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„Antisemitismul este
negarea a ceea ce
reprezintă ideea de
republică, precum și
Republica franceză“.
Acestea sunt cuvintele
preșdintelui Franței,
Emmanuel Macron
într-un moment în
care țara pe care o
conduce se confruntă
cu tot mai multe acte
antisemite. Cel mai
recent atac a fost
profanarea a 80 de
morminte dintr-un
cimitir evreiesc dintr-o
comună situată la
20 de kilometri de
Strasbourg.
Cetățenii francezi
și întreaga clasă
politică au reacționat.
În 19 februarie
a.c., partidele
politice, indiferent
de orientare, i-au
mobilizat pe francezi
pentru o demonstrație
împotriva
antisemitismului.
„Este de ajuns“, spun
francezii.
De menționat că
Franța este țara
europeană cu cea
mai mare comunitate
evreiască, 550.000 de
persoane, din care
aproximativ 45.000 de
persoane au plecat,
anul trecut, în Israel.

Foto: Agerpres / EPA
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Încă două persoane au murit
din cauza gripei

Reprezentanții României la președinția
Consiliului UE și ai Parlamentului
European au convenit asupra unui
nou regulament menit să sporească
siguranța cărților de identitate ale
cetățenilor UE. Regulamentul va fi trimis
reprezentanților permanenți la UE.
Noile norme propuse vor îmbunătăţi
securitatea acestor documente prin
introducerea unor standarde minime,
atât pentru informaţiile conţinute,
cât şi pentru elementele de securitate
comune tuturor statelor membre care le
emit, informează ministerul de interne.
Documentele vor avea forma unui card
de credit.

Foto: Agerpres

Măsuri mai stricte pentru
cărțile de identitate

Tudose și butaforia PSD

Încă două persoane confirmate cu virus
gripal au murit, numărul celor decedaţi
din această cauză ajungând la 140,
potrivit ultimei informări transmise
de Centrul Naţional de Supraveghere
şi Control al Bolilor Transmisibile din
cadrul Institutului Naţional de Sănătate
Publică. Este vorba despre doi bărbaţi –
unul în vârstă de 58 de ani, din judeţul
Brăila, şi altul de 89 de ani, din judeţul
Cluj. Amândoi sufereau şi de alte boli şi
nu erau vaccinaţi antigripal.

Săltați de jandarmi pentru
protest cu ketchup
Şapte persoane au fost conduse marți
noapte la secţia de poliţie pentru
identificare şi aplicarea măsurilor
legale, după ce au aruncat cu pietre
şi „substanțe colorate“ către sediul
Ministerului Justiţiei, informează
Jandarmeria Capitalei. Câţiva
manifestanţi, printre care şi Marian
Moroşanu, poreclit „Ceauşescu“, au
mers în faţa MJ după ce Executivul a
modificat prin OUG legile justiţiei şi au
aruncat cu ketchup pe pereţi, în semn
de protest. Moroșanu e cel care l-a
urmărit în trafic pe Eugen Nicolicea,
a mers acasă la Florin Iordache şi,
împreună cu alţi protestatari #rezist,
a lipit afişe pe garajul parlamentarului
şi l-a urmărit până la scara blocului pe
Valer Dorneanu, preşedinte al Curţii
Constituţionale. Moroşanu este victimă
a Revoluţiei din 1989, când a fost
împuşcat în picior, în timp ce protesta în
Piaţa Universităţii din Bucureşti.

Amenințare voalată

Fostul premier PSD Mihai Tudose,
trecut la Pro România, partidul condus
de Victor Ponta, spune că ședința
Comitetului Executiv Național al
PSD de marți seară, în care au fost
decise numirile pentru Transporturi și
Dezvoltare, a fost o „butaforie“, pentru
că numirile erau deja „aranjate“ de o
săptămână. „Vă voi face dovada pe
un telefon care nu este acum la mine
că cele două numiri de astăzi, cea a
domnului Cuc şi cea a domnului Suciu,
sunt aranjate de o săptămână de
domnul Dragnea. CEx-ul de astăzi al PSD
este o butaforie, ca toate celelalte“, a
spus Tudose.

