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DEªI A ATINS CEL MAI MARE NIVEL DIN
SEPTEMBRIE 2014,

Evoluþia ROBOR nu îi
alarmeazã pe analiºti
l Adrian Mitroi: “Economia þãrii noastre îºi cautã
locul într-un format internaþional dificil” l Dragoº
Cabat: “De acum, dobânzile la depozite ar trebui sã
înceapã sã creascã”

Indicele ROBOR la 3 luni, în func-
þie de care se calculeazã ratele la
creditele în lei, a depãºit, vineri, pra-
gul de 3%, urcând alert, de la valoarea
de 2,95%, joi, la 3,09%, potrivit date-
lor publicate pe site-ul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR). Acestea ara-
tã cã ROBOR la 3 luni nu a mai atins
acest nivel din toamna anului 2014.

Specialiºtii financiari susþin cã tren-
dul ascendent pe care îl urmeazã indi-
cele ROBOR la 3 luni este unul firesc,
întrucât acesta se aflã în teritoriul unei
economii funcþionale, fiind ºi influen-
þat de rata inflaþiei, aflatã pe un trend
similar, încã de acum câteva luni.

Analistul economic Adrian Mitroi
este de pãrere cã economia þãrii noa-
stre este una funcþionalã, care nu po-
ate fi caracterizatã drept o economie
a excesului (nici a creºterii economi-
ce peste potenþial, dar nici a depãºirii
indicatorilor economici).

Domnia sa considerã cã ceea ce ve-
dem pe piaþa monetarã ºi valutarã este,
în mod evident, ºi o consecinþã a spec-
tacolului politic, adãugând: “Între
aºteptãrile Guvenului de creºtere eco-
nomicã, de deficit ºi de curs ºi cele ale
bãncilor comerciale, care sunt mai pe-
simiste, voi prefera, întotdeauna, sã fac
o medie aritmeticã ceva mai optimistã,
deoarece, pentru bãnci ºi instituþii fi-
nanciare, volatilitatea ºi pesimismul
economic sunt favorabile, profitabile.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 8)

OPEC va majora
producþia de petrol
Organizaþia Statelor Exporta-

toare de Petrol (OPEC) va
majora producþia, o decizie

sprijinitã de Arabia Sauditã, în timp
ce statele care se opun susþin cã este o
încercare oportunistã de a capitaliza
problemele rivalei Riadului, Iranul,
transmit Reuters ºi Deutsche Welle,
citate de Agerpres.

Vineri, la reuniu-
nea Organizaþiei
Þãrilor Exportatoa-
re de Petrol ºi a pro-
ducãtorilor de þiþei
din afara cartelului,
s-a reuºit înfrânge-
rea rezistenþei Ira-
nului ºi a Venezuelei ºi s-a decis majo-
rarea producþiei pe plan global cu 1%
(aproximativ un milion de barili pe zi),
de la 1 iulie.

Ministrul Energiei din Arabia Sau-
ditã, Khalid al-Falih, a afirmat cã de-
cizia este menitã sã reducã preþul ba-
rilului de þiþei, dar este ºi o mãsurã de
siguranþã în eventualitatea unui defi-
cit de furnizare în semestrul doi din
2018.

Cele 14 membre ale OPEC ºi cele

zece state din afara cartelului partici-
pante la reuniunea de la Viena au ac-
ceptat din ianuarie 2017 sã-ºi reducã
producþia combinatã, cu 1,8 milioa-
ne de barili pe zi (bpd), deºi proble-
mele din Venezuela, Libia ºi Angola
au dus la reducerea producþiei la
aproximativ 2,8 milioane bpd în ulti-
mele luni.

Iran, Venezuela
ºi Irak s-au opus
majorãrii, chiar
dacã principalii
consumatori, cum
ar fi SUA, India ºi
China, au cerut
OPEC sã reducã

preþurile, producând mai mult.
Preþul barilului de þiþei, care a scã-

zut sub 30 de dolari în 2016, a depãºit
luna trecutã 80 de dolari, cel mai ri-
dicat nivel din 2014.

La bursa ICE Futures, cotaþia bari-
lului de petrol Brent cu livrare în
luna august a scãzut joi cu 1,69 dola-
ri, ajungând la închidere la valoarea
de 73,05 dolari.

F.A.

CUM SE AJUNGE DE LA EXUBERANÞÃ LA
FALIMENT? TREPTAT ªI APOI DINTR-O DATÃ

Deprecierea leului
ºi creºterea dobânzilor
nu sunt catastrofale...
deocamdatã

“Nu am vãzut niciodatã în 27 de
ani o situaþie macroecono-
micã mai bunã în Rom-
ânia”, a declarat guverna-
torul Mugur Isãrescu în
urmã cu 13 luni, în cadrul
unei conferinþe organizate
de Asociaþ ia Românã a
Bãncilor. “Tot la fel de ade-
vãrat este cã nu am vãzut ri-
scuri mai mari”, ºi-a continuat fra-
za conducãtorul bãncii centrale.

Starea de graþie a situaþiei macro-
economice din România a
continuat dupã aceea mai pu-
þin de 6 luni, iar din toamna
anului trecut s-au aprins mai
multe “beculeþe” de avarie,
care au fost ignorate de pute-
rea politicã, în timp ce Banca
Naþionalã se temea sã acþione-
ze, probabil cu speranþa cã se

vor stinge de la sine.

