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Moº
Teacã la
Guvern
rimul dintr-o serie de generali,
dupã 1989, a fost Nicolae Militaru. Era o apariþie bizarã, numit de Ion Iliescu drept ministru al Apãrãrii, într-o perioadã în care
armata era cu tancurile pe strãzi. Cu
alte cuvinte, cel mai
puternic om din
România. Cel puþin,
pe hârtie. A capotat
repede. Contestat de
ofiþeri, acuzat cã era
agent al serviciilor
CÃTÃLIN
AVRAMESCU secrete sovietice, individul oricum fãcea
o figurã aparte, de bãtrânel depãºit de
evenimente. Opinia publicã l-a uitat
repede.
Apoi au fost generalii care i-au permis lui Ion Iliescu sã îºi consolideze
regimul sãu autoritar. Generalul Stãnculescu, un personaj straniu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru represiunea de la Revoluþie. (A stat în
spatele gratiilor mult mai puþin, evident). Generalul Chiþac, tot din aceeaºi
plãmadã. Generalul Diamandescu,
implicat în represiunea din Piaþa Universitãþii. Generalul Miticã Iliescu,
omul de casã al lui Ion Iliescu.
Schimbarea de regim din 1989 a dat
semnalul oamenilor în uniformã cã totul este permis. Afacerile dubioase
s-au înmulþit. Mai þineþi minte “afacerea Puma”, cu elicoptere? Sau “afacerea Motorola”, prin care statul român a
fost pãgubit cu aproape 6 milioane de
dolari, dintr-un foc? (Suma pare ridicolã acum, la mai bine de 20 de ani
distanþã).
Revenirea socialiºtilor la putere, în
2000, a propulsat pe scenã un set nou
de generali. Unii dintre aceºtia au fost
implicaþi în dosarul “Case pentru militari”, când ºi-au luat case pe bazã de
declaraþii false. ªeful Statului-Major
al armatei, generalul Eugen Bãdãlan, a
fost implicat într-o pungãºie de proporþii, “dosarul Tofan”, care a dus la o
condamnare penalã de patru ani. Cu
suspendare, evident, pentru cã în
România iei cu executare doar dacã
furi o pâine de pe raft, nu ºi atunci când
bagi mâna în buzunarul Statului pe
care ai jurat sã îl aperi…
Ne vom întoarce la generalii de
carton din zilele noastre, dar nu înainte sã nu observãm un fenomen curios. În istoria modernã a României
generalii au încercat întotdeauna sã
stea în capul mesei. Au avut ambiþii
politice. Uneori au pus mâna pe guvernare.
Fãrã excepþie, implicarea generalilor din România în politicã a avut
efecte catastrofale. Între 1920 ºi 1921
guvernul a fost condus de generalul
Averescu, despre care Argetoianu
dezvãluia: “Îºi pierdea vremea cu fleacuri ºi cu fuste, primea pe toþi intriganþii ºi asculta toate lichelele… Cãlca în toate strãchinile, dar absolut în
toate.”
(continuare în pagina 3)
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“Într-o lume în care bãncile nu
sunt atât de severe, criptomonedele
vor facilita spãlarea banilor”
(Interviu cu expertul bancar Christopher Melhuish,
preºedintele Arc Finance, fost director al Barclays Bank ºi Santander în Þara Galilor)

nflaþia, spãlarea banilor ºi ratele
dobânzilor sunt cele trei subiecte
abordate în interviul realizat cu Christopher Melhuish, expert bancar cu
peste 40 de ani de experienþã în domeniu, preºedintele Arc Finance, fost director al Barclays Bank ºi Santander în Þara Galilor. Temele pe marginea cãrora ne-a vorbit Christopher Melhuish sunt importante
atât în Marea Britanie, dar ºi în majoritatea
þãrilor dezvoltate care suferã de probleme
financiare ce riscã sã afecteze vieþile tuturor, atât în plan individual, cât ºi în domeniul afacerilor.

