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Între basmele economice
pentru adormit electoratul ºi
coºmarul realitãþii

Basmele spuse copiilor înainte de
culcare au un rol educativ deose-
bit, iar miracolele, prezente
aproape la tot pasul, sunt “instru-
mente” utilizate în funcþie de
talentul povestitorului.

Când basmele sunt spuse
electoratului, cu variante diferite
în funcþie de putere sau opoziþie,
caracterul lor distructiv se poate
manifesta pentru multe generaþii
ºi pot împinge o naþiune adânc pe calea
ieºirii din istorie.

Cel mai distructiv basm din ultima
vreme a fost “þesut” în jurul redresãrii

economice sub forma literei “V”, de
parcã nu ar fi fost suficientã
fantezia creºterii economice
pe baza creºterii artificiale a
veniturilor bugetarilor, însã
naraþiunea este tot mai
strãvezie pe zi ce trece.

Primele estimãri ale Institu-
tului Naþional de Statisticã
(INS) aratã o contracþie trime-
strialã de 12,3% a Produsului

Intern Brut în T2 2020 ºi o scãdere anua-
lã de 10,5%, dupã o creºtere de 2,4% în
trimestrul anterior (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 12)

Utilizarea Consiliului
de Securitate pentru a
distruge Consiliul de
Securitate al ONU

C
eea ce noi în Iran - þinta unui re-
gim de sancþiuni vicioase ºi ne-
discriminate - am vãzut din par-
tea actualei administraþii a SUA

este destul de simplu: nu existã o vi-
ziune de amploare
pentru o comunita-
te globalã alterna-
tivã. Inconstanþa ºi
imprevizibilitatea
SUA nu au nicio
legãturã cu pune-
rea în aplicare ma-
gistralã a teoriei
jocurilor. Mai degrabã, indiferent
dacã este vorba de gestionarea
(greºitã) a COVID-19 pe teritoriul
sãu, de subminare a pãcii ºi a stabilitã-
þii în strãinãtate, actualul regim de la
Washington nu are niciun plan real
decât sã atace frontal pe cei care stau
la dispoziþia statului de drept.

Gestionarea de cãtre SUAa Rezolu-
þiei 2231 a Consiliului de Securitate al
ONU, care a aprobat - ºi este insepara-
bilã de aceastã decizie - Planul comun
de acþiune global, cunoscut în mod
obiºnuit ca acordul nuclear din Iran,

este un exemplu în acest sens.
În iulie 2015, Iranul, Statele Unite,

Rusia, China, Marea Britanie, Franþa
ºi Germania au semnat un acord reper
pentru a liniºtii orice îngrijorare cu pri-

vire la natura exclu-
siv paºnicã a progra-
mului nostru nucle-
ar, care în acelaºi
timp scutea poporul
iranian de sancþiuni
inumane ºi nedrepte.
Ca parte a JCPOA,
SUA ºi alþi semnata-

ri au co- sponsorizat Rezoluþia 2231 a
Consiliului de Securitate al ONU, care
cuprinde acordul nuclear - ºi la care
sunt ataºate cele 90 de pagini comple-
te, astfel consacrând acordul în legi-
slaþia internaþionalã. Cu toate acestea,
în mai 2018, administraþia SUA a de-
clarat cã a optat unilateral pentru
„încetarea participãrii” la JCPOA.

MOHAMMAD JAVAD ZARIF,
diplomat de carierã ºi

academician, fost ministru de
externe al Iranului

(continuare în pagina 12)

CONDUCEREA NATIONAL STOCK EXCHANGE

INDIA AVERTIZEAZÃ:

“Creºterea burselor lumii
nu este conectatã la realitate”
l “Titlurile Facebook, Amazon, Apple, Netflix ºi Google
au aprecieri puternice, generând aproximativ 50-60% din
câºtigurile de pe piaþa Nasdaq”

B
ursele lumii par sã nu fie co-
nectate la realitate ºi la incerti-
tudinea care priveºte majorita-
tea economiilor, este de pãrere

directorul executiv al Bursei de Valori
din India (National Stock Exchange –
NSE), Vikram Limaye, care spune cã
existã temeri la nivel global, generate
de creºterea puternicã a pieþelor,
întrucât mãsurile de stimulare lansate
de guverne continuã sã impulsioneze
preþurile acþiunilor, din New York
pânã în New Delhi.