(continuare în pagina 5)
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“În economie dureazã mai mult pânã se întâmplã
ceea ce credem cã se va întâmpla, iar apoi totul se
întâmplã mai repede decât am fi crezut”.

RUDIGER DORNBUSCH

(Citiþi, în pagina 7, “Creºterea Robor

nu afecteazã preþul acþiunilor bursei”.)

Tranziþia cãtre autocraþie
ª

i fãrã sentinþa datã în primã
instanþã de ÎCCJ în procesul
angajãrilor fictive de la Pro-
tecþia Copilului din Teleor-
man se putea obser-

va orientarea spre concentra-
rea tuturor pârghiilor institu-
þionale sub autoritatea - infor-
malã, dar cu atât mai decisivã -
a lui Liviu Dragnea. Însã, dupã
condamnarea preºedintelui
PSD de pe 21 iunie, aceastã
tendinþã se va accelera. Doar
printr-o astfel de concentrare
de puteri mai poate spera preºedintele
Camerei Deputaþilor sã schimbe nu
atât raportul de forþe - care deja îi este
favorabil, deºi nimic nu este în politicã
definitiv -, ci legislaþia pe baza cãruia a
fost condamnat, astfel încât sã fie exo-
nerat de orice rãspundere juridicã. Or,
atunci când puterile statului sunt con-
centrate de un singur om, democraþia,
fie ea ºi de vitrinã, face loc autocraþiei.
Iar în România tentaþia autocraþiei,
ascunse sub vãlul iliberal, este mai pu-
ternicã decât oricând altcândva, dupã

cãderea comunismului. Sã fie un acci-
dent datorat doar apariþiei meteorice a
lui Liviu Dragnea?

Preºedintele PSD nu este nici pri-
mul, nici ultimul politician
român tentat de autocratism.
Înaintea sa, ºi alþii, foºti
preºedinþi (Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bã-
sescu) sau foºti prim miniºtrii
(Adrian Nãstase) au mai avut
asemenea tendinþe. Dar, de
fiecare datã, contextul inter-
naþional ºi jocul politic intern

au redus încet aceastã presiune.
Astãzi însã, atât contextul internaþio-
nal, cât ºi cel regional favorizeazã
autocratismul, iar în plan intern, din
1990, monopolul unui singur partid
nu s-a mai manifestat cu atâta putere.

De multe ori însã, analiza alunecã-
rii accelerate a unei democraþii spre
autoritarism cade sub influenþa dife-
ritelor explicaþii deterministe. Cel
mai des utilizat este determinismul
economic, care pune între paranteze
lipsa de democraþie, pentru a insista

optimist asupra construcþiei capita-
lismului. Aºa s-a întâmplat cu Turcia
lui Erdogan ºi sub aceleaºi auspicii
par sã acþioneze unii ºi pe la noi, su-
gerând cã „democraþia nu þine de foa-
me”! Pe de altã parte, într-o epocã a
instrumentalizãrii populiste a opiniei
publice, se foloseºte ºi determi-
nismul cultural. În acest caz sunt ac-
centuate tradiþiile culturale sau reli-
gioase, precum ºi aºa zisele identitãþi
naþionale, aºa cum o fãceau deja ju-
nimiºtii acum un secol ºi jumãtate cu
teoria formelor fãrã fond. Democra-
þia ar fi aici doar o copie artificialã,
opusã tradiþiilor. De aceea, prin limi-
tarea „abuzurilor” democratice (a
drepturilor copiilor sau a egalitãþii de
gen, spre exemplu) va fi prezervatã
forma purã ºi autenticã a naþiunii. Iar
al treilea tip de determinism, cel po-
litic, încearcã sã reducã totul la sim-
pla funcþionare a instituþiilor politi-
ce. Dar politica nu poate exista inde-
pendent de influenþele economice ºi
culturale.

Spre deosebire de predecesorii sãi,

Liviu Dragnea beneficiazã de un cli-
mat politic favorabil, dar ºi de o se-
rioasã capacitate de planificare stra-
tegicã. Ofensiva anticorupþie pusã în
scenã cu ajutorul occidentalilor a
creat o solidaritate implicitã, dar fo-
arte eficientã, a majoritãþii aleºilor
naþionali sau locali. De aceea, atacul
concertat anunþat de PSD dupã comi-
tetul Executiv þinut ca urmare a con-
damnãr i i în pr imã instanþã a
preºedintelui partidului nu ar trebui
sã întâmpine vreo rezistenþã serioasã
din partea altor partide sau instituþii
pol i t ice , cu excepþ ia ce le i a
preºedintelui.

Dupã victoria de la alegerile parla-
mentare din decembrie 2016, PSD ºi
preºedintele sãu au avut prima muta-
re, ceea ce le-a dar posibilitatea de a
se replia.

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN

PÎRVULESCU

(Citiþi, în pagina 3, articolele

“Operaþiunea «Totul pentru

Dragnea»“ ºi “Subjugarea justiþiei,

obiectivul coaliþiei PSD-ALDE“.)


