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Involuþia bãncilor

P
aºii în spate nu reprezintã de
fiecare datã semne ale slãbi-
ciunii, ci pot fi dovezi de înþe-
lepciune. Pare greu de crezut,

dar involuþia poate fi necesarã. Dupã
mii de ani de evoluþie, mai avem ne-
voie ºi de regres.

Îmi plac exemplele concrete, pen-
tru cã teoria e bunã, dar trebuie spriji-
nitã pe practicã pentru a nu zbura în
sfere prea înalte ºi imposibil de palpat.

În perioade de crizã sunt foarte
atent la bãnci.

În zona în care locuiesc, are
loc o revoluþie la nivelul trotua-
rului. Dispar garduri, apar flori,
iarba care creºtea de capul ei
este înlocuitã, cu mare chin, cu
gazon servit la rulouri, mobilie-
rul stradal este primenit.

Cum m-am nãscut uºor
obosit, sunt un mare consumator de
bãnci. Consumator în sensul cã le fo-
losesc pentru tragerea sufletului, al-
tfel sunt foarte civilizat în relaþia cu
ele. Nu toatã lumea este la fel. De-a
lungul timpului bãncile au evoluat
spectaculos. De la o simplã scândurã

fixatã pe doi stâlpi înfipþi în pãmânt,
s-a ajuns la forme tot mai ingenioase
cu spãtare comode, mânere odihnito-
are pentru mâini, mici opere de artã.
Doar cã oamenii nu au evoluat la fel
de rapid, pe direcþia civilizaþiei, ca
bãncile ºi cu cât acestea sunt mai co-
mode/arãtoase, cu atât sunt mai uºor
de distrus.

Revoluþia din zona mea de locu-
it/muncit propune o involuþie, care
este pe cale sã rezolve problema rezi-

stenþei în faþa lipsei de civiliza-
þie. Spãtarele au dispãrut (pen-
tru cã tot mai mulþi utilizatori se
cocoþau pe ele ºi îºi odihneau
tãlpile picioarelor exact pe locul
destinat ºezutului), lucrarea este
mult mai simplã, stâlpul de su-
sþinere este ºi element de sigu-
ranþã, astfel cã scândurile nu

mai pot fi desprinse.
Involuþia bãncilor se dovedeºte o ne-

cesitatepentruprotejareabanilorpublici.
Brusc, cu aceastã ocazie, prin minte

îmi trec ºi alte exemple de involuþie
tehnicã.

(continuare în pagina 9)
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Inflaþia, ca
soldatul sovietic
- tot înainte

I
nflaþia îºi continuã ascensiu-
nea, departe de luminiþa de la
capãtul tunelului (efectul de
bazã), iar în septembrie am
avut o creºtere anualizatã de
15,9%, faþã de 15,3% în au-
gust ºi 14,9% în iulie.
De altfel, luna iulie a repre-

zentat o minusculã razã de speranþã,
dat fiind faptul cã dinamica preþurilor
a avut un uºor recul faþã de valoarea
anualizatã din iunie (+15%), poate ºi
pe fondul aprecierii leului din acea pe-
rioadã, dar trendul de creºtere s-a re-
luat impasibil ºi am avut apoi încã
douã luni de creºtere.

„Cred cã în lunile urmãtoare vom
vedea un ritm mai lent de creºtere a
preþurilor. Nu vom ajunge la 20%
anualizat, poate 17-18%. Un eventual
puseu ar putea urma din ianuarie, când
este aºteptatã o creºtere a pensiilor ºi
este de vãzut unde se vor duce aceºti
bani”, este de pãrere Dragoº Cabat,
analist economic.

Adrian Mitroi, profesor de finanþe
comportamentale, susþine cã schemele
de compensare au ºi riscuri, oamenii
se cred protejaþi pe partea facturilor ºi
continuã sã cheltuiascã, iar statele in-
trã într-un soi de deficit bugetar infla-
þionist: ”Legat de inflaþie, cum dupã
epuizarea cantitãþilor stocate de gaze
ne vom raporta în UE la preþurile gazu-
lui lichefiat american ºi al celui norve-
gian, mai scumpe, cred cã abia din pri-
mãvarã vom avea o eventualã uºurare

a ritmului actual de creºtere”.
La rândul sãu, economistul Ionuþ

Dumitru s-a arãtat surprins de creºterea
inflaþiei la 15,9%: ”Mã aºteptam la o
valoare mai redusã a inflaþiei, în sep-
tembrie. Este posibil ca maximul sã fie
în jurul a 17%, anualizat, în noiembrie.
Remarc însã un decalaj semnificativ
între preþurile la producãtor, în creºtere
cu 50%, ºi cele la consumator”.

