul instituþiilor europene ºi a

politicilor economice “bãgate pe
gâtul oamenilor de bogaþi”, în bene-
ficiul lor. “Clasa de jos ºi cea medie
de la nivel mondial s-au sãturat de
bancheri ºi de politicieni. Sentimen-
tul anti-UE, ca instituþie, se
rãspândeºte ca un foc sãlbatic ºi pare
cã va genera un incediu distructiv
pentru palatele elitelor de la putere”,
scrie sursa menþionatã, adãugând cã,
în acelaºi timp, “aceºti bastarzi
lacomi, nemernici ºi sociopaþi vor
folosi toate mijloacele necesare sã-ºi
pãstreze puterea, controlul sistemu-
lui ºi bogãþiile imense”.

V.R.

(continuare în pagina 4)

DUPÃ CE, ANUL TRECUT, NU A FOST ÎNGHESUIALÃ

Finanþele tenteazã populaþia cu o dobândã
de 2,15% la titlurile de stat
lMinistrul Anca Dragu se aºteaptã la subscrierea 100% a titlurilor de stat
pentru populaþie l Dacian Cioloº: “Titlurile de stat reprezintã o investiþie
sigurã, garantatã de stat”

Ministrul Finanþelor Publice
(MFP), Anca Dragu se aºteaptã ca
oferta de titluri de stat pentru popula-
þie, de 100 de milioane de lei, lansatã
ieri, sã fie subscrisã integral, dupã ce
aceea de anul trecut nu a reuºit
aceastã performanþã, gradul de sub-
scriere fiind de 65%.

Dobânda oferitã de MFP este de
2,15% pe an, titlurile având scadenþa
la doi ani, în timp ce bãncile au
dobânzi în intervalul 1% - 2,15%,
pentru depozite la un an.

“Am încercat sã îndreptãm câteva
lucruri care nu au mers bine, anul tre-
cut”, a spus Anca Dragu, adãugând:
“Am redus valoarea nominalã a unui

titlu de la 1.000 de lei, la 100 de lei,
astfel încât acest produs sã fie mai ac-
cesibil. Avem o promovare mai activã
ºi am corelat dobânda cu alte produse
de economisire”.

Ministrul Finanþelor apreciazã cã
dobânda de 2,15% pe an este atracti-
vã pentru economisire, Anca Dragu
menþionând ºi cã existã o limitã ma-
ximã de subscriere de 100.000 de lei
pentru o persoanã fizicã.

Emisiunea de titluri de stat pentru
populaþie se va derula în perioada 11
- 29 iulie 2016.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

SERGIU OPRESCU, ARB, AVERTIZEAZÃ:

“Iniþiativele legislative - risc de
«furtunã perfectã» în sistemul bancar”
l Sergiu Oprescu: “Bãncile ºi clienþii trebuie sã ia în calcul riscul creºterii
dobânzilor ºi sã nu accelereze prea tare creditarea, pentru cã unele
împrumuturi acordate în aceste condiþii pot deveni neperformante”
l Bancherii nu au negat posibilitatea de reducere a avansului creditelor
ipotecare l Oprescu: “Accesul companiilor la finanþare este foarte scãzut,
existã o problemã a cererii”

Proiectele de lege din domeniul
bancar au constituit din nou unul din-
tre subiectele abordate de conducerea
AsociaþieiRomâneaBãncilor (ARB).

Sergiu Oprescu, preºedintele
Consiliului Director al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB), a subli-

niat, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã. “Trebuie tratate cu responsa-
bilitate maximã toate iniþiativele le-
gislative care afecteazã stabilitatea
financiarã, altfel riscãm un scenariu
de tip «furtuna perfectã» în sistemul
bancar românesc”.

În sectorul bancar existã o proble-
mã a cererii, accesul companiilor la
finanþare fiind foarte scãzut, a mai
spus domnul Oprescu.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

De ce se teme Mario Draghi
de luminã?

Când a fost vorba de încãlca-
rea tratatelor europene pen-
tru introducerea mãsurilor

extraordinare ale Bãncii Centrale
Europene, Mario Draghi nu a fost
îngrijorat de subminarea unor prin-
cipii fundamentale.

Dimpotrivã, a promis, în iulie
2012, cã BCE va face totul pentru
susþinerea monedei unice, iar apoi,

cu ajutorul “dreptã-
þii” împãrþite de Cur-
tea Europeanã de Jus-
tiþie, a redus la tãcere
vocile critice.

Oare o dorinþã ade-
vãratã de pãstrare a
spiritului european
nu ar fi trebuit reflec-

tatã într-o altfel de promisiune, cum
ar fi “BCE va face totul pentru susþi-
nerea euro, dar în limitele legii ºi ale
prevederilor tratatelor europene”?

