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Croaþia înZonaEuro;
Româniablocatã în

prejudecãþi ºidezechilibre

C
roaþia va adopta mone-
da euro începând cu
anul 2023, obþinând un
avantaj competitiv im-
portant pentru sectorul
sãu de tu-
rism ºi sim-
plificând

operaþiunile de comerþ exterior, majori-
tar cu statele membre din Uniunea Euro-
peanã (UE).

Bulgaria se aflã în mecanismul cursu-
lui de schimb (MCS II)- etapã premergã-
toare adoptãrii euro- ºi ºi-a propus sã tre-
acã la euro în anul 2024. Instabilitatea
politicã apãrutã în acest an poate condu-
ce la întârziere, dacã se materializeazã în

dezechilibre economice.
Ambele þãri au o caracteristicã comu-

nã: au un produs intern brut pe cap de lo-
cuitor, la paritatea puterii de cumpãrare,
mai mic decât cel al României. În anul

2021, acest indicator era
pentru România de 73% din
media UE, comparativ cu

70% Croaþia ºi 55% Bulgaria.
Aceastã caracteristicã comunã a celor

douã þãri aratã falsitatea prejudecãþii,
promovatã de mulþi economiºti ºi ana-
liºti din România, potrivit cãreia, pentru
a intra în zona euro, avem nevoie de un
grad de convergenþã realã cât mai ridicat
cu UE (adicã, în principal de dezvoltare).

În decursul anilor, în dezbaterile teo-

retice din România, am susþinut cã acea-
stã prejudecatã este falsã, deoarece crite-
riul decisiv pentru ca un stat membru sã
fie admis în zona euro este demonstrarea
capacitãþii de a menþine echilibrele eco-
nomice, evaluatã, în special, prin înde-
plinirea indicatorilor de convergenþã, cu
privire la evoluþia inflaþiei, cursului de
schimb, nivelului dobânzilor la creditele
pe termen lung, precum ºi a mãrimii defi-
citului bugetar ºi a datoriei publice (crite-
rii cunoscute ºi sub denumirea de con-
vergenþã nominalã). Dupã cum se ºtie, o
economie poate fi competitivã, la orice
nivel de dezvoltare, atât timp cât menþine
corelaþiile esenþiale, necesare între
creºterea productivitãþii ºi a veniturilor.

Existã ºi altã prejudecatã economicã
promovatã în discuþiile din România, ºi
anume cã, în ultimii ani, statele membre
acceptate în zona euro sunt þãri mici ca
economie ºi populaþie ºi nu se comparã
cu economia României (”mai complexã”
etc.). ªi aceastã prejudecatã este falsã:
important este demonstrarea capacitãþii
cã menþii echilibrele economice ºi nu
mãrimea þãrii.

În prezent, România nu îndeplineºte
niciunul dintre criteriile de convergenþã
pentru adoptarea monedei euro, ceea ce
confirmã, din nou, cã, în zona echilibre-
lor economice, avem serioase probleme
de guvernanþã economicã, alimentate ºi
de prejudecãþile false amintite.

Tocmai renunþarea la aceste prejude-
cãþi false, luarea în serios a obiectivului de
intrare în zona euro de cãtre decidenþii po-
litici din România ºi adoptarea monedei
euro ar fi cele mai puternice stimulente
pentru asigurarea unei guvernanþe econo-
mice, capabilã sã menþinã echilibrele eco-
nomice ºi, pe aceastã bazã sustenabilã, sã
asigure o creºtere economicã a României
ºi a standardului de viaþã al oamenilor.
Altfel, vom rãmâne pentru o lungã perioa-
dã de timp în afara zonei euro, ceea ce pen-
tru România va fi un dezavantaj evident.
Sã ne reamintim cã, o lungã perioadã de
timp, România ºi-a gestionat echilibrele
economice prin programe cu finanþare ex-
ternã, având condiþionalitãþi ataºate. n

Lumea
post-
Ucraina
poate fi
neiertãtoare
pentru
Occident

G
raham Fuller scrie cã Rusia
cîºtigã rãzboiul ºi cã Ucraina a
pierdut rãzboiul, în timp ce
“sancþiunile americane împo-

triva Rusiei s-au dovedit mult mai deva-
statoare pentru Europa decât pentru Ru-
sia”.