Cã ºi în lunile precedente, cãlcâiul
lui Ahile îl reprezintã capitolul „Ener-
gie electricã, gaze ºi încãlzire centra-
lã”, cu o pondere de 8,2% în coºul in-
flaþiei ºi o creºtere combinatã a preþu-
rilor de 41%, în septembrie 2022 faþã
de septembrie 2021.

În cadrul acestei categorii, preþul
gazelor a urcat cu 70% în septembrie
2022 faþã de septembrie 2021, energia
electricã cu 24%, iar energia termicã
s-a scumpit cu 22%.

Aici ar trebui remarcatã o ciudãþe-
nie - preþul gazelor afiºeazã aceeaºi
creºtere (+70%) faþã de luna corespun-
zatoare din 2021, atât în iulie, cât ºi în
august ºi septembrie. Cum preþurile
plafonate pentru populaþie opereazã
din aprilie 2022, iar liberalizarea pre-
þurilor în domeniul gazelor s-a produs
din iulie 2021, este foarte greu de înþe-
les aceastã îngheþare a procentului de
creºtere timp de trei luni consecutive.

În schimb, preþul energiei electrice
afiºa creºteri de 17% în iunie, 15% în iu-
lie, 16% în august ºi 24% în septembrie,
fiind principalul vinovat pentru noul pu-

seu de creºtere a preþurilor de luna trecu-
tã. De menþionat cã preþul energiei elec-
trice a urcat cu 7%, în septembrie 2022
faþã de luna anterioarã, un posibil efect
al modificãrii schemei de plafonare
(preþul subvenþionat aplicandu-se pentru
maxim 255 Kwh pe lunã, din septem-
brie, faþã de 300 Kwh anterior).

Ce urmeazã?

Noua ordonanþã ce reglementeazã
plafonarea preþurilor pentru populaþie
ºi IMM-uri intratã în vigoare în sep-
tembrie lasã în afara schemei de plafo-
nare la energia electricã mai multe fir-
me mici ºi medii ºi este de aºteptat ca
majorarea preþurilor pentru acestea sã
fie transferatã în facturi pentru consu-
matori, deci inflaþia nu va da foarte
curând semne de temperare.

De altfel, faptul cã marile reþele de
retail iau în calcul reducerea progra-
mului sau diferite scheme de economi-
sire denotã cã ponderea acestor cheltu-
ieli în creºtere nu este de neglijat.

O calmare a inflaþiei mai de sub-
stanþã ar putea fi simþitã poate din apri-
lie 2023, deoarece din aprilie 2022 am
avut schema iniþialã de plafonare pen-
tru consumatorii casnici ºi IMM-uri,
iar preþurile energiei pentru populaþie
vor avea o bazã asemãnãtoare de ra-
portare de la an la an.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 9)

Experimentul
social monstruos al
injectãrii anti-Covid
a fost confirmat
în Parlamentul
European

D
irectorul executiv al
companiei Pfizer a
fost convocat în faþa
Parlamentului Euro-

pean pentru a oferi informaþii
despre acordul secret încheiat
cu oficialii europeni pentru di-
stribuirea tratamentelor geneti-
ce ARNm, care au fost promo-
vate ca vaccinuri pentru oprirea pan-
demiei ºi singura cale de revenire la
viaþa normalã.

Convocarea a fost trimisã în urma
unor concluzii deosebit de îngrijorãto-
are ale unui raport de audit privind
strategia de achiziþionare a vaccinuri-

lor, în care sunt prezentate nu-
meroase semne de întrebare re-
feritoare la contactele secrete
dintre preºedintele Comisiei
Europene, Ursula von der Le-
yen, ºi directorul executiv de la
Pfizer, Albert Bourla, dupã
cum scrie publicaþia Politico.

Conform raportului publicat
de Curtea de Conturi Europeanã
(CCE), preºedintele CE a fost implicat
direct în negocierile preliminare pri-
vind cel mai mare contract de furniza-
re a vaccinurilor din UE, de pânã la 1,8
miliarde de doze.

