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epublica Nauru este o
þarã insularã în teritoriul
micronezian al Pacifi-
cului de Sud, are 9000
de locuitori, o suprafaþã
de 21 de kilome-
tri pãtraþi ºi nu
deþine o capitalã.
Nauru a votat pe

21 decembrie 2017 împotriva
rezoluþiei ONU de anulare a re-
cunoaºterii Ierusalimului drept
capitalã a Israelului. Noi, prin
reprezentanþi, ne-am abþinut.
Dupã cinci luni ne-am dat seama, tot
prin reprezentanþi, cã trebuie sã ne
asumãm alegerea fãcutã încã de când
ne abþineam ºi sã urmãm calea deschi-
sã de abilii politicieni din Nauru.

Cu aceastã poziþie asumatã au înce-
put sã aparã primele reacþii, care ne
privesc direct. Conducerea palestinia-
nã din Cisiordania ocupatã a anunþat
cã-ºi recheamã ambasadorii din patru
state membre ale Uniunii, care au tri-
mis reprezentanþi la o ceremonie în
onoarea deschiderii Ambasadei State-
lor Unite la Ierusalim. Cele patru þãri
vizate sunt Austria, Ungaria, Cehia ºi
România, a anunþat Ministerul de
Externe al Autoritãþii Palestiniene.
Ambasadorul Fuad Kokaly a fost re-
chemat la Ramallah. Înainte de asta,
diplomaþi din þara noastrã, Ungaria ºi
Cehia au blocat, sãptãmâna trecutã, o
iniþiativã a Uniunii Europene, care cri-
tica relocarea ambasadei Statelor Uni-
te la Ierusalim, iar ministrul palesti-
nian de Externe a condamnat poziþia
celor trei state, spunând cã acþiunea lor
va avea consecinþe la toate nivelurile.

Evenimentele se succed cu rapidita-
te, iar cursul nu pare a fi unul bun, indi-

ferent de unghiul din care este privitã
problema. Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, omul care a insistat în legã-
turã cu aceastã mutare, a vorbit ºi încã
vorbeºte despre o dezbatere publicã pe

aceastã temã, deºi toate decla-
raþiile lui indicã faptul cã nu
dezbatem nimic, ci doar am
fost informaþi de o hotãrâre lua-
tã deja. Pe 20 aprilie, Liviu
Dragnea anunþa în direct la TV:
”Guvernul a adoptat un memo-
randum prin care se decide
începerea procedurilor pentru

mutarea ambasadei. Poate pãrea puþin
important, dar are o valoare simbolicã
uriaºã, pentru un stat care are o influ-
enþã nemaipomenit de mare în lume, în
care sunt peste 500.000 de români, are
o valoare foarte mare pentru adminis-
traþia americanã”. Preºedintele Klaus
Iohannis a invocat dezbaterea ºi a vor-
bit despre repararea greºelilor deja fã-
cute de guvern, iar ieri a dat o nouã de-
claraþie amplã pe aceastã temã: ”În
chestiunea politicii externe colabora-
rea nu este opþionalã, este obligatorie.
Nu existã, sau cel puþin nu ar trebui sã
existe abordãri diferite. România va fi
puternicã doar în mãsura în care va
vorbi pe o singurã voce în chestiuni
importante de politicã externã ºi acest
lucru a fost bine înþeles de toatã lumea.
Deci, abordarea pe care am criticat-o a
fost cã s-au dus în Israel ºi fãrã sã se
consulte cu mine, fãrã sã se consulte
mãcar cu specialiºti pe politicã exter-
nã, s-au trezit vorbind despre mutarea
ambasadei. Aºa ceva nu se face. Pur ºi
simplu nu se face. Nu cã nu ar fi fru-
mos, nu cã nu ar denota o educaþie se-
lectã, nu. Astfel de abordãri dãuneazã
grav României ºi din acest motiv ele

nu trebuie sã aibã loc.
Este bine sã ºtim unde stãm. De aco-

lo se va lua o decizie ºi ultimul cuvânt,
conform Constituþiei, îl voi avea eu.
Dar nu am decis niciodatã în chestiuni
importante sau chiar mai puþin impor-
tante pentru România fãrã sã fiu infor-
mat. Deci, un decident care se trezeºte
vorbind într-o þarã strãinã fãrã sã cuno-
ascã toate datele problemei greºeºte
profund. Nu am de gând sã greºesc în
aceastã chestiune”.

