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A doua zi dupã
cãdere

idicarea mandatu-
lui de guvernare
este cea mai gravã
dintre penalitãþile
politice pe care
Parlamen-
tul le poate
aplica Exe-
cu t ivu lu i .
Nimic spe-
c ia l , a ic i .
Cînd una

dintre puterile-pilon ale structu-
rii democratice de guvernare o
ia razna ºi iese în arãturã, cineva
trebuie sã poatã pune capãt aventurii
sale. Definitiv. Aceasta este moþiunea
de cenzurã! Faptul cã o parte din votu-
rile necesare trecerii sale provin de la
formaþiuni care au votat iniþial pentru
mandatul puterii cenzurate acum ºi,
eventual, au fãcut parte din Executiv nu
este cîtuºi de puþin nefiresc. Nici arit-

metic, nici politic nu putem avea în
Parlament, concomitent, douã majori-
tãþi cu compoziþii total disjuncte, una
care sã susþinã guvernul ºi alta care sã îl
cenzureze, la nevoie! Nefireascã a fost,

în schimb, manevra prin care
aceeaºi majoritate PSD a acre-
ditat un guvern al sãu, l-a picat
pe moþiune de cenzurã ºi a nu-
mit ulterior un alt guvern al ace-
leiaºi majoritãþi tot cu un pre-
mier PSD. Atunci, procedura
moþiunii de cenzurã a fost grav
abuzatã cu largul concurs al
unor oameni politici ºi parla-

mentari abulici, lipsiþi de orice respect
pentru textul constituþional ºi de orice
consideraþie pentru acurateþea gestului
politic, dar ºi cu sprijinul altor douã in-
stituþi ”fanion” ale puterii democratice,
Preºedintele României ºi Curtea Con-
stituþionalã care s-au fãcut a nu vedea
în ce constã aberaþia ºi mai ales cît de

nocivã este legitimarea unei astfel de
manevre. Ca sã fie uºor de înþeles, texte
constituþionale cu rãdãcini ceva mai
adînci în raþionalitatea democraþiei
parlamentare considerã moþiunea de

cenzurã o procedurã atît de gravã încît
trebuie sã angajeze consecinþe extreme
nu doar pentru Executiv, ci pentru
întreaga structurã de guvernare.

(continuare în pagina 3)
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Instabilitatea guvernamentalã
împinge costurile de
finanþare la noi maxime
lGuvernul a bifat douã licitaþii eºuate de titluri de stat în ziua de dinainte de moþiune

C
ostul de finanþare pe zece ani al
României (RO10Y), barometrul
pentru costul banilor în economie, a
crescut puternic, ieri, ºi a atins un

maxim local al ultimilor doi ani, de
4,65%, pe fondul cãderii Guvernului Cîþu,
a încãpãþânãrii PNL de a nu veni cu un
nou nume de premier la viitoarele consul-
tãri de la Cotroceni ºi a deciziei Bãncii
Naþionale a României (BNR) de majorare
a dobânzii-cheie cu 0,25% la 1,5%.

Costurile de finanþare pe termen lung
au revenit pe creºtere în ultimele sãptãm-
âni, pe fondul acutizãrii crizei politice, în
condiþiile în care, în data de 17 septem-
brie, randamentul pe 10 ani se situa la
3,86%. România se împrumutã pe acea-
stã scadenþã mai scump cu peste 50%
faþã de începutul anului ºi cel mai scump
din Uniunea Europeanã.

Costurile de finanþare au crescut, de

altfel, pe mai toate scadenþele, nu doar în
cazul celor pe termen lung: rata de
dobândã pe 5 ani a crescut la peste 4%
dupã ce, în urmã cu 6 luni era la 2,485%,
iar costurile de finanþare pe 3 ani au cre-
scut cu 30% la 3,3% de la 2,285% în
urmã cu 6 luni. Panta curbei randamente-
lor titlurilor de stat în lei continuã sã fie
mult mai abruptã faþã de începutul anului
dupã creºterea mai amplã a ratelor pe
fondul atât a temerilor investitorilor pri-
vind perspectivele inflaþiei la nivel
global si local cât ºi a crizei politice.

Totodatã, Ministerul de Finanþe a bi-
fat douã licitaþii de titluri de stat eºuate în
ziua de dinaintea moþiunii, investitorii
rãmânând în expectativã, înaintând sume
extrem de mici.