Graham Fuller nu este chiar nimeni. De
fapt, a fost cineva chiar mare în sistemul de
securitate al Statelor Unite, respectiv vice-

preºedinte al National
Intelligence Council
(NIC), responsabil cu
estimarea tendinþelor
globale ºi prezentarea
lor decidenþilor politici
de la cel mai înalt nivel.
Fuller a fost ºi ºeful bi-
rouluiCIAde laKabul.

Într-o analizã re-
centã de pe blogul sãu, “Some hard tho-
ughts about post Ukraine” (grahamful-
ler.com), fostul oficial al comunitãþii
americane de informaþii, spune cã Putin
este de condamnat pentru pornirea rãzbo-
iului din Ucraina ºi poate fi calificat drept
criminal de rãzboi, dar numai pentru cã
acelaºi lucru se poate spune ºi despre Ge-
orge W. Bush, care “a ucis un numãr mult
mai mare de oameni decât Putin”.

În al doilea rând, “trebuie condamnat
ºi NATO pentru provocarea deliberatã a
unui rãzboi cu Rusia”, în ciuda “numero-
aselor notificãri ale Moscovei privind
depãºirea liniilor roºii”.

Acuzaþiile lui Fuller sunt deosebit de
grave, mai ales dacã avem în vedere linia
propagandisticã a alianþei NATO, a lideri-
lor UE ºi a tuturor slugilor care încearcã
din rãsputeri sã-ºi dovedeascã utilitatea ºi
dedicarea totalã cauzei democraþiei în
lume prin susþinerea Ucrainei, unde s-au
interzis, practic, toatepartideledeopoziþie.

“Europa de Vest va regreta tot mai
mult ziua în care a ales sã urmeze Ameri-
ca în rãzboiul contra Rusiei”, mai scrie
Fuller, care subliniazã cã “acesta nu este
un rãzboi între Rusia ºi Ucraina, ci un
rãzboi între Rusia ºi America, dus prin
intermediari pânã la ultimul ucrainean”.

Veteranul CIA sunã ca un agent al lui
Vladimir Putin, care foloseºte toate mij-
loacele pentru a submina unitatea NATO
în lupta pentru dreptate, democraþie, mo-
dul american de viaþã ºi modul slugarnic
de viaþã al europenilor. Dar dacã Graham
Fuller a primit permisiunea sã vorbeascã
cel puþin dintr-o anumitã parte a “statului
paralel”, partea care a realizat adevãrata di-
mensiuneaunuiconflictdeschiscuRusia?

(continuare în pagina 9)

Trebuie sã ne reuºeascã
demondializarea … (I)

N
u ºtim mare lucru despre Foru-
mul Economic Mondial de la
Davos. Eu, unul, auzisem ceva
despre acest Mecca al progre-

siºtilor prin 2002, când se lãuda Nãstase
cã e invitat sã participe (printre alþi 4000
de alþi invitaþi). Dacã întrebi
100 de cetãþeni români ce e
acest forum, 99 nu vor reuºi
nici mãcar sã identifice mental,
pe hartã, mica localitate Davos,
din Elveþia, unde se þine anual.
Probabil cã, dacã li se spune cã
majoritatea covârºitoare a lide-
rilor politici progresiºti – glo-
baliºti de azi au fost ºcoliþi la
Davos sau cã marea re-setare (al cãrui
imperativ Build Back Better a fost pre-
luat ca slogan electoral al campaniei lui
Biden la prezidenþialele din SUA din
2020) a fost conceputã la Davos ori cã
de acolo a rezultat orizontul 2030, an în
care omul nu va mai avea nimic (nici
mãcar familie), dar va fi fericit, atunci
pesemne cã mai mulþi de-ai noºtri vor