Pe de altã parte, în legãturã cu deci-
zia Autoritãþii Palestiniene de a-l re-
chema pe ambasadorul de la Bucu-
reºti, preºedintele a spus: ”Se va rezol-
va de la sine. Nu trebuie sã exagerãm
nici unii, nici alþii”. Cum? Deocamda-
tã este un mister pentru toatã lumea,
mai puþin pentru preºedinte. La câteva
ore dupã aceste declaraþii, premierul
Viorica Dancilã l-a primit la sediul
Guvernului pe ministrul turismului din
Statul Israel, Yariv Levin.

Echilibru ”ciudat” manifestat
de Austria ºi Ungaria

În ceea ce priveºte þara noastrã, ini-
þiativa mutãrii vine exclusiv din zona
guvernului, chiar dacã Liviu Dragnea
nu este (oficial) prim-ministru, iar ca-
lendarul declaraþiilor ºi gesturilor este
cunoscut. Cum au acþionat, pe acest
subiect, celelalte state europene care
au supãrat autoritãþile de la Ramallah?

Preºedintele Cehiei, Milos Zeman, a
anunþat sãptãmâna trecutã cã sediul
ambasadei din Israel va fi mutat, dar
Guvernul de la Praga nu a confirmat un
plan concret în acest sens. Trebuie spus
cã Cehia a fost prima þarã din Uniunea
Europeanã care s-a exprimat deschis în

favoarea recunoaºterii Ierusalimului
drept capitalã a Israelului. Mult mai in-
teresantã este atitudinea Ungariei. Pe
17 decembrie 2017, Viktor Orban a de-
clarat cã Ungaria nu intenþioneazã sã-ºi
mute ambasada din Israel ºi a adãugat
cã politica þãrii sale privind Orientul
Mijlociu nu se va schimba. Cu toate
acestea, acum, Ungaria a blocat iniþiati-
va Uniunii Europene, care critica relo-
carea ambasadei Statelor Unite la Ieru-
salim, iar un reprezentant a participat la
ceremonia în onoarea deschiderii
Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim.
Un ”echilibru” care nu este pe gustul
palestinienilor. O atitudine similarã au
manifestat ºi austriecii. Martin Weiss,
ambasadorul Austriei în Israel, care a
luat parte la evenimentele organizate cu
ocazia mutãrii Ambasadei SUA, a afir-
mat cã ambasada þãrii sale este ºi va
rãmâne la Tel Aviv.

Colegii de politicã externã

Prima fisurã, una foarte micã, la ni-
vel global pe aceastã temã s-a observat
în momentul votului asupra rezoluþiei
ONU de anulare a recunoaºterii Ieru-
salimului drept capitalã a Israelului.
Majoritatea a fost largã, 128 de state
membre au votat în favoarea rezolu-
þiei. Interesantã este lista celor care au
votat contra: Guatemala, Honduras,
Insulele Marshall, Micronesia, Nauru,
Palau, Togo, S.U.A. ºi Israel. Da, drep-
tul la vot nu þine de puterea economi-
cã, suprafaþa þãrii, populaþie. Teoretic.
De altfel pe lista statelor care atunci
s-au abþinut, printre care ºi România,
s-au aflat alte nume mai puþin cuno-
scute celor care nu sunt pasionaþi de
geografie: Antigua-Barbuda, Benin,