“Este o lume cu adevãrat incertã ºi
nimeni nu ºtie care va fi evoluþia în ur-
mãtoarele 12-18 luni”, a declarat Vik-
ram Limaye sãptãmâna trecutã, citat
de CNBC.

În opinia sa, avansul pieþelor este
determinat în mare mãsurã de lichidi-
tãþile masive.

“Evoluþia unui anumit indice
nu reprezintã dinamica
întregii pieþe”

Vikram Limaye considerã cã, pe
multe burse din lume, evoluþia unui
anumit indice nu reprezintã un indi-
cator real al dinamicii pieþei în an-
samblu. Domnia sa spune: “Aceºti in-
dici sunt impulsionaþi în mare parte
de numai câteva acþiuni care cresc pu-
ternic. Spre exemplu, titlurile Face-
book, Amazon, Apple, Netflix ºi Go-
ogle au aprecieri foarte mari, ge-
nerând aproximativ 50-60% din
câºtigurile de pe piaþa Nasdaq. Pentru
restul acþiunilor, evaluãrile sunt de-
stul de diferite”.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Rectificarea umflã
deficitul bugetar
lMajorarea pensiilor ºi alocaþiilor, pietrele de moarã ale modificãrii bugetului public

P
roiectul de rectificare
bugetarã publicat la fi-
nalul sãptãmânii trecute
a iscat o serie de pãreri
pro ºi contra, mai ales
prin prisma majorãrii
cheltuielilor publice cu

18,2 miliarde lei, din cauza creºterii
punctului de pensie cu 14% ºi a ma-
jorãrii alocaþiilor. Legat de mãrirea
valorii punctului de pensie, premie-
rul Ludovic Orban a susþinut, în ca-
drul ºedinþei de guvern de vineri,
când a fost adoptatã rectificarea bu-

getarã, cã procentul de 14% nu putea
fi aplicat doar pensiilor mici, deoare-
ce ar fi apãrut inechitãþi ºi s-ar fi
încãlcat principiul contributivitãþii,
ceea ce ar fi constituit un motiv de
atacare a ordonanþei de urgenþã la
Curtea Constituþionalã.

În legãturã cu rectificarea bugeta-
rã, mai mulþi analiºti economici ºi
parlamentari considerã cã majorarea
punctului de pensie ºi alocaþiilor co-
piilor, precum ºi majorarea cheltuieli-
lor bugetare sunt principalele cauze
ale creºterii deficitului bugetar la

8,6% (90,9 miliarde lei) ºi aratã cã to-
ate acestea vor avea efecte negative ºi
în viitor, deoarece pentru susþinerea
lor va fi nevoie ca Guvernul sã se
împrumute.

Rectificarea prevede majorarea de
la 1 septembrie 2020 a punctului de
pensie cu 14%, respectiv de la 1.265
lei la 1.442 lei. Totodatã, este majora-
tã începând cu aceeaºi datã indemni-
zaþia minimã socialã pentru pensio-
nari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei.
Majorarea este mai micã decât preve-
de legea pensiilor, 40%, majorare

consideratã nesustenabilã de specia-
liºti ºi în lipsa crizei economice ºi sa-
nitare Covid.

Creºterea pensiilor presupune un
efort bugetar de 8,75 miliarde de lei în
2020, aproximativ 0,8% din PIB.
Având în vedere contracþia economicã
din acest an, este mai mult ca sigur cã
plata pensiilor majorate se va face în
mare parte din împrumuturi.

GEORGE MARINESCU,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 3)

VARUJAN VOSGANIAN, DEPUTAT ªI FOST

MINISTRU AL FINANÞELOR PUBLICE:

“Suntem într-o stare
de avarie în privinþa
deficitului bugetar”

F
undamentarea rectificãrii buge-
tare ridicã mai multe semne de
întrebare cu privire la starea fi-

nanþelor publice ºi la modul în care
construcþia bugetarã asumatã în de-
cembrie 2019 de guvernul Orban în
Parlament mai este valabilã, atât
timp cât Produsul Intern Brut este
permanent reevaluat în minus faþã de
estimãrile iniþiale, susþine deputatul
Varujan Vosganian, fost ministru al
Finanþelor Publice.

