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Santinela uitatã la hotarul
dintre lumi

Într-un fel sau altul, prin semne,
timpurile ne spun încotro se îndreaptã
ºi ce fel de viitor are prezentul pe care
astãzi îl încãlzesc la sîn. Problema
este: ºtim oare sã citim aceste semne?
ªi-o pun intelectuali ai unei luciditãþi
tot mai împuþinate ºi tot mai slab influ-
ente în arena evenimentelor sociale, în
dinamica politicã ºi, mai general, în di-
recþionarea cursului istoriei. Am pre-
luat-o ºi eu, de data aceasta, de la Ian
Buruma, profesor de drepturile omului
ºi jurnalism la Bard College (Project

Sindicate, Reading the Signs of the Ti-
mes, 9 iulie, 2018). Într-o lume în care,
în materie de comportament politic, la
cel mai înalt nivel, ceea ce era inimagi-
nabil, acum doar cîþiva ani, a devenit
astãzi fapt acceptat al "normalitãþii",
Buruma se întreabã, pe bunã dreptate:
"Cînd va fi prea tîrziu sã mai sune ci-
neva alarma?"

De aici încolo, duc mai departe,
gîndul lui. Iar, cuvintele cheie sunt ho-
tar ºi rost. Aºa cum observa Noica,
limba românã a îngrãmãdit în aceastã

firavã alcãtuire a rostirii sale un uni-
vers întreg de semnificaþii esenþiale, cu
privire la ritmul ºi dinamica vieþii
umane. Rostul este elementul de di-
scontinuitate necesar, separatorul fãrã
de care nimic trainic nu poate fi con-
struit, întemeiat. Hotarul este definiþia
negativã a rostului, noþiunea care su-
bliniazã, întrupeazã, graniþa care sepa-
rã radical cele douã lumi. În cazul no-
stru, prima, cea care, deºi se degradea-
zã, încã mai pãstreazã elementele defi-
nitorii ale alcãtuirii sale structurale de-
mocratic-liberale ºi a doua, cealaltã
lume, cea care mai pãstreazã doar vagi
semne exterioare ale unui liberalism
pe care l-a înlocuit cu o formã de regim
autoritar, antiliberal, anti-democratic.
Democraþiile pivot ale modernitãþii
europene au parcurs acest drum în pri-
ma jumãtate a secolului XX. America
pare îmbrîncitã într-acolo, acum, în

prima jumãtate a secolului XXI, de o
parte a elitelor sale politice ºi de susþi-
nãtorii acesteia din zona care o finan-
þeazã. Retrospectiv, linia de demarca-
þie, hotarul dintre cele douã lumi, apa-
re destul de evident. În epocã, însã,
majoritatea preferã sã ignore semnele
timpului, unii din comoditate, alþii din
interes, alþii din setea de parvenire, al-
þii din laºitate, alþii dintr-un soi de ceci-
tate dobînditã cultural-educaþional, în
timp ce alþii, deºi vãd, preferã sã amîne
sine die recunoaºterea întîlnirii decisi-
ve cu hotarul dincolo de care inaccep-
tabilul devine ºi este tratat ca atare,
drept ceea ce este, inacceptabilul. Aºa
se face cã democraþiile nu se prãbuºesc
în regimuri autoritar-dictatoriale, ci se
scurg, asemenea ceasurilor din celebra
picturã a lui Dali, "Persistenþa
memoriei".

(continuare în pagina 3)

Ce aratã decizia privind
Bulgaria?

Am fost solicitat de BURSA sã co-
mentez decizia Comisiei Europene
privind amânarea intrãrii Bulgariei în
ERM2 (anticamera zonei euro).

Aceastã decizie confirmã ceea ce tot
mai mulþi realizeazã cã este necesar
pentru a face faþã rigorilor într-o uniune
monetarã incompletã ca mecanisme de
funcþionare; este vorba de un
grad adecvat de convergenþã re-
alã, dincolo de finanþe publice
solide. Orice economist serios
înþelege cã finanþele publice sã-
nãtoase sunt o condiþie indi-
spensabilã pentru a intra în zona
euro. Iar aici România are de
muncit din greu; mã refer nu nu-
mai la deficitul bugetar structural de
peste 3% din PIB actualmente, ci ºi la
nivelul foarte scãzut al veniturilor fis-
cale, care reduce spaþiul de manevrã
(de corecþie) într-o uniune monetarã în
care presiunea se pune aproape în ex-
clusivitate pe þãri debitoare. Din acest
punct de vedere nu existã disputã între
mine ºi domnul Theodor Stolojan, deºi
domnia sa pare sã treacã cu vederea hi-
bele din funcþionarea zonei euro.