Liberalii atrag atenţia că Guvernul
expune România riscului activării
Articolului 7 din Tratatul UE în urma
adoptării unei OUG privind legile
Justiţiei. „Adoptarea unei noi Ordonanţe
de Urgenţă care modifică legile Justiţiei,
în total dezacord cu recomandările
Comisiei Europene, ale Comisiei de la
Veneţia şi ale GRECO, reprezintă un act
de iresponsabilitate vecin cu nebunia
şi o sfidare fără margini din partea
Guvernului Dragnea - Dăncilă. Din
reglementările anunţate transpare fără
vreo urmă de îndoială faptul că sunt
făcute cu dedicaţie pentru a obţine în
sfârşit controlul politic urmărit de PSD
- ALDE asupra Parchetului General şi
a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (…)
PNL va iniţia o nouă procedură pentru
sesizarea Comisiei de la Veneţia prin
intermediul Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei pentru a se pronunţa
asupra acestor noi modificări aduse
legilor Justiţiei“, transmite PNL într-un
comunicat remis presei marți noapte.

Foto: Bogdan Cristel

PNL: Guvernul expune
România „nuclearei“
Foto: Bogdan Cristel
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Președintele PSD Liviu Dragnea spune
că, în cazul în care președintele Klaus
Iohannis va refuza să-i numească în
guvern pe Daniel Suciu și pe Răzvan
Cuc, propunerile PSD la Dezvoltare și
Transporturi, nici replica partidului nu
se va lăsa așteptată. „Am stabilit şi, dacă
va refuza şi aceste două propuneri, ceea
ce ar fi mai mult decât exagerat, o să ne
întrunim din nou şi atunci o să luăm o
decizie poate mai apăsată“, a declarat
Dragnea la finalul şedinţei Comitetului
Executiv Naţional al PSD de marți-seară.
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63% dintre români anticipează că vor fi
nevoiți să își câștige existența și după
vârsta de pensionare, cea mai mare
pondere din Europa comparativ cu
media de 54%, arată un studiu publicat
de grupul financiar ING. Aproximativ
54% dintre europeni preconizează că
vor rămâne activi pe piața muncii după
vârsta de pensionare, relevă cel de-al
optulea sondaj internațional ING pe
tema economiilor, la care au luat parte
14.695 de subiecți din 15 țări, dintre
care 13 din Europa. Cele mai ridicate
procente au fost înregistrate în România
și în Cehia (63%).

Romgaz, interesată de folosirea
Coridorului Sudic

compania printr-un comunicat. La a
cincea întâlnire anuală a Southern Gas
Corridor Advisory Council (SGC Advisory
Council), care a avut loc în Azerbaidjan,
Romgaz a reiterat suportul pentru
dezvoltarea proiectului „Coridorului
sudic“, însă cu luarea în calcul a
continuării infrastructurii de transport,
prin finalizarea interconectorului
Bulgaria - Grecia şi a proiectului BRUA,
în contextul dezvoltării relaţiilor
cu Azerbaidjan şi a potenţialului
parteneriat cu compania SOCAR, se
arată în comunicat.

Întâlnirea Putin-Netanyahu,
amânată
Întâlnirea dintre președintele rus
Vladimir Putin și premierul israelian
Benjamin Netanyahu, programată
să aibă loc joi, 21 februarie a.c., la
Moscova, a fost amânată, a anunțat
un oficial israelian. Amânarea este
doar pentru câteva zile, conform
înțelegerii dintre cele două părți, care
vor avea între timp o convorbire pentru
a cădea de acord asupra noii date, a
declarat oficialul care nu a explicat și
care este motivul amânării. Kremlinul
anunțase deja la începutul săptămânii
că președintele Rusiei și premierul
israelian se vor vedea în data de 21
februarie a.c. pentru a discuta despre
situația din Orientul Mijlociu, inclusiv
Siria.