I

Inflaþia
Reporter: Care aþi spune cã sunt
cauzele inflaþiei din Marea Britanie în
momentul de faþã?
Christopher Melhuish: Existã
mai multe cauze. Brexitul este una
dintre ele, dar nu este cauza principalã. Pandemia de Coronavirus are o
influenþã mai mare. Guvernele au injectat sume uriaºe în economie ºi în
populaþii care nu au mai produs –

mulþi dintre oameni au fost acasã în
loc sã fie în fabricã ºi presiunea disponibilitãþii acestor fonduri combinatã cu lipsa bunurilor provoacã inflaþie. La momentul acestui interviu
preþurile din energie – mai ales la
benzinã - au fost principala cauzã.
Reporter: Deci, în termenii definiþiilor economice clasice, avem atât
“Demand Pull inflation“ (inflaþie datoratã cererii), cât ºi “Cost Push inflation” (inflaþie datoratã creºterii costu-

rilor)...
Christopher Melhuish: Da.
Acum simþim o combinaþie a tuturor
presiunilor inflaþioniste, dar unele
dintre acestea ar trebui sã scadã odatã
cu îndepãrtarea de întârzierile ºi penuriile resimþite în primele luni de
dupã Brexit. Pe mãsurã ce oamenii ies
din pandemie ºi comportamentul lor
se normalizeazã, iar disponibilitatea
bunurilor începe sã creascã, presiunile inflaþioniste se vor reduce. Ratele

dobânzilor au un rol de jucat, dupã
cum vom discuta mai târziu, în acest
interviu. Dar acest lucru va cere mult
timp, iar pânã atunci ne vom gãsi deasupra þintei de inflaþie a Bãncii
Angliei, de 2%
Reporter: Care este pronosticul
dumneavoastrã cu privire la inflaþie, în
acest an?
A CONSEMNAT
IAN DEACON
(continuare în pagina 4)

Surse: Italia va cere UE
Creºterea din august
nu schimbã tendinþa negativã prelungirea termenului pentru
vânzarea Monte dei Paschi
a comerþului global
inamica negativã a comerþului scãderi de 0,7% la nivelul economiilor
global s-a menþinut ºi în au- avansate ºi a unei scãderi de 1,5% la nivelul economiilor emergente
gust 2021, conform ultimului raport World
(vezi graficul 1).
Trade Monitor, publicat de in“Impulsul negativ este explicat în principal de tendinþa negastitutul olandez CPB
(www.cpb.nl).
tivã a schimburilor comerciale
Impulsul comerþului global,
ale Chinei apãrutã la sfârºitul celui de-al doilea trimestru”, se
definit ca dinamicã a volumului
CÃLIN
schimburilor comerciale pentru
aratã în comunicatul de presã de
RECHEA
un interval de trei luni compape site-ul instituþiei.
Creºterea anualã a indicelui total
rativ cu cele trei luni anterioare, ºi-a accelerat scãderea pânã la 0,9%, de la s-a temperat pânã la 8,2%, de la 9,4%
0,7% în luna precedentã, pe fondul unei în luna precedentã, pe fondul unei

D

creºteri lunare de 0,8%, dupã o scãdere de 1,4% în luna anterioarã, revizuitã
de la -0,9%.
Importurile ºi-au temperat creºterea anualã pânã la 10%, de la 10,5%,
pe fondul unei creºteri lunare de 0,9%,
iar exporturile ºi-au temperat creºterea
anualã pânã la 6,5%, de la 8,3%, în
condiþiile unei creºteri lunare de 0,6%.
În august 2021 s-a observat o redresare a situaþiei schimburilor comerciale
ale Chinei, pe fondul creºterii semnificative a importurilor ºi exporturilor.
(continuare în pagina 12)

l Negocierile dintre autoritãþi ºi UniCredit pentru preluarea Monte dei Paschi au eºuat
uvernul italian, condus de premierul Mario Draghi, urmeazã
sã îi cearã Uniunii Europene
(UE) prelungirea termenului
pânã la care poate gãsi un cumpãrãtor
pentru Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, dupã ce, în week-end, eforturile de a vinde acest creditor cu probleme financiare cãtre UniCredit SpA
au eºuat, spun surse citate de Bloomberg.
Ministerul italian al Economiei ºi

G

UniCredit au anunþat duminicã oprirea
negocierilor privind potenþiala preluare a Monte dei Paschi di Siena (MPS)
de cãtre UniCredit. Conform surselor,
pãrþile nu s-au înþeles asupra capitalului nou de care are nevoie Monte dei
Paschi înainte de vânzarea sa ºi de
transferarea activelor cãtre UniCredit.
Într-o declaraþie comunã, cele douã
instituþii au informat: “În pofida eforturilor ambelor pãrþi, UniCredit ºi Ministerul Economiei anunþã cã negocie-

rile referitoare la potenþiala achiziþie a
Banca Monte dei Paschi di Siena nu
vor mai continua”.
Anunþul a fost fãcut dupã ce unele
surse citate de Reuters declarau cã
Executivul de la Roma ºi UniCredit se
pregãtesc sã anuleze negocierile privind vânzarea MPS, deoarece eforturile de realizare a unui acord privind
planul de recapitalizare a Monte dei
Paschi au eºuat. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