(continuare în pagina 9)
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Avertismente
de recesiune la
nivel global
l FMI ºi Banca Mondialã trag un semnal de alarmã cã va
creºte presiunea datoriei asupra þãrilor în curs de dezvoltare
lONU: ”Economia mondialã se aflã în mijlocul unor crize
în cascadã ºi care se multiplicã”

P
e mãsurã ce creºterile de
dobânzi continuã la nivel glo-
bal, în încercarea de a reduce
inflaþia, Fondul Monetar

Internaþional (FMI), Banca Mondialã,
Naþiunile Unite, dar ºi banca america-
nã JPMorgan Chase & Co. avertizea-
zã cã se întrezãreºte o recesiune glo-
balã, scrie smallcaps.com.au.

Mai mulþi factori alimenteazã te-
merile de recesiune, inclusiv niveluri-
le inflaþiei, ratele dobânzilor care cresc
mai mult decât anticipau consumato-
rii, efectele necunoscute ale înãspririi
politicilor monetare ºi rãzboiul Rusiei
în Ucraina. Liderii FMI ºi ai Bãncii
Mondiale au avertizat cã, pe mãsurã ce
economiile avansate încetinesc ºi in-
flaþia continuã sã oblige bãncile cen-

trale sã majoreze dobânzile, va creºte
presiunea datoriei asupra þãrilor în
curs de dezvoltare.

Potrivit directorului executiv al
JPMorgan Chase, Jamie Dimon, eco-
nomia SUA ”încã merge bine” în pre-
zent, dar ”este greu sã nu privim în vii-
tor”. Domnia sa subliniazã: ”Nu poþi
vorbi despre economie fãrã sã vorbeºti
despre lucruri din viitor, ºi acestea sunt
lucruri serioase”. Totuºi, în opinia sa,
deºi temerile au crescut, consumatorii
sunt într-o formã mai bunã astãzi decât
în momentul crizei financiare globale
din 2008. Dimon menþioneazã cã Eu-
ropa se aflã deja într-o recesiune, iar
”SUA ar putea cãdea în recesiune pe-
ste ºase pânã la nouã luni”. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

MARK RUTTE A VENIT ªI A PLECAT

Aderarea la
Schengen -
neclarã, tancurile
franceze - o
certitudine

R
ecentele acþiuni ar-
mate ale Federaþiei
Ruse pe teritoriul
Ucrainei au fost, ieri,
principala temã de
dezbatere atât la Bru-
xelles, cât ºi la Cincu.
Dacã miniºtrii apãrã-

rii din statele membre NATO au con-
venit cu Jens Stoltenberg, secretarul
general al alianþei, continuarea spriji-
nirii Ucrainei cu echipament militar,
cu condiþia reconstituirii stocurilor
proprii de armament ºi tehnicã militarã
ale fiecãrui stat membru, la Cincu,
preºedintele Klaus Iohannis, premie-
rul olandez Mark Rutte ºi premierul
Nicolae Ciucã au trecut în revistã tru-
pele olandeze dislocate în þara noastrã,

în urma constituirii în primãvara ace-
stui an a unui grup de luptã aflat sub
conducerea Franþei.

Cei trei oficiali au discutat ºi despre
subiectul cel mai fierbinte aflat pe pri-
mul loc pe agenda politicienilor din
þara noastrã: aderarea þãrii noastre la
spaþiul Schengen. Din declaraþiile de
la finalul discuþiilor, reiese cã orizon-
tul aderãrii þãrii noastre la Spaþiul
Schengen este neclar, deoarece guver-
nul Þãrilor de Jos doreºte ca þara noa-
strã sã îndeplineascã criteriile din Me-
canismul de Cooperare ºi Verificare
(MCV) ºi sã dea dovadã de mai multã
transparenþã.

“Þãrile de Jos nu sunt, în principiu,
împotriva aderãrii României în spaþiul
Schengen. România a fãcut foarte

mulþi paºi în direcþia bunã în ultimii
ani, dar aderarea la Schengen presupu-
ne ºi MCV. Paºii urmãtori vor veni,
trebuie sã vedem ce urmeazã în acea-
stã procedurã, dar nu suntem împotri-
va aderãrii României la Schengen. Co-
misia Europeanã lucreazã, toatã infor-
maþia trebuie sã fie pe masã, nu ne
opunem aderãrii, dar trebuie sã o fa-
cem într-o manierã transparentã ºi co-
rectã; de aceea am menþionat MCV.
Trebuie sã avem un stat de drept struc-
tural mai bun; au fost fãcuþi mai mulþi
paºi în privinta MCV, în privinþa luptei
anticorupþie ºi împotriva crimei orga-
nizate.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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