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Credibilitatea BCE s-a
transformat într-o iluzie,
la fel ca perspectiva
redresãrii prin tipãrire

C
hristine Lagarde, preºedintele
BCE, a vorbit mult, dar nu a
spus nimic, în cadrul confe-
rinþei virtuale organizate de
BCE, care a þinut locul Foru-
mului anual de la Sintra.

Aconfirmat doar aºteptãrile privind
extinderea programului de refi-
nanþare a bãncilor pe termen
lung ºi a programului PEPP
(Pandemic Emergency Purcha-
se Programme) la urmãtoarea
ºedinþã de politicã monetarã.
“Este probabil cã aceste pro-
grame vor rãmâne principalele
instrumente de ajustare a politi-
ci monetare”, a afirmat preºedintele
BCE, fãrã sã mai aminteascã de alte
dobânzi negative.

În timp ce oficialii BCE tocmai
ºi-au anunþat disponibilitatea de a tran-

sforma un alt program temporar, re-
spectiv PEPP, într-unul permanent, din
nou prin încãlcarea flagrantã a preve-
derilor din tratatele fundamentale ale
UE, o altã instituþie europeanã le cere
bãncilor sã se pregãteascã pentru valul
de credite neperformante de anul

viitor.
Elke König, preºedintele

Single Resolution Board, auto-
ritatea europeanã de rezoluþie
bancarã înfiinþatã dupã criza fi-
nanciarã globalã, a avertizat
bãncile cã “trebuie sã de-
sfãºoare o muncã intensivã
pentru separarea creditelor ne-

performnate de cel performante din
portofolii”, în condiþiile în care a re-
spins sugestia BCE privind crearea
unei reþele de “bãnci rele” la nivel
continental, dupã cum scrie Financial

Times.
În interviul acordat publicaþiei fi-

nanciare, doamna König a mai subli-
niat cã este nevoie de “armonizarea ur-
gentã a reglementãrilor privind ajuto-
rul de stat acordat bãncilor incluse în
programele de rezoluþie”.

Cu alte cuvinte, UE ºi structurile
sale se prezintã nepregãtite, din nou, în
faþa unei crizei mult mai mari decât
aceea din urmã cu un deceniu.

Pe marginea articolului din FT un
cititor a întrebat, retoric desigur, cine
va plãti nota în final ºi a subliniat cã “în
prezent oamenilor li se induce impre-
sia cã BCE poate continua la
nesfârºit”, însã aceasta nu este decât o
iluzie, iar “atunci când oamenii îºi vor
pierde încrederea, lucrurile se vor
schimba foarte rapid, pe fondul instau-
rãrii unei frici care este un duºman

mult mai mare al societãþii decât orice
pandemie”.

Din pãcate, guvernele europene nu
fac nimic pentru a opri “marºul alert”
cãtre instaurarea fricii. Paolo Gentilo-
ni, comisarul european pentru econo-
mie ºi fost premier al Italiei, a declarat
recent cã ar putea fi nevoie de extinde-
rea perioadei de suspendare a regulilor
bugetare ale UE, deoarece “ideea unei
redresãri în V este doar o iluzie în care
nu am crezut niciodatã”, dupã cum
scrie Financial Times.

Scriitoarea Ayn Rand spunea odatã
cã “poþi evita realitatea, dar nu poþi
evita consecinþele evitãrii realitãþii”,
iar suspendarea regulilor bugetare ale
UE nu face decât sã amplifice teribile-
le consecinþe ale evitãrii realitãþii
economice din Europa.

(continuare în pagina 12)

Democraþia Directã,
medicament împotriva
divizãrii politice în SUA

S
oarta preºedinþiei lui Donald
Trump ºi viitorul Americii nu
au fost singurele alegeri cu care
s-au confruntat alegãtorii pe 3

noiembrie. De fapt, cetãþenii din 32 de
state americane ºi-au exprimat votul
ºi ºi-au fãcut auzitã vocea la 117 pro-
puneri de vot la nivel naþional. Dintre
acestea, 41 au fost plasate pe buletinul
de vot de cãtre oamenii care colectau
semnãturi ºi 76 au fost plasate pe bu-
letinul de vot de cãtre legislativul sta-
tului. Acesta este cel mai mic numãr
de propuneri la nivel de stat cu care
s-au confruntat alegãtorii în secolul
XXI. Motivul principal al numãrului
scãzut poate fi atribuit provocãrilor
imense de colectare a semnãturilor ºi
îndeplinirea altor cerinþe legale pentru
a pune o problemã pe buletinul de vot
în mijlocul carantinelor COVID ºi a
altor restricþii conexe.

La fel ca în cazul tuturor alegerilor,
atunci când oamenii au posibilitatea de
a lua decizii cu privire la problemele
care le afecteazã viaþa de zi cu zi, su-
biectele chestiunilor scrutinului au
fost de mare anvergurã - de la bunãsta-
rea animalelor, legalizarea drogurilor,
legislaþia muncii, rasa ºi imigraþia,
avortul ºi pânã la proiectarea unui nou

drapel, statalitate ºi însãºi soarta
democraþiei directe în sine.

Alegãtorii din Colorado au votat
pentru reintroducerea lupilor cenuºii
în Munþii Stâncoºi din sud, dupã ce au
fost vânaþi pânã la dispariþie în anii
1940. În Arizona ºi New Jersey, cetã-
þenii au votat pentru a legaliza utiliza-
rea recreativã a marijuanei, în timp ce
cetãþenii din Dakota de Sud au aprobat
atât utilizarea medicalã, cât ºi cea re-
creativã. În California, viitorul compa-
niilor precum Lyft ºi Uber a fost salvat
atunci când alegãtorii au fost de acord
cu modificãri ale legislaþiei muncii
care le-au permis sã-ºi continue mode-
lul de afaceri de succes.

