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Dacã se blocheazã aplicaþia, cum
ne plãtim rata la bancã?

S
e da urmãtoarea situaþie:
Doamnã de vârstã respectabilã,
intelectual, debitor la banca X, cu
domiciliul în mediul rural,

posesoare a unui telefon inteli-
gent, pe care este descãrcatã, ca la
aproape orice muritor de rând care
încearcã sã supravieþuiascã în era
tehnologiei forþate, aplicaþia de
Internet Banking.

O data pe lunã vine scadenþa la
bancã, iar debitorul – în cauzã do-
amna intelectual de vârstã respec-
tabilã – se aºeazã cu rabdare pe scaun,
îºi deschide temãtoare aplicaþia, de mul-
te ori sunã, pentru suport, la unul dintre
copii – ºi ei în fuga de zi cu zi, care îi de-
terminã sã îºi repeadã mama adesea – ºi
acceseazã touchscreenul telefonului.

Apasã pe un buton, se deschide o ferea-
strã, dã ok, se deschide alta, introduce
un cod, dar mai trebuie unul, cautã noti-

þele prin hârtiile scrise la acce-
sarea creditului sau la descãrca-
rea aplicaþiei (nici ea nu ºtie
clar ce cautã), introduce un al
doilea cod, se închide ferestra,
iar aplicaþia o îndeamnã sã
încerce din nou. ªi tot aºa, cu
rãbdare ºi presatã de gândul cã,
dacã nu reuºeºte, vor apãrea
dobânzi la rata lunarã, de cele

mai multe ori reuºeºte.
Ultima data a fãcut un pas greºit, nu se

ºtie care, dar, dupã ce a introdus codul so-
licitat de mai multe ori, dupã ce a accesat
ºi butonul “am uitat”, dupã ce a cãutat fãrã
succes prin email ºi mesagerie codurile

despre care aplicaþia o informa cã ar trebui
sã fi sosit ca urmare a greºelii recunoscute
precum cã “a uitat“, s-a blocat aplicaþia.

Într-un mesaj vechi, a identificat un
numãr de telefon al bãncii.

S-a aºezat mai bine pe scaun ºi a for-
mat numãrul respectiv. O voce binevoi-
toare ºi gata sã rezolve problema i-a rã-
spuns imediat: “Aþi sunat la Banca X.
Suntem aici pentru dumneavoastrã. Vã
rugãm sã rostiþi rãspicat care este proble-
ma“. A rostit: “Deblocare aplicaþie“. Vo-
cea a revenit: “Am înþeles – deblocare
aplicaþie. Vã rugãm introduceþi sau rosti-
þi codul numeric personal!“. De emoþii ºi
de teamã sã nu greºeascã, doamna res-
pectabilã s-a ridicat sã-ºi ia cartea de
identitate din geantã.

(continuare în pagina 13)
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Pânã când poate rezista BNR în faþa
presiunilor de creºtere a dobânzilor?

D
oar douã luni au trecut de la rapor-
tarea celei mai reduse rate a infla-
þiei din ultimii trei ani ºi jumãtate,
iar acum Indicele Preþurilor de

Consum (IPC) ºi-a accelerat creºterea
anualã pânã la 3,16% în februarie 2021,
dupã creºteri lunare de 1,33%, cea mai

mare din ianuarie 2013,
respectiv 0,41% luna
trecutã.

Dupã publicarea ra-
portului INS pentru de-
cembrie 2020, care arãta
o ratã anualã a inflaþiei
de 2,1%, unii oficiali
BNR s-au grãbit sã laude

politicile înþelepte ale instituþiei, fãrã sã se
uite pe ferestrã pentru a vedea care este
vremea “afarã”, ºi au subliniat cã þara noa-
strã ocupã cea mai bunã poziþie la nivelul
UE, prin raportarea la tânta de 2%.

Ba mai mult, erau lansate ºi averti-
smente conform cãrora continuarea ten-

dinþei descendente a inflaþiei ºi sub 2% ar
conduce la golirea pieþelor de mãrfuri.