Foto: Getty Images / Guliver

Obligațiunile Elefant Online
intra la tranzacționare pe
ATS-ul BVB

Romgaz a semnat scrisoarea de intenţie
prin care îşi exprimă oficial interesul
de a folosi infrastructura proiectului
„Coridorului sudic“ pentru asigurarea
siguranţei aprovizionării cu gaze şi
a diversificării surselor, informează

autorizat. Inițial, elefant.ro s-a
concentrat pe o singură categorie
de produs: cartea. În anii următori
compania a optat pentru diversificarea
majoră a ofertei. În prezent, este al
doilea jucător din comerțul online local
după numărul de comenzi, fiind lider
de piață pe segmentul de carte și unul
dintre jucătorii mari pe piețele pentru
cosmetice, parfumuri și jucării. Elefant
dispune și de o rețea națională de 20
de puncte de livrare, deschise în cele
mai mari orașe din țară. Până la finalul
anului 2018, investiția acționarilor în
companie se ridica la 17 milioane de
euro. Compania a fost înființată în 2010
de către Fribourg Capital, ulterior alte
două fonduri de investiții alăturându-se
prin majorare de capital – 3TS Capital
Partners (în 2014) și Axxess Capital (în
2016).

Începând de miercuri, 20 februarie
a.c., vor fi tranzacționate obligațiunile
corporative emise de retailerul online
Elefant Online, cu simbolul ELEF21,
în cadrul Sistemului Alternativ de
Tranzacționare administrat de BVB.
Emisiunea cuprinde 76.514 obligațiuni,
negarantate, denominate în lei, cu
o valoare nominală de 100 de lei, cu
scadență de trei ani, în valoare totală
de 7,6 milioane lei, arată un comunicat
al BVB. Obligațiunile au o dobândă
fixă, de 9% p.a., plătibilă semestrial.
Operațiunea a fost intermediată de
Tradeville în calitate de consultant

Juncker: „Trump mi-a dat
cuvântul... Eu l-am crezut“

Foto: Getty Images / Guliver

Foto: Agerpres

63% dintre români cred că vor
lucra după pensionare

Președintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, crede că SUA se
vor abține, deocamdată, să impună
taxe auto pentru autovehiculele din
Uniunea Europeană exportate pe piața
americană. „Trump mi-a dat cuvântul
că nu vor exista tarife pentru mașinile
europene, pentru moment. Eu l-am
crezut“, a declarat Juncker jurnaliștilor
de la Stuttgarter Zeitung. Totuși,
Juncker a avertizat că „dacă Trump ar
încălca acest angajament, nici noi nu
ne vom mai simți obligați să respectăm
angajamentele de a mări achizițiile de
soia și gaze din SUA. Oricum, aș regreta
foarte mult acest lucru“.
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Prețurile produselor agroalimentare din
Ungaria au crescut cu 5,8% în decembrie
2018, conform Biroului Central de
Statistică (KSH). Prețul animalelor vii
și al produselor de origine animală a
scăzut cu 1,5%, însă prețurile culturilor
au crescut cu 10,2%. Prețurile la cereale
au crescut cu 14%, prețul porumbului
a crescut cu 6,3%, iar prețurile la grâu
au crescut cu 23%. Prețurile la fructe au
scăzut cu 15%, cel al merelor scăzând cu
27%. Prețul legumelor a crescut cu 30%,
prețurile la tomate crescând cu 22%,
iar prețurile la ceapă roșie aproape că
s-au dublat. Prețul cartofilor a crescut
cu 44%. În anul 2018, în ansamblu,
prețurile la poarta fermei au crescut cu
2,7% față de 2017, prețurile produselor
vegetale crescând cu 5,8%, iar prețul
animalelor și cel al produselor de
origine animală scăzând cu 2,2%. Pe
parcursul anului, prețurile la legume au
crescut cu 16%, iar prețurile la fructe au
scăzut cu 14%. Prețul cartofilor a crescut
cu 17%, prețul laptelui cu doar 0,7% și
prețul ouălor, cu 2,4%.

