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SISTEMUL DE PLÃÞI TARGET2, O CAPCANÃ FÃRÃ IEªIRE PENTRU BÃNCILE CENTRALE DIN ZONA EURO?

Parlamentulitalianvreasã
introducãomonedãparalelãlaeuro
l “Monedele paralele” deschid calea pentru ieºirea Italiei din zona euro, afirmã Carlo Cottarelli, de la Universitatea Catolicã din Milano

B
undesbank a aver-
tizat cã poate su-
feri pierderi grele
dacã o þarã im-
portantã pãrã-
seºte zona euro ºi
înceteazã plãþile
pentru datoriile

din cadrul sistemului TARGET2.
Cu aceastã afirmaþie îºi deschide
Ambrose Evans-Pritchard articolul
sãu recent din The Telegraph, unde
prezintã implicaþiile unui vot recent
din Parlamentul italian.

Legislativul din Peninsulã ºi-a ex-

primat, la sfârºitul lunii tre-
cute, opþiunea unanimã pen-
tru o moþiune care face posi-
bilã introducerea în econo-
mie a unei “monede parale-
le”.

Noua monedã ar avea, de
fapt, caracteristicile unei
obligaþiuni guvernamentale

de valoarea foarte redusã, de unde ºi
vine apelativul de “minibot”. Intro-
ducerea noului instrument financiar
va facilita plata furnizorilor guver-
namentali ºi va putea fi utilizat ºi
pentru stingerea obligaþiilor fiscale.

Titlul financiar nu ar avea maturitate
ºi nu ar plãti dobândã, însã aceasta ar
exista implicit, în condiþiile în care
schimbarea titlurilor în euro s-ar face
la un discount faþã de valoarea nomi-
nalã.

Carlo Cottarelli, de la Universitatea
Catolicã din Milano, a declarat pentru
cotidianul Il Sole 24 Ore cã votul în
unanimitate pentru moþiune nu poate
însemna decât faptul cã mulþi deputaþi
nu au înþeles adevãratele sale
implicaþii.

Cea mai importantã este, desigur,
deschiderea cãii pentru ieºirea Italiei

din zona euro.
Poate cã “sincronizarea” între mo-

mentul votului ºi deschiderea proce-
durii pentru datoria excesivã de cãtre
autoritãþile europene nu reprezintã o
coincidenþã.

Alberto Bagnai, preºedintele Comi-
siei Financiare a Senatului ºi membru
al partidului La Lega, condus de vice-
premierul Matteo Salvini, a declarat cã
“toate vorbele despre Italexit nu sunt
decât mult zgomot pentru nimic”, con-
form unei ºtiri Bloomberg, unde se
mai subliniazã cã “profesorul de eco-
nomie Bagnai a scris douã cãrþi în care

susþine necesitatea dizolvãrii uniunii
monetare”.

Între timp, parlamentari din cadrul
Partidului Democrat au solicitat modi-
ficarea de urgenþã a textului moþiunii,
astfel încât sã fie exclusã introducerea
titlurilor minibot, iar Il Sole 24 Ore, cel
mai important cotidian financiar din
Italia îºi exprimã speranþa cã mini-
bot-urile nu vor fi introduse prea
curând, mai ales în condiþiile în care
titlurile de stat ale þãrii au un risc mai
mare decât al titlurilor similare din
Grecia.

(continuare în pagina 8)
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PRODUS DEZVOLTAT
ÎN SUEDIA,
DISPONIBIL PE
PIAÞÃ ÎN CINCI ANI

Lemnul
transparent
va economisi
energia în
clãdirile verzi

Cercetãtorii din Suedia au dezvoltat
lemnul transparent, un material capa-
bil sã stocheze ºi sã elibereze cãldurã,
care ar putea fi folosit în câþiva ani la
construcþia ferestrelor, informeazã
smithsonianmag.com.

În urmã cu trei ani, suedezii au creat
lemnul transparent, produs pe care
l-au îmbunãtãþit recent, sperând cã
într-o bunã zi va fi folosit în clãdirile
eficiente din punct de vedere energe-
tic.

“Am modificat lemnul din punct de
vedere chimic astfel încât sã fie trans-
parent, dar sã nu-ºi piardã proprietãþile
mecanice”, a declarat Céline Monta-
nari, cercetãtor la Institutul Regal de
Tehnologie KTH din Stockholm, care
a prezentat recent produsul la reuniu-
nea naþionalã a Societãþii Americane
de Chimie.