Nu înþeleg însã cum se poate nega
ceea ce rezultã clar din comunicatul
privind perspectiva aderãrii Bulgariei
la zona euro (ZE) ca ºi din numeroase
alte documente ale CE ºi BCE. Criza
zonei euro aratã cã o economie nepre-
gãtitã, ceea ce nu se rezumã la starea
bugetului public, uºor intrã în necaz

dacã ar fi primitã în ZE. Iar
ERM2 nu înseamnã automat
strict 2 ani de aºteptare cum
s-ar putea crede. Letonia ºi Li-
tuania, care au intrat în ZE în
2014 ºi 2015, au stat în ERM2
aproape un deceniu; aceste
þãri, ca ºi Estonia (care a ade-
rat în 2011), au cerut sã intre în

ERM2 imediat dupã intrarea în UE (în
2004) ele având “consiliu monetar” ca
regim de politicã monetarã. Aceste þãri
au avut dificultãþi în a îndeplini crite-
riile de aderare, inclusiv din cauza di-
ferenþialului de inflaþie, care le-a redus
competitivitatea; a intervenit ºi influ-
enþa unui puternic ciclu financiar care
a umflat sectoarele nontradables (ex:
sectorul rezidenþial).

(continuare în pagina 14)

Plafonarea preþului
gazelor naturale
aprinde spiritele
lMinistrul de Finanþe, Eugen Teodorovici: “Plafonarea
preþului gazelor este o practicã comunistã, însã doar pânã
la un punct, pentru cã nu avem concurenþã” lVirgil Popescu,
deputat PNL: “Solicit ministrului de Finanþe sã renunþe
la aceastã hotãrâre, ca sã nu transforme România într-o
þarã sud-americanã”

Plafonarea preþului gazelor naturale,
propusã de Guvern zilele acestea, a
încins spiritele. În timp ce Executivul ºi
sindicaliºtii din sectorul petrochimic
salutã aceastã propu-
nere, opoziþia ºi pro-
ducãtorii o contestã.

Ministrul de Fi-
nanþe, Eugen Orlan-
do Teodorovici, a
declarat, ieri, cã
aceastã plafonare
poate pãrea o “prac-
ticã comunistã”, însã doar pânã la un
punct. Domnia sa a explicat: “Vorbim
de concurenþã în domeniu, dar care
concurenþã? Dacã tot vorbim de ea,
atunci sã fie una corectã. Noi în þarã

avem doi operatori care cresc foarte
des, ºi nejustificat, preþurile gazelor.
ªi atunci apare întrebarea «de ce tot
cresc aceste preþuri?», în condiþiile în

care investiþiile asu-
mate de cãtre ei nu
au fost realizate.

Toatã aceastã si-
tuaþie se rãsfrânge
asupra economiei ºi a
consumatorilor, iar
unii se reped imediat
cã este o practicã co-

munistã, de parcã ar fi din altã þarã cei
care o fac.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 15)

PENTRU NEAPLICAREA NORMELOR PRIVIND
COMBATEREA SPÃLÃRII BANILOR,

România trimisã în faþa
Curþii de Justiþie a UE

Comisia Europeanã a trimis, ieri,
România ºi Grecia în faþa Curþii de Jus-
tiþie pentru neîndeplinirea obligaþiei
de a transpune în legislaþia lor naþiona-
lã cea de-a patra directivã privind
combaterea spãlãrii banilor, potrivit
unui comunicat de presã al Comisiei
Europene.

Comisia a propus impunerea de cã-
tre CJUE a plãþii unei
sume forfetare, pre-
cum ºi a unor penali-
tãþi zilnice pânã când
cele trei þãri vor lua
mãsurile necesare,
conformsursei citate.

Irlanda a transpus
doar o parte foarte
micã a normelor ºi,
prin urmare, este de
asemenea trimisã în faþa Curþii de
Justiþie.

Comisarul pentru justiþie, consuma-
tori ºi egalitate de gen, Vera Jourová a
declarat: “Spãlarea banilor ºi finanþa-
rea terorismului au consecinþe asupra
întregii Uniuni Europene. Nu putem
lãsa nicio þarã din UE sã devinã veriga
slabã. Din acest motiv, cerem ca toate
statele membre sã ia mãsurile necesare

pentru a combate spãlarea banilor.
Vom continua sã monitorizãm foarte
îndeaproape ºi în mod prioritar pune-
rea în aplicare a acestor norme de cãtre
statele membre”.

Termenul pentru transpunerea de
cãtre statele membre în legislaþiile lor
naþionale a celei de-a patra directive
privind combaterea spãlãrii banilor a

fost 26 iunie 2017.
Între timp, în urma

dezvãluirilor anche-
tei Panama Papers ºi
a atacurilor teroriste
din Europa, Comisia
a propus a cincea di-
rectivã privind com-
baterea spãlãrii bani-
lor, pentru a intensi-
fica lupta împotriva

spãlãrii banilor ºi a finanþãrii teroris-
mului. Noile norme au intrat în vigoa-
re la 9 iulie 2018, dupã publicarea în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
iar statele membre vor trebui sã trans-
punã în legislaþiile lor naþionale a cin-
cea directivã privind combaterea spã-
lãrii banilor pânã la 10 ianuarie 2020.

A.T.
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"Persistenþa memoriei"(fragment) - Salvador Dali, picturã în ulei, anul 1931

DANIEL

DÃIANU

"Democraþiile nu se prãbuºesc în regimuri

autoritar-dictatoriale, ci se scurg, asemenea

ceasurilor din celebra picturã a lui Dali,

"Persistenþa memoriei".