Din pãcate, nu se mai poate vorbi
cu adevãrat de un sistem legislativ
european coerent de cel puþin câþiva
ani. Valurile succesive ale crizei l-au
înlocuit cu reglementãri arbitrare, cu
efecte imprevizibile, reglementãri
orientate, mai ales, cãtre apãrarea cu
orice preþ a independenþei faþã de
orice responsabilitate a bãncilor cen-
trale ºi a iluziei solvabilitãþii siste-
mului bancar european.

Pe lângã extinderea permanentã a
programului de relaxare cantitativã ºi
ducerea unor dobânzi de politicã mo-
netarã în teritoriul absurdului negativ,
singura grijã a BCE a fost intervenþia
rapidã pentru “apãrarea” independen-
þei bãncilor centrale din UE.

Aºa s-a întâmplat ºi cu ocazia per-
cheziþiilor derulate de Poliþia din
Slovenia la sediile bãncii centrale,

de unde au fost preluate date necesa-
re anchetãrii bailout-ului masiv al sis-
temului bancar din 2013, dupã cum
scrie Reuters.

Într-un comunicat al Poliþiei se
aratã cã “existã motive întemeiate
pentru suspectarea unor abuzuri din
partea unor entitãþi juridice în legã-
turã cu evaluarea capitalului unei
bãnci salvate de stat în 2013". Tot
acolo se estimeazã cã evaluarea ”de-
ficitarã" a permis bãncii sã ºteargã
datoriile subordonate ale unor credi-
tori, care au înregistrat pierderi cu-
mulate de 257 de milioane de euro,
dupã cum se aratã într-un articol
Bloomberg.

Agenþia de ºtiri americanã mai

scrie cã se aºteaptã opinia Curþii
Europene de Justiþie în urmãtoare-
le sãptãmâni, care va avea implica-
þii majore nu doar pentru Slovenia,
ci ºi pentru întreaga Uniune Euro-
peanã.

“Dacã decizia Curþii Europene va
arãta cã deþinãtorii datoriilor subor-
donate trebuie compensaþi, atunci se
vor crea mai multe probleme pentru
UE decât pentru Slovenia”, a decla-
rat Saso Stanovnik, analist la Alta
Invest în Ljubljana, pentru Bloom-
berg.

Oare nu este evident care va fi ver-
dictul?

(continuare în pagina 8)

Sifrat Haomer
D

e când Klaus Iohannis a
cerut un “Proiect de
þarã”, am simþit nevoia
sã mã duc la Sinaia.

Nu toþi ºtiu cã oraºul Sinaia îºi tra-
ge numele de la Muntele Sinai, unde,
dupã Sifrat Haomer (Numãrãtoarea
Omerului - patruzeci ºi nouã de zile

de la Pesah/Paºtele
evreiesc/Ieºirea din
Egipt), Dumnezeu a
livrat evreilor Tora
(cele cinci Cãrþi ale
lui Moise din Ve-
chiul Testament),
ceea ce este celebrat
de Savuot (Rusaliile

evreieºti/Pentecostul/Sãrbãtoarea
Sãptãmânilor).

Cunoaºterea ºi trãirea Torei par sã
fi fost o condiþie fãrã de care evreii
nu ar fi fost îngãduiþi
de Dumnezeu în
Eretz Israel (Þara
Fãgãduitã).

Noi, însã, avem o
þarã.

Þara Fãgãduitã de
Dumnezeu lui
Avram, Isac ºi Ia-
cob/Israel a fost un
“Proiect de þarã”.

Noi o avem ºi o avem de mii de
ani, de la 1859, de la 1877 sau mãcar
de la 1918.

Nu ne trebuie un “Proiect de þarã”
- aceastã expresie este o metaforã ne-
fericitã care, (probabil, involuntar),
eliminã pe Kogãlniceanu ºi Cuza, pe
Principele Carol al României ºi
Adunarea Naþionalã de la Alba Iulia
din istoria noastrã.

Ei sunt cei care au avut Proiect de
þarã.

România nu este o Þarã Fãgãdui-

tã, ci o certitudine.
“Proiect de þarã” s-ar numi pla-

nul de unire cu Republica Moldova
ºi cu Bucovina, dar este evident,
preºedintele Klaus Iohannis, pre-
mierul Dacian Cioloº, Guvernato-
rul BNR, Mugur Isãrescu ºi
preºedintele Academiei Române,
Ionel Valentin Vlad - cei care au li-
vrat documentul “România compe-
titivã”, cu pretenþia cã ar satisface
imperativul prezidenþial al unui
“Proiect de þarã” - nu au nici o in-
tenþie de unire.

