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MUSCA ÎN LAPTELE POLITICO-SPORTIV

Liga Campionilor: nu avem
echipe, dar am declanºat
scandalul anului

F
otbalul autohton, prin re-
prezentanþii sãi, a reuºit o
performanþã rarã, sã
producã scandalul
anului într-o com-
petieþie, Liga Cam-
pionilor la fotbal, în

grupele cãreia echipele noastre
nu mai ajung de ceva timp. Un
meci tensionat mai mult din
motive politice, pe axa Ankara
– Erdogan – Paris – Macron, s-a tran-
sformat într-un scandal de rasism din
cauza inabilitãþii unui arbitru din þara

noastrã. Istoria scurtã a meciului de la
Paris este urmãtoarea: oaspeþii au ma-

nifestat o stare de iritare de la
începutul partidei, protestând
deseori la deciziile arbitrului de
centru Ovidiu Haþegan. Cum
vehemenþa protestelor era în
creºtere, Sebastian Colþescu, al
patrulea oficial, l-a atenþionat
pe central cã o persoanã din
staff-ul echipei turce trebuie

sancþionatã. Aici intervine greºeala,
Colþescu a spus ”ãla negru" in-
dicându-i centralului Haþegan persoa-

na care vocifera ºi se manifesta zgo-
motos. Dacã ar fi folosit o frazã elabo-
ratã, în care identificarea s-ar fi fãcut
dupã ciorapi, tricou sau alte obiecte
de vestimentaþie, care sã nu fie de cu-
loare neagrã, întreg scandalul ar fi
fost evitat. Dornic sã continuie me-
ciul, fãrã probleme, Haþegan l-a eli-
minat pe antrenorul secund Pierre
Webo, fost internaþional camerunez,
moment în care s-a declanºat nebu-
nia, iar turcii au decis sã iasã de pe te-
ren dupã mai multe discuþii cu briga-
da de arbitri ºi cu alþi oficiali ai me-

ciului. Colþescu a încercat sã explice
cã a vorbit în limba românã ºi nu a in-
tenþionat sã jigneascã sau sã provoa-
ce, dar nimeni nu a mai dorit sã-l
asculte, nici mãcar jucãtorii echipei
franceze. Fotbaliºtii de la Istanbul
Baºakºehir au pãrãsit dupã aproape
douã ore Stadionul Parc des Princes,
refuzând sã mai dispute meciul cu
PSG, în ciuda insistenþelor UEFA.
Ulterior forul continental a stabilit cã
partida sã se rejoace la o distanþã de
20 de ore, cu o brigadã din Olanda la
centru, ieri, dupã închiderea acestei

ediþii.
Colþescu s-a dovedit a fi exact ”mu-

sca” perfectã care sã cadã în laptele
agitat de tensiunile politico-sportive.
Toatã lumea ºi-a fãcut numãrul, iar de-
getul acuzator s-a îndreptat, doar, spre
un arbitru român, unul care nici în
competiþia internã nu a fost ocolit de
scandaluri. Miniºtri, sportivi, oficiali
de rang înalt, organizaþii au lansat acu-
ze ºi ºi-au cerut scuze din cauza unei
greºeli care þine mai mult de alte lucru-
ri decât de rasism.
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Tiparniþa bãncilor centrale
este neputincioasã în faþa crizei
solvabilitãþii

“Creºterea fãrã precedent a bilanþu-
rilor bãncilor centrale de la criza finan-
ciarã a avut un efect negativ asupra
modului de funcþionare a pieþe-
lor financiare”, se arãta într-un
raport al Bank for International
Settlements (BIS) din toamna
anului trecut.

Avertismentul nu a împiedi-
cat cea mai importantã bancã
centralã din lume, Federal Re-
serve, sã lanseze un nou pro-
gram de relaxare cantitativã dupã doar
câteva zile, iar situaþia din prezent a
depãºit orice prag al raþionalitãþii.

Între timp, ignorarea avertismente-
lor de la Bank for International Settle-
ments de cãtre bãncile centrale a de-
venit una dintre caracteristicile noii

“normalitãþi”.
“O anumitã cantitate de luminã a zi-

lei pare sã persiste între valorile acti-
velor financiare riscante ºi per-
spectivele economice”, a decla-
rat Claudio Borio, economistul
ºef al BIS, în conferinþa de presã
în cadrul cãreia a fost prezentat
ultimul raport trimestrial din
2020.

Nu-i aºa cã este interesant
eufemismul ales pentru a subli-

nia divergenþa dintre pieþele financiare
ºi economia realã? Se pare cã doar la
atât se mai poate rezuma instituþia su-
pranumitã “banca bãncilor centrale”.

Cu toate acestea, Claudio Borio ºi-a
continuat “cruciada”, prin accentuarea
faptului cã “ne aflãm în etapa de tran-

ziþie de la faza de lichiditate cãtre faza
de solvabilitate a crizei”, deºi aceastã
“luptã” pare desprinsã din Monty
Python.