57.000 de permise de muncă
pentru resortisanții din afara
UE, în 2019, în Ungaria
Ministerul de Finanțe al Ungariei
a stabilit pentru anul curent cota
permiselor de muncă eliberate
cetățenilor străini din țări din afara
Uniunii Europene, la 57.000, potrivit
unui comunicat al instituției. Anul
trecut, autoritățile ungare au eliberat
permise de muncă pentru aproximativ
11.000 de cetățeni din afara UE, a
declarat, în ianuarie, secretarul de stat
pentru politicile de pe piața muncii,
Sándor Bodó. Bodó a menționat că

cetățenii țărilor din afara UE pot fi
angajați în Ungaria numai dacă acele
locuri de muncă nu pot fi ocupate
de maghiari sau de cetățeni din alte
state membre ale UE. Întreprinderile
ungurești sunt departe de a utiliza cota
la nivelul maxim, a adăugat el.

Jadwiga Emilewicz, care urmează să se
întâlnească luna aceasta, va discuta
eventualele modificări ale legislației
privind energia eoliană onshore în
vederea încurajării dezvoltării acestui
sector.

Summitul grupului Visegrád
din Israel a fost anulat

Noi listări la Bursa
din Varșovia în 2019

Polonia nu a mai dorit să participe la
summitul de la Visegrád (V4), care ar
fi trebuit să aibă loc în Israel, după
comentariile „absolut inacceptabile“ ale
noului ministru israelian de externe,
Israel Katz, cu privire la implicarea
polonezilor în Holocaust, în cel de-al
Doilea Război Mondial, a declarat
premierul Mateusz Morawiecki în 18
februarie. Ceilalți membri V4 au decis
să amâne reuniunea pentru a arăta
solidaritatea grupului, a declarat
purtătoarea de cuvânt a partidului
de guvernământ, Lege și justiție (PiS),
Beata Mazurek.

Peste 20 de companii ar putea să fie
listate la Warsaw Stock Exchange
în 2019, declara Marek Dietl, CEO al
GPW, unul dintre operatorii de pe
bursa poloneză. 11 companii „foarte
interesante“ și-au declarat deja
disponibilitatea de a-și face debutul pe
piața de capital poloneză. Totodată, din
datele deținute de GPW, numărul total
al companiilor care ar intra pe
piața bursieră din Varșovia ar putea
trece de 20.

Polonia este încă departe
de îndeplinirea obiectivelor
privind energiile regenerabile

Lipsă de forță de muncă
și la cehi

Foto: Getty Images / Guliver

Creștere de 5,8% a prețurilor,
la poarta fermei
Foto: Getty Images / Guliver
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Polonia deține locul 21 între statele
membre UE în ceea ce privește
ponderea producției de energie din
surse regenerabile în producția totală
de energie, care s-a situat la 10,9% în
2017, conform Eurostat. Guvernul este
conștient de problemele Poloniei în ceea
ce privește îndeplinirea obiectivelor
UE privind energiile regenerabile,
mai ales atunci când vine vorba de
„fermele“ eoliene. Grupul condus de
ministrul afacerilor și tehnologiei,

Creșterea economiei cehe a încetinit la
3% (de la 4,5% în 2017), potrivit datelor
publicate de Biroul de Statistică Ceh.
Expansiunea PIB este frânată de lipsa
lucrătorilor, firmele cehe având o mare
problemă în a găsi forță de muncă.
Eforturile guvernului ceh de a aduce mai
mulți muncitori străini - în special din
Ucraina - pentru a ușura situația de pe
piața muncii și încercările de a găsi noi
piețe pentru producătorii cehi, în afara
UE, sunt văzute ca o mișcare în direcția
cea bună, dar nu se așteaptă apariția
de rezultate rapide. Un alt motiv pentru
care Republica Cehă a înregistrat o
creștere mai lentă a PIB, în raport
cu alte state din ECE, este politica
economică foarte puțin orientată spre
creștere. Republica Cehă a fost singura
țară din regiunea Europei Centrale
care a mărit rata dobânzii de politică
monetară, anul trecut. Un alt factor
implicat este faptul că Republica Cehă
are o economie orientată spre export,
iar cel mai mare partener comercial al
țării, Germania, și-a încetinit creșterea
economică.
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Economia de piață nu e hala Matache