Bhutan, Guinea Ecuatorialã, Fiji, Hai-
ti, Kiribati, Lesotho, Malawi, Insulele
Solomon, Tuvalu, Vanuatu. În mod
clar, insulele din Oceania au o poziþie
clar conturatã pe acest subiect.
Adunând populaþia multora dintre
aceste state vom obþine un numãr mai
mic decât cel al locuitorilor oraºului
Tel Aviv (1.388.000), dar asta nu con-
teazã. Multe dintre aceste þãri sunt re-
marcate din patru în patru ani la defila-
rea delegaþiilor la Jocurile Olimpice de
varã, fiind reprezentate doar de purtã-
torul steagului. n
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Economiile
emergente
sunt
condamnate,
din nou,
la austeritate

N
imic nu pare sã opreascã
avansul randamentelor pen-
tru titlurile de stat americane,
în ciuda faptului cã Federal

Reserve a luat o pauzã ºi nu a majorat
dobânda la ultima ºedinþã de politicã
monetarã.

Randamentul obligaþiunilor cu ma-
turitatea la 10 ani, etalon al activelor
lipsite de risc la nivel global, a depãºit
recent 3,1%, cel mai ridicat nivel din
ultimii 7 ani (vezi graficul 1 din pagi-

na 2), în timp ce curba
randamentelor din
SUA îºi continuã ten-
dinþa de aplatizare ºi
pare cã se îndreaptã
cãtre inversare (n.a.
randamentele pentru
maturitãþile scurte sunt
mai mari decât cele

pentru maturitãþile lungi), un fenomen
care a precedat, cel puþin pânã acum,
toate recesiunile din America (vezi
graficul 2 din pagina 2).

Dar Statele Unite nu trebuie sã intre
în recesiune, care este prognozatã pen-
tru 2020 de circa 60% dintre econo-
miºtii care au rãspuns unui sondaj
Wall Street Journal, pentru a declanºa
un efect de contagiune pentru
economiile emergente.

Carmen Reinhart, profesor la Uni-
versitatea Harvard ºi coautor al cãrþii
“Acum este altfel. Opt secole de nesã-
buinþã financiarã” împreunã cu profe-
sorul Kenneth Rogoff, a declarat re-
cent pentru Bloomberg cã “economii-
le emergente se aflã într-o situaþie mai
dificilã decât aceea din perioada crizei
de la sfârºitul deceniului trecut”.

Datoriile mai mari, creºterea
dobânzilor ºi încetinirea creºterii sunt
principalele motive de îngrijorare în
opinia profesorului Reinhart, care
apreciazã cã “în absenþa majorãrii
dobânzilor oficiale ºi în alte þãri dez-
voltate, dolarul se va întãri ºi vom asis-
ta la aplicarea unei duble lovituri pen-
tru economiile emergente, unde circa
douã treimi din datorii sunt în dolari:
creºterea dolarului ºi creºterea do-
bânzilor”.

Carmen Reinhart a mai avertizat cã
nu mai existã condiþiile unei redresãri
rapide a economiilor emergente, deoa-
rece nivelul datoriilor, în special al ce-
lor externe, este mult mai ridicat decât
în perioada crizei financiare globale,
iar ieºirea capitalurilor strãine ar avea
efecte mult mai grave.

Într-o analizã recentã de la Institute
of International Finance (IIF), Robin
Brooks, economistul-ºef al organiza-
þiei, scrie cã “forþele contracþiei econo-
mice se manifestã tot mai mult pe fon-
dul restricþionãrii politicii monetare
din Statele Unite”, iar “criza din
Argentina ar putea sã fie doar vârful
aisbergului pentru ceea ce se întâmplã
pe pieþele emergente”.

Reducerea lichiditãþii pentru dola-
rul american se va accentua în perioa-
da urmãtoare, chiar dacã Federal Re-
serve va prelungi pauza în procesul de
majorare a dobânzii de politicã mone-
tarã, în condiþiile în care factorul prin-
cipal al creºterii costurilor de finanþare
este reducerea portofoliului de titluri
achiziþionate în perioada derulãrii
programelor de relaxare cantitativã.