Pentru a elimina orice fel de incerti-
tudine din jurul declaraþiilor sale, Bo-
rio a subliniat cã “trebuie sã ne aºtep-
tãm la creºterea numãrului falimente-
lor, în ciuda costurilor de finanþare
aflate aproape de minimele istorice”.

Economistul ºef de la BIS a mai su-
bliniat cã valoarea nominalã a obliga-
þiunilor cu randamente negative a atins
un nou maxim istoric, de 17,5 trilioane
de dolari, în condiþiile în care “admini-
stratorii fondurilor de investiþii au fost
împinºi cãtre achiziþionarea unor acti-
ve tot mai riscante”.

(continuare în pagina 12)

PNL S-A DECIS:

Florin Cîþu, propunerea pentru
funcþia de prim-ministru

Actualul ministru al Finanþelor Pu-
blice,  Florin  Cîþu,  este  propunerea
PNL pentru funcþia de ºef al Guvernu-
lui care ar urma sã fie învestit de cãtre
viitorul Parlament. Cei 65 de lideri li-
berali, membri ai Biroului Permanent
Naþional, au decis, asearã, aproape în
unanimitate (s-a înregistrat o singurã
abþinere) cã, din cei trei nominalizaþi
pe lista scurtã – Nicolae Ciucã, Florin
Cîþu ºi Marcel Boloº – propunerea op-
timã este actualul ministru al Finanþe-
lor Publice, care anterior se întâlnise
separat cu preºedintele Klaus Iohannis
la Palatul Cotroceni.

Amintim cã în luna februarie,
dupã ce primul guvern Orban a fost
demis în urma adoptãrii moþiunii de
cenzurã iniþiatã de PSD, Florin Cîþu a
fost nominalizat pentru funcþia de

premier, dar, înainte de a fi învestit
de Parlamentul de social-democrat,
acesta a renunþat la mandat, iar Lu-

dovic Orban a redevenit ºef al Gu-
vernului.

În viitoarea construcþie guverna-
mentalã, pe lângã funcþia de prim-mi-
nistru, liberalii îºi mai doresc ºi alte
portofolii importante.

„Practic e foarte complicat compli-
cat pentru un premier dacã nu are o re-
laþie extrem de bunã ºi nu are încredere
în ministrul Justiþiei, în ministrul Fi-
nanþelor, în ministrul Fondurilor Euro-
pene în perioada urmãtoare. De ase-
menea, având în vedere cã va gestiona
o bunã parte din Planul de Rezilienþã ºi
din banii europeni pe infrastructurã
mare, cheia rãmâne ºi pe Ministerul
Transporturilor.

G.M.
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Provizioanele
bãncilor
americane
au scãzut
puternic, dar
rezervele
rãmân stabile

Provizioanele pe care ºi le-au con-
stituit bãncile americane au scãzut
semnificativ în trimestrul al treilea din
2020, faþã de trimestrul anterior, dar
nivelurile rezervelor acestor instituþii
se menþin ridicate, pe mãsurã ce indu-
stria s-a pregãtit pentru potenþiale pro-
bleme economice suplimentare,
conform unei analize S&P Global
Market Intelligence.

Aceasta aratã cã bãncile din SUA
ºi-au extins masiv rezervele pentru
pierderile din credite atunci când
pandemia de COVID-19 a izbucnit,
acumulând peste 100 de miliarde de
dolari în provizioane în primele douã
trimestre ale anului. În al treilea tri-
mestru însã, provizioanele au revenit
la nivelurile pre-pandemie, pe mãsu-
rã ce bãncile din SUA au pus deopar-
te numai 14,25 de miliarde de dolari,
în scãdere cu 77% faþã de valoarea
din al doilea trimestru al anului cu-
rent. Scãderea provizioanelor a con-
tribuit la îmbunãtãþirea câºtigurilor
bãncilor.

Bancherii sperã cã rezervele conso-
lidate pe care ºi le-au constituit institu-
þiile creditoare în prima jumãtate a
anului 2020 pot absorbi pierderile din
împrumuturi care ar putea apãrea din
cauza efectelor pandemiei. Dar,
rãspândirea coronavirusului în SUA,
în al doilea val - aflat în derulare -, ar
putea complica aceastã perspectivã,
având în vedere cã o altã scãdere a ac-
tivitãþii economice ar putea duce la noi
falimente ale afacerilor ºi la
deteriorarea împrumuturilor, conform
sursei.

Deocamdatã, majoritatea bãncilor
americane preferã sã îºi pãstreze re-
zervele decât sã le elibereze. ”Este
mult mai uºor sã fii conservator în
acest moment ºi sã deþii rezerve
decât sã le eliberezi, iar apoi sã vezi o
inversare a mersului economiei ºi sã
fii nevoit sã îºi constitui din nou re-
zerve”, declarã William Losch III,
director financiar la First Horizon
Corp., bancã ce a continuat sã îºi
creascã rezervele cu provizioane de
230 de milioane de dolari pe parcur-
sul trimestrului al treilea.

A.V.
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