“Licitaþiile pentru titluri de stat cu
scadenþe în octombrie 2034 ºi iunie 2024
în valoare de 400 milioane lei ºi respec-

tiv 500 milioane lei au fost respinse de
Ministerul Finanþelor datoritã unei cereri
reduse din partea investitorilor (286,8 mi-
lioane lei, respectiv 144,5 milioane lei) pe
fondul incertitudinilor asociate votului
moþiunii de cenzurã ºi deciziei de politicã
monetarã a BNR de astãzi (ieri - n.r.).

BNR nu a organizat operaþiuni de pia-
þã ieri, ratele de dobândã pe termen scurt
fiind în proximitatea facilitãþii de credit a
BNR de 1,75%”, aratã analiºtii BCR
Cercetare într-un raport.

Aceºtia mai precizeazã cã lichiditatea
a scãzut în piaþa bancarã în ultimul timp,
lucru vizibil în creºterea constantã a
dobânzilor interbancare. Astfel,
dobânda la o sãptãmânã, media cotaþiilor
ROBID ºi ROBOR, a ajuns vineri la
1,65%, cel mai înalt nivel din ultimele
ºapte luni. (M.G.)

(continuare în pagina 9)

Moþiunea
a trecut,
Cîþu a fost
izgonit

M
oþiunea de cen-
zurã introdusã
de PSD a trecut
de votul Parla-
mentului. Gu-
vernul Cîþu se
alãturã cabine-
telor Boc, Ungu-

reanu, Grindeanu, Dãncilã ºi Orban
pe lista celor care au cãzut la votul
celor douã camere. Rezultatul votu-
lui este zdrobitor: 281 de voturi
”pentru” ºi niciun vot împotrivã.
Florin Cîþu ºi-a fãcut bagajele de la
Palatul Victoria, dar se pregãteºte sã
negocieze, din postura de lider al
PNL, cu preºedintele Klaus Iohannis
numirea viitorului prim-ministru.
Cãderea Guvernului vine în unul
dintre cele mai delicate momente ale
acestui an, din mai multe puncte de
vedere. Creºterea numãrului de in-
fectãri cu coronavirus a dat complet
peste cap sistemul de sãnãtate, criza
energeticã ”bate” cu iarna la uºile
oamenilor, scumpirile vin în valuri
succesive. În acelaºi timp, criza poli-
ticã începutã la sfârºitul verii avea
nevoie de un punct final. Desigur, o
moþiune nu va reaºeza nimic din
punct de vedere politic, având în ve-
dere poziþiile deja exprimate. PSD
militeazã pentru alegeri anticipate ºi
o perioadã de tranziþie cu un tehno-
crat, PNL îl vrea tot pe Florin Cîþu
prim-ministru (deºi existã ºi o va-
riantã de rezervã cu Dan Vâlceanu),
USR îºi doreºte sã revinã la guverna-

re alãturi de PNL,
dar cu alt premier
(are ºi o proponere:
Dacian Cioloº),
AUR... aici nu e fo-
arte clar, se aude
ceva de anticipate,
dar masca pare sã
fie principalul ina-
mic. Dincolo de re-
zultat, moþiunea a
fost împotriva cabi-
netului Cîþu, dar to-
atã lumea a ”dan-
sat” cu...USR. Un
soi de nuntã în care
mireasa a fost igno-

ratã ºi în centrul atenþiei a fost doar
naºa.

Foarte zâmbitor, ciudat de relaxat
când a fost recititã moþiunea, Florin
Câþu a pus toate tunurile pe USR, foºtii
parteneri de guvernare, dar câteva sal-
ve nu i-au ratat nici pe adversarii de la
PSD ºi AUR: ”Ar fi fost mult mai im-
portant pentru români sã retrageþi mo-
þiunea acum când sunt 15.000 de cazu-
ri. Astãzi a murit moralitatea.

Moþiunea PSD, cel mai mare inamic
al vostru ºi al nostru e susþinutã ºi vota-
tã de USR. S-au aliat cu extremiºtii.
Dragi români, aþi fost trãdaþi. USR vrea
sã dea jos Guvernul din care face parte.
Se poate sã fie mai josnici de atâta lide-
rii acestui partid? Le-am arãtat foarte
clar, cu mine premier guvernarea nu e
un joc de copii rãsfãþaþi. Ai maturitate
politicã ºi eºti în stare sã faci bine pen-
tru români, rãmâi în echipã. Sunt deza-
mãgit. USR joacã alba neagra cu gu-
vernarea dupã ce a complotat sã dea jos
Guvernul vrea sã revinã la guvernare,
dar cu cineva mai indulgent. În 30 de
ani de politicã nu a exista o alianþã mai
toxicã decât cea pe care o vedem astãzi,
aliaþa USR-PSD ºi extremiºtii. Vã cer
scuze cã am crezut în USR, cã am cre-
zut cã e un partid care vrea reformã,
care crede în valorile europene, care nu
susþine discursul antisemit-fascist.
«Socialism is strong in this ones». Simt
o nostalgie dupã Guvernul zero. «Not
going to happen». Asta nu se va
întâmpla pentru domnul Ciolacu.