Analiºtii de la Capital Economics,
citaþi în The Telegraph, considerã cã
Brazilia, Africa de Sud sau Argentina
sunt doar câteva dintre þãrile care tre-
buie sã majoreze dobânzile, chiar dacã
nu doresc acest lucru.

Inclusiv România apare în aceastã
listã, în condiþiile în care “motorul”
creºterii globale din ultima decadã,
China, dã semne de “obosealã” pe fon-
dul “tracþiunii” tot mai reduse a
creditãrii.

(continuare în pagina 2)

Ministerul Afacerilor Externe,

dupã ce a a luat notã de decizia

autoritãþilor de la Ramallah de a-ºi

chema pentru consultãri ambasa-

dorul de la Bucureºti, anunþã cã

acum este nevoie mai mult decât

oricând de un dialog politic susþi-

nut, inclusiv prin intermediul re-

prezentanþelor diplomatice:

”MAE menþioneazã cã, la acest

moment, este nevoie mai mult

decât oricând de un dialog politic

susþinut, inclusiv prin intermediul

reprezentanþelor diplomatice, ºi

de intensificarea contactelor di-

plomatice, în sprijinul unei abor-

dãri constructive în ceea ce pri-

veºte problematica israeliano-pa-

lestinianã. MAE subliniazã necesi-

tatea evitãrii oricãror acþiuni care

ar putea sã compromitã procesul

de pace. Totodatã, MAE reiterea-

zã poziþia principialã a României

privind soluþia existenþei celor

douã state, Israel ºi Palestina,

care sã convieþuiascã în pace ºi

securitate",

Ministerul Afacerilor Externe pre-

cizeazã cã uzanþele diplomatice

prevãd posibilitatea chemãrii unui

ambasador pentru consultãri.

Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plângere penalã la

Parchetul General împotriva premierului Viorica Dãncilã,

acuzând-o, printre altele, de înaltã trãdare ºi uzurparea funcþiei

publice, în legãturã cu mutarea Ambasadei României de la Tel

Aviv la Ierusalim. Liderul PNL o acuzã pe Dãncilã de “înaltã trã-

dare, uzurparea funcþiei publice, divulgare de informaþii nepubli-

ce ºi prezentarea cu rea-credinþã de date inexacte preºedintelui

României în scopul ascunderii sãvârºirii unor fapte de naturã sã

aducã atingere intereselor statului”. Ludovic Orban o acuzã pe

Viorica Dãncilã cã ar fi fãcut publice informaþii confidenþiale ºi

i-ar fi prezentat preºedintelui României informaþii false în legãtu-

rã cu memorandumul adoptat de guvern pe tema mutãrii Amba-

sadei României în Israel.

Liviu Dragnea a reacþionat la aceastã acþiune a liderului PNL, pe

care o calificã drept o tentativã de loviturã de stat: ”Este opera-

þionalizarea ameninþãrilor domnului Iohannis la adresa premieru-

lui Dãncilã. Când am spus cã este vorba despre acþiuni de ordin

mafiot, m-a contrazis. S-a dovedit cã am avut dreptate. Este o

tentativã de loviturã de stat. Domnul Iohannis, având experienþã

cu cele ºase case, vrea sã preia controlul ºi asupra Palatului Vic-

toria.Este o tentativã de a prelua puterea. Nu vom ceda. Este o

acþiune violentã, nedemocraticã ºi neconstituþionalã de a bloca

un guvern care a adus bunãstare ºi aduce bunãstare românilor ºi

de a instala un guvern care sã taie salariile românilor. Trebuie sã

ne gândim serios dacã nu pot fi fãcute plângeri penale împotriva

celor care fac aceste lucruri. Eu nu avertizez, doar constat cu

amãrãciune ºi cu dispreþ.”
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