Î

ntre două năstrușnicii politice,
care rezolvă urgențe nesesizate de
vreun observator atent, politicienii
se joacă de-a negustoria. Atât
retorica arhitecților bugetului,
cât și edictele care l-au acompaniat
stupefiază un mediu de afaceri paralizat
de teama de a nu risipi banii pe investiții,
într-un spațiu imprevizibil și riscant.
Economia românească pare a fi dirijată
de un grup de negustori care mai întâi
cumpără ieftin marfa de la producători, îi
pun preț mare, refuză să-l scadă când văd
că nu prea cumpără lumea și ar mai risca
o negociere la ceas de seară, dar atunci
lumea nu mai cumpără mare lucru. O
afacere pe stoc, ar spune economiștii, dar,
atenție, e un stoc perisabil. Însă economia
nu este o tarabă din hala Matache, care
are și ea regulile ei de succes. Într-o
economie solidă, capabilă să livreze
bunăstare, legile nu se dau peste noapte,
ci după o analiză atentă a efectelor.
Multe dintre gesturile politicienilor
aflați la guvernare spulberă încrederea
în economia de piață. Codul fiscal este
complet bulversat, în loc să fi fost rescris
pentru mai multă claritate. Un Cod fiscal
clar, fără ambiguități, ușor de înțeles și
de gestionat ar fi adus mai mulți bani
la bugetul sufocat de cheltuieli greu de
susținut. În timp ce peisajul politic a
fost aglomerat, cu accente caragialești pe
alocuri, România și-a conservat ultimul
loc în diferite clasamente europene
care descriu calitatea vieții. Această
creștere economică stimulată de consum
a pus presiune pe leu, dar nu a rezolvat
sărăcia în care trăiește o mare parte din
populație, nici nu a îmbunătățit serviciile
publice sau educația și sănătatea. Exodul
românilor continuă, iar în ciuda creșterii
salariilor și a ofertei îndestulătoare
de locuri de muncă, cei plecați nu au
curajul să revină în țară. Ei caută respect,
servicii medicale mai bune și un sistem
de educație mai performant, care să
asigure un viitor copiilor, avertizează
Anca Dragu, fost ministru al finanțelor.

În sine banii nu mai sunt o motivație
de revenire în țară. Politica de majorare
constantă a salariilor a dat roade: a
stimulat consumul, ingredient esențial
al creșterii economiei noastre, și pare
să fi stopat, cel puțin temporar, exodul
cadrelor medicale. Însă ritmul susținut
în care au crescut salariile minime,
obligatorii pentru stat și pentru afacerile
private, a creat și victime.
Strategia creșterii economice bazată
pe majorările salariale nu e vreo
noutate, iar în epoca înfloririi mesajelor
populiste, poate căpăta dimensiuni
globale. Totuși, succesul depinde
de o inteligentă calibrare a ritmului
de creștere a salariilor, în funcție de
capacitatea firmelor de a le plăti, de
impulsul inflaționist creat de aceasta
și de intensitatea presiunilor asupra
bugetului de stat. Atenție, sugerează
Traian Traicu, România a renunțat la un
avantaj competitiv, care era un nivel jos al
salariilor, fără să-l înlocuiască, strategic,
cu altceva. Dimpotrivă, am observa noi,
în timp ce în regiune fiscalitatea este
previzibilă, clară și chiar prietenoasă cu
afacerile, la noi a devenit un instrument
al riscului: e imprevizibilă, schimbătoare
și, uneori, abuzivă. În timp ce în Ungaria
impozitul pe profitul firmelor este de
9%, noi avem 10%, dar, surpriză, în unele
domenii avem un bir suplimentar pe cifra
de afaceri.
România a devenit un spațiu riscant
pentru afaceri, exact din cauza deselor
și iraționalelor schimbări în fiscalitate.
Adrian Codîrlașu, președintele CFA
România, ne reamintește lecția turcească,
în care lira s-a prăbușit ca efect combinat
al multor dezechilibre prezente și în
România. Ne apropie deficitele bugetare
și de cont curent „gemene“ și zgâlțâirea de
către politicieni a independenței băncii
centrale. Acolo, lira s-a prăbușit cu 40%
sub presiunea investitorilor panicați,
a fost o criză de încredere în economia
turcă înainte de a fi una valutară. Dacă
acolo banca centrală și-a conservat