Montanari ºi echipa sa au utilizat
lemnul de balsa, din care au extras lig-
nina, polimerul care ajutã la fabricarea
lemnului rigid, umplând gãurile (mi-
croscopice) rezultate cu acril. Lemnul
astfel generat pãrea mai degrabã o sti-
clã matã a unei cabine de duº, drept
pentru care, ulterior, echipa a dus ma-
terialul “mai departe”, amestecându-l
cu polietilenglicol, care se topeºte la
27 de grade Celsius. Când se topeºte,
acesta absoarbe energia ºi devine tran-
sparent, apoi se solidificã ºi elibereazã
energie când este rãcit.

Teoretic, acest lucru înseamnã cã
lemnul infuzat în polietilenglicol ar
putea fi folosit pentru fabricarea de fe-
restre care absorb energie în perioada
caldã a zilei ºi o elibereazã în locuinþã
atunci când temperatura se rãceºte
(noaptea).

“Lemnul transparent este deja un
bun material izolator, în comparaþie cu
sticla”, a declarat Montanari, adã-
ugând cã polietilenglicolul îl face un
material ºi mai ecologic, trans-
formându-l într-o “baterie termicã”
pentru menþinerea temperaturii inte-
rioare la un nivel constant.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 13)

Nu vã bucuraþi, Dragnea
încã respirã!

Pe-afarã, în Lumea Mare a crimelor,
respectarea procedurilor e esenþialã, e
temelia fundamentului ºi mãsura
tuturor lucrurilor.

Mafia sicilianã, dupã ce-l ciuruieºte
pe unul, se asigurã cu un glonþ de cali-
bru mare, tras în cap de la distanþã
micã. Abia dupã ce creierii sunt ordo-
nat etalaþi pe asfalt, dupã ce prin orifi-
ciul creat de proiectil ar putea
trece o pisicã de talie medie,
dupã ce globul atârnã în nervul
optic ºi occipitalul e transformat
într-un puzzle gelatinos imposi-
bil de reconstituit, abia atunci se
considerã treaba isprãvitã. Dacã
e timp ºi sunt condiþii, se mai ºi
tranºeazã, dezoseazã ºi feliazã
subiectul, se topeºte, se dizolvã, se
scurge, se aneantizeazã.

La noi, când doi ciobãnei se pun pe
mãtrãºit un al treilea, îl taie la repezea-
lã, îl covârºesc cu ignoranþa lor într-ale
anatomiei ºi-l abandoneazã pe un
tãpºan vasluian, cât mai la vedere. Nici
dacã-l îngroapã nu te poþi bizui pe bi-
necuvântarea definitivului. De multe
ori, mortul se mai întoarce pe-o parte,
se mai vãicãreºte, mai trebuie sã-i mai
vâre niºte calificaþi un þãruº în inimã.
Chiar ºi atunci, nu-i exclusã resurecþia,
unele stârvuri þin musai sã-ºi dezmintã
condiþia, se ridicã ºi aleargã asistenþa

ºi-o ia, ca Vandamme la final de
poveste, la ºuturi ºi carãþi.

Trãim pe plaiurile eternului efemer
ºi nu ne învãþãm minte.

Dragnea e la puºcãrie. Dar e departe
de a fi mort ºi îngropat politic.

Are resurse, are rãgaz sã reflecteze.
Are idei. Dacã n-are, cautã.

Are aliaþi. Dacã n-are, îi trimit ina-
micii, de-afarã.

Jubilarea e prematurã.
Mi-amintesc de fanfarele

ºi corurile þãrãniste, în ’96…
“Pesedeul e terminat! Iliescu
e trecut! Începe era noastrã,
care nu se va mai termina
niciodatã!”

Parcã vãd bucuria deºãnþa-
tã a concurenþei politice la prima sus-
pendare a lui Bãsescu. Apoi la a doua.

Triumful opoziþiei parlamentare
de-acum denotã o veselie uºor tâmpã.
Nu vãd planul câºtigãtor.

Dãncilã s-a pripit. A încercat un
blitzkrieg care îi depãºeºte capacitãþile
vizionare.

În politicã, rãbdarea e mai impor-
tantã decât spontaneitatea.

Politica e arta de a trãi în polis.
Oraºele sunt fãcute sã dãinuie, au
timp.

Cuconetul adus de Dragnea în frun-
tea Statului e de la þarã.