Nu cu mult timp în urmã, opinia apro-
ape generalã a analiºtilor economici era
cã BNR mai poate reduce dobânda de
politicã monetarã cu cel puþin 25 de pun-
cte de bazã, pânã la 1%.

Au lipsit, din pãcate, explicaþiile pri-
vind funcþionarea mecanismului de tran-
smisie al politici monetare în cazul unei
economii semi-blocate de restricþiile gu-
vernamentale impuse pentru combaterea
pandemiei.

(continuare în pagina 16)

Ipocrizia
salveazã
România

C
u toþii avem nevoie sã credem cã
trãim într-o þarã normalã. Toate
cîte se adunã ºi ne spun cã suntem
departe de acest reper ”ideal” le

risipim în fiecare zi în cele patru colþuri
ale zãrii, nu de alta, dar sã nu apuce sã se
adune morman, sã sarã cu tot dinadinsul
în ochi. Le aruncãm sub preº, rogojinã

or covor persan, dupã
caz, le punem în cutia
de scrisori a vecinului,
ca sã zicem cã nu ne
privesc pe noi sau le
încredinþãm sigurei ºi
sãnãtoasei uitãri, fãrã de
care lumea s-ar tran-
sforma repede într-un
atotcuprinzãtor spital de

nebuni. Mecanismul universal ºi cel mai
versatil al strategiilor noastre de a ”nor-
maliza” anormalul este însã ipocrizia.
Una zicem, alta fumãm, vorba lui
Arghezi!

Repede în realitatea cotidianã, cã dã
în clocot! Niºte ”harnici” de la ministe-
rul sãnãtãþii s-au apucat sã dea din casã.
Vaccinarea anti-covid se face în Rom-
ânia, la rînd ca la moarã, în centre spe-
cializate unde este alocat poporul, dupã
tot felul de criterii, dar mai ales… dupã
caste. Iar, casta celor ce servesc institu-
þiile care deþin în regim de monopol in-
strumentele ºi dreptul de folosire a vio-
lenþei în stat (”instituþiile de forþã”) este
una importantã, de cînd e lumea ºi de
cînd puterea de a supune este esenþa
însãºi a politicii ºi guvernãrii. Acuºi
aflarãm noutatea de breaking news care
ne dãdu freza peste cap!! Tevaturã mare,
frãsunealã mediaticã, telefoane indi-
gnate de la telespectatori, comentarii
acide de la ”cruciºãtorii” ºi ”maee-
eeºtrii” presei, reacþii sterile de la insti-
tuþiile cu pricina… mã rog, tot tacîmul.
Privesc spectacolul ºi nu pricep! Ce ar
trebui sã cred eu? Cã toþi aceºti oameni
sunt încredinþaþi, din strãfundul
conºtiinþei lor, cã în România încãlcãrii
de lege pe bandã rulantã ca exerciþiu zil-
nic, începînd cu instituþiile care fac le-
gea ºi sunt menite sã o impunã ºi ter-
minînd cu ultimul dintre micimani, în
România în care se fac reguli numai ºi
numai pentru ca ”bãieþii dãºtepþi” sã se
poatã distra inventariind excepþiile care
pot fi exploatate cu cîºtig mai mare decît
lozul cel mare de la loto, în România în
care justiþia împarte dreptatea cu legea
stîmbã într-o mîna ºi cu cealaltã mînã
rãsucitã la spate þinînd strîns de ”proto-
coalele secrete”, în aceastã Românie pe
care o ºtim cu toþii ca pe buzunarul nos-
tru de la hainã, drumul cãtre izbãvirea
de pericolul mortalului virus este pavat
ºi întreþinut cu reguli stricte, clare ºi im-
perative, care nu favorizeazã pe nimeni
ºi care sunt respectate de toatã lumea cu
sfinþenie!! Haida, de!

Pãi, ce… suntem cu toþii duºi cu pluta!
Toatã agitaþia nu este decît un puseu acut
de ipocrizie colectivã, care iatã… se vin-
de bine mediatic… altminteri de ce l-ar
folosi instituþiile de televiziune care trã-
iesc doar din ºi numai pentru rating, adi-
cã bani pe cap de telespectator captiv per
unitate de timp.