Aþi votat un partid bipolar. Cheia
pentru rezolvarea crizei politice e la
USR putea sã vinã cu nominalizãri ºi
termina spectacolul. Dar preferã sã lase
România fãrã Guvern ºi în crizã sanita-
rã. La PSD e de înþeles e un partid poli-
tic iresponsabil. Dar USR voteazã
împotriva miniºtrilor pe care PSD îi
face incompetenþi. Au avut la conduce-
re miniºtri incompetenþi ºi au fost coor-
donaþi de un vicepremier, lider al parti-
dului. Nãsui voteazã astãzi pentru mo-
þiunea care îl face incompetent. USR îl
trimite pe Nãsui acasã pentru incompe-
tenþã.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 3)

Preºedintele Iohannis a vorbit de crize
profunde, dar a amânat consultãrile

P
reºedintele Klaus Iohannis a comentat criza politicã
existentã în acest moment, dar a enumerat ºi celelalte
crize pe care le traversãm: sanitarã, energeticã.
Preºedintele a arãtat cu degetul spre ”politicienii cini-

ci”, nominalizând USR, PSD, AUR, ºi a anunþat cã va chema
partidele la consultãri abia sãptãmâna viitoare, deºi iniþial
fuse avansatã ziua de mâine: ”Trist, dar adevãrat, cuvântul
care caracterizeazã cel mai bine România de astãzi e
cuvântul crizã. Suntem într-o crizã a sistemului de sãnãtate
publicã.

(continuare în pagina 3)

Cutremurulpoliticnustârneºte
emoþii la Bursa de Valori
lOvidiu Dumitrescu, TradeVille: “Stabilitatea politicã este binevenitã, dar cea mai
importantã este lipsa unor intervenþii negative”lAlin Brendea, Prime Transaction:
“Doar schimbãrile politice cu un impact clar economic sau fiscal pot fi generatoare de
influenþe semnificative pe bursa localã”lMarcel Murgoci, Estinvest:
“Probabil, investitorii anticipau demiterea Guvernului, astfel încât acest lucru nu a venit
neapãrat ca o surprizã”

C
ãderea Guvernului condus de
Florin Cîþu nu a avut un impact
semnificativ asupra evoluþiei
preþurilor acþiunilor de la Bur-

sa de Valori Bucureºti (BVB), ieri
majoritatea indicilor BVB încheind
sesiunea de tranzacþionare nedecis,
c e - i d r e p t d u p ã u n î n c e p u t î n
creºtere.

Indicele principal BET, ce reflectã
dinamica celor mai lichide acþiuni de
la BVB, a încheiat ziua cu un avans de
numai 0,02%, sub nivelul din debutul
zilei, în timp ce pentru indicele
BET-FI, al SIF-urilor ºi Fondul Pro-
prietatea (FP), avansul a fost de
0,34%. Indicele energetic BET-NG a
scãzut cu 0,34%.

Ovidiu Dumitrescu: “Este
de aºteptat ca, cel puþin pe
termen scurt, evoluþia
indicelui BET sã fie mai
bunã decât media pieþelor
din UE”

Referindu-se la dinamica bursei din
prima parte a zilei, Ovidiu-George Du-
mitrescu, CFA, Director General
Adjunct al TradeVille, ne-a transmis:
“Evoluþia de astãzi (n.r. ieri la ora 14:30)
a principalilor indici ai BVB este în ton
cu cea a pieþelor europene, într-o uºoarã
creºtere, cel mai probabil în aºteptarea
tonului pe care îl vor da pieþele
nord-americane. Având în vedere cã în

prezent principalele îngrijorãri sunt lega-
te de creºterea preþului energiei ºi o parte
importantã din capitalizarea principalu-
lui indice al BVB o reprezintã, direct sau
indirect, companii din domeniul energe-
tic, este cumva de aºteptat ca, cel puþin pe
termen scurt, evoluþia BET sã fie mai
bunã decât media pieþelor din UE”.

Legat de decuplarea bursei noastre faþã
de evenimentele din scena politicã, Ovidiu
Dumitrescu spune cã, în ultimele decenii,
cu puþine excepþii, cel mai bun lucru pe
care l-a putut face statul pentru BVB a fost
sã nu facã nimic, eventual sã elimine sau sã
îndulceascã unele reglementãri.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)
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