n Lidia Moise

independența, într-un spațiu cu vibrație
islamică, unde dobânda are un înțeles
drăcesc, nu văd de ce la noi lucrurile ar
sta altfel.
Între timp, dinspre guvern a izbit o
nouă idee, de fapt resuscitarea unui
proiect mai vechi, în care s-ar fi creat o
megacorporație energetică. Ce vis frumos!
ar putea șopti unii dintre noi, în speranța,
iluzorie, că prețurile energiei electrice
ar rămâne mici sau chiar ar coborî.
Dar nu factura noastră de electricitate
îi îngrijorează pe politicieni. Ei vor să
căpușeze pur și simplu cea mai profitabilă
companie în care statul este acționar,
a explicat Remus Borza, cel care a fost
administratorul special al Hidroelectrica.
Borza a observat și o altă problemă
a scenariului de căpușare, anume
fuzionarea unei afaceri de succes cu o
alta, roasă de datorii și nerestructurată.
În loc să caute parteneri pentru
privatizarea companiei energetice din
Oltenia, guvernanții pregătesc proiecte
fanteziste, a mai observat Borza. Faza
asta merită însă comentarii mai ample:
ignorarea legii care cerea listarea la Bursă
a Hidroelectrica. În afară de faptul că
era o obligație asumată față de creditori,
listarea ar fi mișcat Bursa noastră de la
stadiul embrionar de piață de frontieră
la cel de piață emergentă de capital. Dar
Hidroelectrica, această companie-miraj,
este și ținta controlului absolut asupra ei.
Tot guvernanții au vorbit de intenția de a
răscumpăra pachetul de acțiuni pe care îl
are Fondul Proprietatea. De ce? Ca să facă
ce vor, să pună pe cine vor în conducerea
companiei. Cu ce bani? Asta e o întrebare
dificilă, chiar și pentru magicienii care
schițează bugetele statului.
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De ce pleacă investitorii din România?
Se schimbă un ciclu economic
Economia românească se schimbă sub ochii noștri. Plecarea unor investitori din industria
textilă sau cea de încălțăminte ne arată că economia autohtonă este în faza în care se
încheie o epocă. Sau, dacă vreți, se termină un ciclu economic început în anii 2000, atunci
când România primea pentru prima dată eticheta de „croitoreasa Europei“.
n Constantin Rudnițchi

Î

n acea perioadă, multe companii
străine veneau în România pentru
a face lohn în domeniul confecțiilor
și, parțial, în cel al încălțămintei.
G ă s e a u a i c i fo r ț ă d e m u n c ă
ieftină, bine calificată în domeniu și hale
industriale de mari dimensiuni, moștenite
de la fostele întreprinderi socialiste. Erau
condițiile ideale pentru firme interesate
să lucreze în lohn.
Marile fabrici de confecții, precum
fosta APACA din București, se fărâmițau
din lipsă de comenzi și se transformau
în ateliere de cusut. La fel se întâmpla în
toată țara, iar astăzi, de exemplu, clădirea
fostei fabrici APACA s-a transformat în
spații de birouri.
Mass-media consemnează, în anii
2000, condițiile dificile în care lucrau
muncitoarele române. În diverse zone
din țară, angajatele companiilor străine
munceau înghesuite în hale af late la
limita condițiilor decente de lucru, pentru
salarii extrem de mici. Acesta era modelul
de business și, oricât ne-ar fi oripilat din
cauza pragmatismului său, funcționa.
O arată clar cifrele. În anul 2005, în
industria de confecții și îmbrăcăminte
erau aproximativ 350.000 de angajați, iar
industria de încălțăminte avea 93.000 de
salariați. După mai bine de un deceniu,
în anul 2017, sectorul de încălțăminte mai
rămăsese cu numai 60.000 de angajați, iar
cel de îmbrăcăminte scăzuse la aproximativ
130.000 de salariați.