În rural, imuabilitatea e, în general,
pe termen scurt, friabilul face legea.
Plouã, ninge, dã piatra, dau boleºniþele
în orãtãnii, vin lupii sã mursece oile.
Planurile nu funcþioneazã decât dacã
cel care le face se ridicã la o anumitã
altitudine a scepticismului, dacã prito-
ceºte perseverant ºi rãbdãtor fiecare
acþiune. Stahanov n-ar fi fost un bun
þãran, nici Maria Tomii, nici Hitler,
nici Speedy Gonzales.

Viorica Dãncilã e, practic, nãscutã
ieri.

E gãselniþa lui Liviu Dragnea în lip-
sã de alte idei, dupã douã eºecuri cu
doi premieri preferabili.

Dãncilã nu numai cã nu are anver-
gura politicã sã fie lider neprotejat. Nu
are nici cercurile de aliaþi, n-are arma-
tã, n-are pe nimeni. N-a avut când sã
construiascã un colectiv de interes
comun.

E o femeie inabilã, întreþinutã, ador-
mitã c-o sinecurã europeanã cât nu era
nocivã. A pãºit disciplinat în faþã când
i s-a spus. Apoi ºi-a luat-o în cap. Apã-
þit cam ca Ceauºescu, la scara anver-
gurii, doar cã mult mai repede, fulge-
rãtor. Normal, diferenþa de timp între a
induce stãri ºi impresii, prin tãmâiere,
la un elefant ºi puþinul necesar pentru a
hipnotiza o gãinã.

(continuare în pagina 2)

CU TOATE CÃ PETROLUL TOCMAI A TESTAT “TERITORIUL URSULUI”

OMV Petrom se tranzacþioneazã
la maximul anului
lGabriel Aldea, Tradeville: “Tendinþa generalã de apreciere a pieþei noastre,
apãrutã pe fondul datelor de înregistrare pentru dividende, a reprezentat motorul
principal de creºtere ºi pentru acþiunile SNP”lMaria Vlad, BRK Financial Group:
“Probabil, modificãrile privind cerinþele de capital solicitate administratorilor Pilon
II, i-au impulsionat pe aceºtia sã îºi sporeascã tranzacþiile pe piaþa de capital”

Acþiunile OMV Petrom (SNP), cel
mai mare producãtor de petrol din Eu-
ropa de Sud – Est, au încheiat ultima
sãptãmânã de tranzacþionare la preþul
de 0,3925 lei, într-o miºcare de conti-
nuare a trendului ascendent care s-a
conturat începând cu luna februarie a
acestui an, pe parcursul cãreia cotaþia
SNP a recuperat ºi depãºit cu mult pi-
cajul din decembrie 2018, precipitat
de anunþarea mãsurilor care ulterior
s-au materializat în OUG 114.

A fost o tendinþã care s-a derulat
chiar ºi dupã finalul lunii aprilie, când
în plan internaþional preþul petrolului a
început sã coboare, pentru ca în sãp-
tãmâna recent încheiatã sortimentul
West Texas Intermediate (WTI) sã tes-
teze pentru scurt timp “teritoriul ursu-
lui” (bear market), situaþie care este
definitã, în general, ca o scãdere de cel
puþin 20% faþã de un vârf recent.

Practic, faþã de maximul din data de
23 aprilie a acestui an, de 66,3 dolari/

baril, þiþeiul WTI a încheiat sãptãmâna
cu un declin de circa peste 18%, în
timp ce sortimenttul Brent, relevant
pentru piaþa europeanã, a coborât faþã
de maximul din aprilie cu circa 15%.

Spre deosebire, la Bucureºti, cotaþia
SNPs-a apreciat cu 3,3%, în intervalul
23 aprilie – 7 iunie, evoluþie pe parcur-
sul cãreia preþul acþiunii grupului pe-
trolier a depãºit corecþia ex-dividend
din data de 22 mai, pentru dividendul

de 0,027 lei, acordat din profitul anului
trecut.

Gabriel Aldea, Tradeville:
“Rezultatele foarte bune
înregistrate de OMV Petrom în
primul trimestru din 2019,
creeazã o perspectivã pozitivã
pentru întregul an, contribuind
la un interes în creºtere din
partea investitorilor pentru
titlurile SNP”

Gabriel Aldea, ºeful brokerilor de
la Tradeville ne-a precizat cã evoluþia
foarte bunã a acþiunilor OMV Petrom
din ultima lunã ºi dinamica decorelatã
de cea a preþului petrolului pentru ace-
eaºi perioadã de timp au avut la bazã o
serie de factori, ce au influenþat pozitiv
cotaþia companiei la BVB.
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