(continuare în pagina 3)
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OCDE afirmã cã Planul Biden
va aduce un spor de 1%
dezvoltãrii economice mondiale
l Þãrilor mai sãrace le va fi greu sã se adapteze la dobânzi în creºtere ºi la dolarul puternic

lanul de stimulente eco-
nomice al SUA, propus
de preºedintele Joe Bi-
den, a fost adoptat
miercuri, dupã ce a pri-
mit votul final în Came-
ra Reprezentanþilor,
marcând, doar prin su-
sþinerea democraþilor,
un succes pentru liderul
de la Casa Albã, care

este în funcþie de 50 de zile. Planul primi-
se sâmbãtã votul Congresului, dupã anu-
mite modificãri fãcute la varianta adop-
tatã anterior de Camera Reprezentanþi-
lor.

Planul de 1.900 de miliarde de dolari
a fost aprobat cu 220 de voturi, împotri-
vã pronunþându-se 211 deputaþi, printre
care ºi un democrat. Niciun republican

nu ºi-a dat aprobarea pentru acest pa-
chet de stimulente, despre care repre-
zentanþii partidului fostului preºedinte
al SUA, Donald Trump, spun cã nu este
un plan de salvare ºi nu satisface nevoile
familiilor americane. Noul plan este al
ºaselea proiect de lege de ajutor adoptat
de SUA în contextul pandemiei de Co-
vid-19.

Preºedintele Joe Biden este aºteptat sã
promulge astãzi planul. Dupã votul de
miercuri, preºedintele comisiei bugetare
din Camera Reprezentanþilor, John Yar-
muth, a declarat: “Sunt extrem de
mândru cã vom trimite acest proiect de
lege la Biroul preºedintelui Biden pentru
promulgare. Am acþionat cu urgenþa pe
care o cere aceastã pandemie”.

Amintim cã democraþii voiau adopta-
rea pachetului de stimulente pânã în 14

martie, când expirã plata alocaþiilor de
ºomaj prelungitã prin planul de ajutor
precedent, al republicanului Trump.

Planul final, adoptat sãptãmâna acea-
sta, include plãþi directe cãtre americani
în valoare de 1.400 de dolari, plãþi sãp-
tãmânale de 300 de dolari, pânã în 6 sep-
tembrie, 350 de miliarde de dolari pentru
autoritãþi centrale ºi locale, aproximativ
130 de miliarde de dolari pentru rede-
schiderea ºcolilor, 49 de miliarde de do-
lari pentru testarea ºi cercetarea Co-
vid-19, 14 miliarde de dolari pentru di-
stribuirea vaccinurilor.

Propunerea de creºtere a salariului mi-
nim naþional de la 7,25 dolari la 15 dolari
pe orã a fost discutat în Senat, dar nu a in-
trat în versiunea finalã a proiectului de
lege. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 16)

Consecinþele Planului Biden
asupra României
lMircea Coºea: „Influenþele asupra economiei româneºti vor fi
mici ºi nu imediate”l Aurelian Dochia: ”O parte din acest plan
s-ar putea sã facã presiune ºi pe inflaþia noastrã”l Ion Radu
Ziliºteanu: ”O supraîncãlzire a economiei americane se va
transmite ºi asupra României ºi a regiunii, în general”

E
fectele planului de relansare a economiei SUA vor ajunge ºi la noi, mai
mult indirect, în contextul globalizãrii, susþin economiºtii.
Tot ceea ce se întâmplã în aceastã lume afecteazã ºi þara noastrã, pentru cã
suntem într-o economie globalizatã, subliniazã profesorul de economie

Mircea Coºea. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 16)

Aceastã imagine, pãstratã în Biblioteca Congresului American, a fost conceputã în anul 1909, ca
parte a propagandei americane contra imigraþiei, închipuind, dupã povestea "Fluieraºul
fermecat din Hamelin", o parafrazã în care Unchiul Sam îi atrage în ocean pe imigranþii criminali

sau/ºi extremiºti (ºobolanii) din þãrile europene; astãzi, imaginea poate fi reinterpretatã ca
reprezentând atracþia pe care Programul socialist al lui Biden o va exercita asupra þãrilor
europene.