pricepe despre ce e vorba ºi vor avea o
sãnãtoasã repulsie intuitivã. Mai ales cã
liderul acestui forum, Klaus Schwab, a
fost un porte-parole al întregii plande-
mii, pe care a considerat-o „ºansa unicã”
a resetãrii societãþii ºi a omului, întru

transhumanism. Tot el este auto-
rul expresiei naziste „4 miliarde
de mâncãtori inutili”. Mã grãbesc
sã adaug cã tipul nu este un mare
filosof, economist sau inginer so-
cial, ci un bufon care a îmbãtrânit
urât, dar care are curajul (sau ro-
lul) sã spunã pe ºleau ceea ce
stãpânii neo-feudali ai lumii de
azi nu au chef sã spunã.

Forumul Economic Mondial (World
Economic Forum, cunoscut ºi sub acroni-
mul WEF) de la Davos este la originea sau
în preajma tuturor evenimentelor ºocante,
a crizelor, a pandemiilor, a rãzboaielor sau
a „revoluþiilor” digitale care au remodelat
lumeaºiau încercat sã facãdinomofiguri-
nã de plastilinã în ultimii 40 de ani.

(continuare în pagina 4)
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Sectorul financiar românesc încearcãsãuite
pandemiaºi sã þinãpiept rãzboiului
l Indicii de la BVB au o dinamicã mai bunã decât cei din principalele pieþe dezvoltatel Aurelian Dochia: “Sistemul bancar - mult
mai bine poziþionat acum decât înainte de criza din 2008-2009“

C
limatul investiþional global s-a
degradat puternic de la începutul
anului, îndeosebi pe fondul in-
flaþiei, care, apãrutã în urma mã-

surilor impuse de autoritãþi pentru susþi-
nerea economiilor în pandemie ºi intensi-
ficatã de rãzboiul declanºat de Rusia în
Ucraina, a ajuns la cote nemaiîntâlnite de
zeci de ani. Ca reacþie la creºterea gene-
ralizatã a preþurilor, bãncile centrale au
început sã-ºi înãspreascã politicile mone-
tare, în primul rând prin ridicarea
dobânzilor, fapt cu impact negativ asupra
evaluãrilor acþiunilor ºi obligaþiunilor.

Protecþia banilor de inflaþie a devenit
principala provocare a investitorilor.

Companiile listate la
BVB, în actualul context
geopolitic

Pentru Bursa de Valori Bucureºti
(BVB), structura pieþei - dominatã în pri-
mul rând de sectorul energetic, ce este fa-
vorizat în contextul actual -, prezenþa
fondurilor de pensii Pilon II ºi dividen-
dele acordate de companii, sunt printre
factorii care au imprimat indicilor de la

noi o dinamicã mai bunã decât a celor din
principalele pieþe dezvoltate. Astfel, de
la începutul anului ºi pânã la finele sãp-
tãmânii trecute, indicele BET avea un
declin de 4,8%, ce este anulat de dividen-
de, în timp ce indicele pan-european
Stoxx 600 marca o scãdere cu circa 15%,
iar peste Atlantic indicele S&P500 era în
depreciere cu 18%.

Conferinþa ”Piaþa financiar-bancarã,
la graniþa dintre rãzboi ºi pandemie” or-
ganizatã, astãzi, de Grupul de presã
BURSA, la care participã persoane cheie
din piaþa bancarã ºi piaþa de capital din

România, îºi propune sã identifice ºi sã
analizeze factorii care au influenþat evo-
luþia sistemului bancar ºi a bursei noastre
din ultimele ºase-douãsprezece luni, so-
luþiile pe care aceasta le oferã pentru in-
vestitori în actualul context inflaþionist,
cu dobânzi în creºtere ºi conflict armat la
graniþã, precum ºi perspectivele care se
contureazã pe termen mediu ºi lung
pentru companiile listate la BVB.

ANDREI IACOMI,
MIHAI GONGOROI
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