Avortul a continuat sã fie o proble-
mã fãrã un consens clar în rândul elec-
toratului naþional. Alegãtorii din Loui-
siana au votat pentru restricþii mai
mari asupra avorturilor, în timp ce ale-
gãtorii din Colorado le-au respins.

Rasa ºi imigraþia au fost, de aseme-
nea, în vot, deºi subtil în unele cazuri.
În Rhode Island, alegãtorii au fost de
acord sã scoatã cuvântul „plantaþii”
din numele oficial al statului.

M. DANE WATERS
(continuare în pagina 12)

CONTRACTELE MAPN, ÎN VIZORUL UE

Comisia Europeanã
ancheteazã achiziþia
transportoarelor Piranha V

C
omisia Europeanã a demarat o
procedurã pilot împotriva Rom-
âniei prin care investigheazã
modul în care s-a derulat con-

tractul dintre Ministerul Apãrãrii Na-
þionale ºi filiala europeanã a compa-
niei americane General Dynamics,
privind cele 227 de transportoare 8x8
blindate Piranha V. Direcþia Generalã
Industria Apãrãrii ºi Spaþiu a Comisiei
Europene a cerut, la sfârºitul lunii oc-
tombrie, mai multe documente despre
contractul respectiv, care, în opinia
unor persoane interesate în domeniul

industriei de apãrare, ar putea sã gene-
reze o nouã procedurã de infringe-
ment împotriva României.

Persoanele respective se bazeazã
pe faptul cã, în urma unui audit efec-
tuat de Curtea de Conturi, instituþia a
recomandat Ministerului Apãrãrii
Naþionale sã rezilieze contractul cu
Genera l Dynamics din cauza
întârzierilor privind livrarea trans-
portoarelor.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Iluzia normalitãþii

D
intre toate pericolele care ne
pasc, individual ºi colectiv, ca
urmare a molimei ce ne-a fãcut
prizonieri, iluzia normalitãþii

îmi pare a fi trecut pe primul loc. Atît
pentru cã produce decizii ºi consecinþe
care înlãnþuie la rîndul lor alte decizii
ºi consecinþe într-o secvenþã ce devine
din ce în ce mai greu de oprit sau dirijat
spre altã destinaþie, cît ºi pentru
cã ne împiedicã sã vedem datele
reale ºi complete ale tabloului.
Ca sã facã lucrurile încã ºi mai
dificile, illuzia normalitãþii are
de partea ei dorinþa noastrã na-
turalã, ca fiinþe umane, de a ne
dori normalitatea, revenirea
grabnicã în cadrul ei, de a spera
cã este mereu ºi oricînd posibilã,
cã poate fi reinstauratã relativ uºor ºi
de la sine. Toate aceste credinþe ºi aspi-
raþii mai ridicã un zid, care ne izoleazã
de ceea ce se întîmplã de fapt în jurul
sanatoriului-puºcãrie în care am fost
trimiºi, de azi pe mîine, chiar înainte de
a fi bolnavi ºi fãrã sã ne fi condamnat
în bunã formã vreo instanþã de judeca-
tã. Încã ºi mai rãu, condiþiile normali-
tãþii, spaþiul nostru de confort ºi de
împãcare cu sine, pot fi distorsionate
aproape nelimitat, astfel încît aberaþia
însãºi, anormalitatea îmbracã uneori
straiele normalitãþii. Studiile compor-
tamentale ºi asupra dezvoltãrilor psi-
hologice în situaþii limitã acrediteazã
cît se poate de solid acest fenomen.
Majoritatea zdrobitoare a oamenilor nu
sunt ”construiþi”, sigur nu sunt formaþi
în procesele de socializare, pentru a
trãi ºi acþiona prea multã vreme în teri-
toriul disfuncþionalitãþii, al anormalitã-

þii. Ceea ce se întîmplã în România de
la debutul pandemiei aratã clar cã au-
toritãþile decidente, ca ºi marea majori-
tate a populaþiei, se scufundã tot mai
adînc în aceastã iluzie. Iluzia normali-
tãþii.Analiza conþinutului ºi a modului
în care s-au înlãnþuit deciziile celor
care au rãspunderea guvernãrii în ace-
ste vremuri este cît se poate de relevan-

tã. De ce ºirul mãsurilor restric-
tive impuse populaþiei a înce-
put cu starea de urgenþã, cea
mai radicalã dintre abordãrile
disponibile? Nu pentru cã ar fi
urmat exemplul altor þãri, nu
pentru cã s-au speriat, ci pentru
cã au crezut sincer în efectul
”terapiei de ºoc”. Chiar dacã
ceva mai amar, ”medicamen-

tul” va fi suficient pentru a readuce lu-
crurile în parametrii de normalitate,
sau mãcar de semi-normalitate. Lumea
nu se va îmbolnãvi cu mai mult decît
de obicei, spitalele vor avea astfel re-
surse sã facã faþã unui surplus bine re-
gulat de pacienþi, unitãþile ATI nu vor
fi suprasolicitate ºi, cu puþin noroc, în
scurtã vreme cineva o sã dea ºi peste
leacul miraculos, fie el vaccin sau un
coctail de produse bio-terapeutice.

Cu ºi fãrã intenþie, direct ºi indirect,
autoritãþile au cultivat speranþa, aºtep-
tarea cã… iaca, acuºi-acuºi, trece ºi
pacostea asta ºi ne întoarcem unde ne
aflam mai înainte. Ca prin miracol,
economia, politica ºi viaþa de zi cu zi a
omului de rînd, toate, se întorc în
pajiºtile înflorite ale normalitãþii. Doar
cã realitatea era pe cu totul altã traiec-
torie.

(continuare în pagina 3)
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