Nu, aºa-numitul “Proiect de þarã”
furnizat de vârfurile autoritãþilor
noastre este o strategie de nivel stu-
denþesc, amestecând, pe acelaºi pa-
lier, atât obiectivele strategice, cât ºi
metodologia lor de configurare (o
încurcãturã metateoreticã care ridi-

culizeazã Academia Românã, în pri-
mul rând, dar ºi pe Mugur Isãrescu,
singurul din “colectiv” la care ar fi
normal sã emitem pretenþii de cu-
noaºtere epistemologicã).

Platã, seacã, lipsitã de orice idee,
ingeniozitate, raþionament, argu-
ment ºi suflet, pânã la urmã, þinând
seama de înãlþimea de la care a fost
lansatã, este idioatã.

Documentul furnizat ziariºtilor în
împrejurarea lansãrii acestei strate-
gii înþeleg cã este un rezumat; este

posibil ca, în spatele unui rezumat
idiot, sã se gãseasca o lucrare
superioarã ca nivel?

Mã îndoiesc.
Experienþa de ziarist îmi spune cã

rezumatul idiot este al unui text idiot,
dacã ambele au acelaºi autor.

Dar, chiar ºi idioatã fiind, o strate-
gie de dezvoltare se cuvine sã fie sa-
lutatã ca ilustrând o bunã intenþie de
mobilizare a naþiunii, în jurul a ceva,
nu conteazã a ce, dacã nu e criminal
sau toxic.

Poate fi ºi o prostie.
Poate fi ºi “Programul Partidului

Comunist Român de fãurire a socie-
tãþii socialiste multilateral dezvolta-
te ºi înaintare a României spre Co-
munism”, din care, de altfel, “Rom-
ânia competitivã” s-a inspirat co-
pios, doar cã Ceauºescu era ceva mai

elaborat, mai serios ºi
mai inteligent decât
corifeii de astãzi.

Mobilizarea este
scopul, scopul este sã
trãim împreunã, sã
muncim împreunã, ca
realmente sã ne sim-
þim apropiaþi, de aju-
tor unul-altuia.

Dacã reuºim asta,
atunci dezvoltarea economicã, so-
cialã ºi culturalã vine de la sine, chiar
ºi pe o strategie mediocrã.

De fapt, “România competitivã”
se realizeazã ca produs secundar al
procesului de recuperare a identitãþii
naþionale.

Problema mobilizãrii este sesizatã
ºi de autorii documentului “Româ-
nia competitivã”.

Dar, doar atât, este sesizatã.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

MAKE

"Dacã dorim un sistem care sã asigure
câºtiguri pentru toþi ºi pe perioade lungi
de timp, ºtim ce avem de fãcut; totul este
sã ºi acceptãm".

"Strategia «România competitivã»:
câteva lãmuriri necesare",

Valentin Lazea / www.opiniibnr.ro

Surse: Discuþiile
dintre Italia ºi UE
pentru susþinerea
bãncilor s-au blocat

Discuþiile dintre autoritãþile italie-
ne ºi Comisia Europeanã cu privire
la recapitalizarea “Banca Monte dei
Paschi di Siena” SpA ºi a altor bãnci
italiene au ajuns într-un impas pro-
vocat de obligarea creditorilor sã su-
porte unele pierderi, dacã vor fi utili-
zate ºi fonduri de la contribuabili,
conform unor surse citate de
Bloomberg.

Acestea declarã cã planul susþinut
de autoritãþile italiene este cel al unei
recapitalizãri preventive, conform
prevederilor comunitare ce permit
guvernelor sã acorde temporar aju-
toare de stat bãncilor, dacã testele de
stres evidenþiazã un deficit de
capital.

Italia susþine cã, potrivit acestui
scenariu, deþinãtorii de obligaþiuni
ale bãncilor ar trebui sã suporte cos-
turi foarte mici, pentru cã prevederi-
le nu îi obligã sã împartã ºi pierderile
bãncilor. Însã, Italia ºi Comisia Eu-
ropeanã nu au ajuns încã la un acord,
pentru cã au o interpretare diferitã a
regulilor, spun sursele.

În plus, dacã planul susþinut de au-
toritãþile italiene va fi adoptat, ar pu-
tea fi utilizat ca model ºi de alte state.

Bãncile italiene au în portofolii
credite neperformante în valoare de
aproximativ 360 de miliarde de
euro, iar Guvernul de la Roma a dis-
cutat cu autoritãþile de reglementare
soluþii pentru sprijinirea acestor
instituþii. (V.R.)