Varujan Vosganian a declarat
pentru Ziarul BURSA: “Din rectifi-
carea bugetarã întocmitã de Florin
Cîþu, reiese în primul rând cã toate
afirmaþiile de zilele trecute ale mi-
nistrului de finanþe potrivit cãrora
România are cel mai mic deficit din
Uniunea Europeanã s-au dovedit
neadevãrate.

G.M.

(continuare în pagina 4)

GELU DIACONU, FOST PREªEDINTE ANAF:

“Rectificarea
bugetarã actualã se
apropie mai mult de
realitatea economicã”
l ”Guvernul îºi recunoaºte
neputinþa”

R
ectificarea bugetarã actualã se
apropie mai mult de realitatea
economicã, este de pãrere Gelu

Diaconu, fost preºedinte al Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã
(ANAF. Domnia sa considerã: ”Atun-
ci când estimam cã deficitul anul ace-
sta va depãºi 9%, domnul Cîþu (n.r.
Florin Cîþu, ministrul Finanþelor) fã-
cea prima rectificare pe baza unei con-
tracþii economice de 1,9% ºi un deficit
estimat de 6,7%! Astãzi, nevoit sã se
conformeze la imperativele situaþiei
economice precare, guvernul îºi recu-
noaºte implicit neputinþa.

Neavând spaþiu fiscal din cauza defi-
citului structural excesiv moºtenit de la
guvernarea anterioarã, actualã rectifi-
care peticeºte nevoile curente. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

MIRCEA COªEA, PROFESOR DE ECONOMIE:

“Rectificarea este
una contabilã, fãrã
viziune”
l “Ne vom aºtepta la o creºtere a
inflaþiei, iar aceastã creºtere va
reduce foarte mult procentul de
14% la creºterea pensiilor, în
termeni de putere de cumpãrare”

R
ectificarea bugetarã este o recti-
ficare contabilã, fãrã viziune,
care reprezintã expresia unei þãri

ce trãieºte pe datorie, ne-a declarat
profesorul de economie Mircea Coºea.
Acesta considerã cã Guvernul ar trebui
sã elaboreze un raport detaliat cu privi-
re la modalitãþile în care sunt folosiþi
banii împrumutaþi de executiv în acea-
stã perioadã, asta în condiþiile în care
viteza de accesare a creditelor este cea
mai mare din Europa.

Specialistul ne-a precizat: “Acestea
sunt venituri bugetare care au intrat în
România în aceastã perioadã, au mers
în buget, iar din buget unde au mers nu
ºtie nimeni. Ar trebui sã ni se explice ºi
nouã care e situaþia realã. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

ADRIAN BENÞA, CONSULTANT FISCAL:

“Rectificarea
bugetarã aratã cã
trãim pe datorie”
l “Lãsãm generaþiilor urmãtoare
plãþi de fãcut în contul
consumului nostru de astãzi”

R
ectificarea bugetarã aratã cã
România trãieºte pe datorie, con-
siderã Adrian Benþa, consultant

fiscal. Acesta subliniazã cã în momen-
tul de faþã lãsãm generaþiilor urmãtoa-
re plãþi de fãcut în contul consumului
nostru de astãzi.

Domnia sa ne-a precizat: “Rectifi-
carea este aºa cum este, trãim pe dato-
rie. Trãim pe datorie ºi în momentul în
care la începutul acestui an þi-ai propus
sã ai un deficit prognozat, deci înainte
sã înceapã pandemia, de 40 de miliar-
de (de lei), înseamnã cã asta þi-ai pro-
pus, sã trãieºti pe datorie. Acum doar
adânceºti datoria, de la 40 de miliarde
la 91 de miliarde de lei (la care se ada-
ugã la necesarul de finanþare pe acest
an încã 47 miliarde de lei pentru plata
datoriei emise - n.r.). (M.G.)
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