Tot mai puțini salariați
în industria de confecții
și în cea de încălțăminte
Declinul a continuat. Cristian Pârvan,
președintele Patronatului Investitorilor

Autohtoni (PIAROM), confirmă tendința
de scădere a acestor industrii: „Conform
datelor oficiale oferite de REVISAL, în
octombrie 2018 față de anul precedent,
se înregistrează o scădere a locurilor de
muncă în industria confecțiilor cu 6%
și cu peste 9% în industria produselor
textile. Informațiile publice privitoare la
plecarea unor firme de profil din România
se referă în special la companiile mari,
multinaționale, care au mulți angajați.
Fenomenul se manifestă, însă, și la nivelul
unor firme mai mici, cu capital autohton“.
Este interesant de remarcat că, în anul
2005, numărul de angajați asimilați
sectorului de tehnologia informației
era cuprins între 1.000 și 2.000, o cifră
nesemnificativă. De asemenea, în toți
acești ani, salariile în industriile de
confecții și încălțăminte au fost mai mici
decât media națională. Adică, în anul
2015, salariul mediu brut era de 2.408 lei,
în sectorul de îmbrăcăminte era de 1.510
lei, iar în cel de încălțăminte ajungea la
numai 1.651 lei. La sfârșitul anului 2018,
salariul mediu brut crescuse la 4.938
lei, iar industria textilă (3.770 lei) și de
îmbrăcăminte (2.765 lei) se af lau tot
sub medie. Există aproape o dublare a
salariilor în cele două domenii, dar saltul se
explică prin creșterea repetată și agresivă a
salariului minim. De altfel, aceasta este și
una din cauzele retragerii unor companii
din România.

Cu ce se înlocuiește lohnul textil?
Cu lohn auto
„Activitatea în domeniul textil și
încălțăminte necesită competențe reduse
de calificare și, totodată, pentru companii,
există posibilitatea de a se reloca cu

costuri reduse (durata relocării, inclusiv
realizarea operațiunilor de curățenie a
zonei industriale în care s-a desfășurat
activitatea, este estimată la maximum
șase luni). Salariile mici, crescute într-un
ritm rapid, simultan cu creșteri la alte
capitole de cheltuieli și o marjă redusă de
profit au dus la plecarea unor investitori
sau închiderea unor afaceri din România.
Totodată, noi zone economice au devenit
mai atractive, precum state din Asia, ca
Vietnam sau Bangladesh“, ne-a declarat
Cristian Pârvan, președintele PIAROM.
Cu ce înlocuiește economia locală
retragerea treptată a unor industrii precum
cea de confecții și de încălțăminte? După
anul 2007, anul intrării României în
Uniunea Europeană, investitorii străini
își consolidează prezența în economia
românească. Există o creștere naturală a
sectorului de tehnologia informației, un
domeniu în care, la sfârșitul anului trecut,
se plăteau salarii medii aproape de două
ori mai mari decât media națională, adică
de 9.271 lei, față de salariul mediu brut,
care ajungea la 4.938 lei.
IT-ul pare a fi excepția fericită. Pentru
că, în economia românească, lohnul
textil a fost înlocuit treptat cu lohnul din
industria auto sau chiar cu lohnul din
sectorul de tehnologia informației.
Cristian Pârvan confirmă acest fenomen:
„Industria românească poate fi considerată
ca fiind lohn generalizat, ca urmare a
unui proces de restructurare haotică a
tuturor sectoarelor industriale: chimie,
metalurgie, construcția de camioane
sau de tractoare. Activitatea industrială
este predominantă în companii mari,
multinaționale, care importă mult,
asamblează și completează, eventual, cu
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România rămâne cu un obiectiv înscris în
toate documentele de politică economică,
de la programe de guvernare la planul de
trecere la euro: atragerea în țară a unor
industrii și companii care produc valoare
adăugată mare. Deocamdată, este doar un
obiectiv, pentru că guvernele nu știu sau
nu pot să îl realizeze. n
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2018, scurt bilanț al pieței
forței de muncă

unele repere produse local și exportă.
Pe piața internă, cererea de produse
industriale este redusă, iar prelucrarea
avansată a resurselor naturale este la un
nivel scăzut. Conform datelor Eurostat,
consumul material pentru a obține un
euro PIB, în România, este dublu față de
consumul de la nivelul Uniunii Europene.
Din sectoarele industriale clasice,
capitalul autohton mai este majoritar în
industria mobilei și în industria alimentară,
care, însă, nu asigură consumul intern,
situație ilustrată și de deficitul de balanță
comercială“.

Un pariu pierdut: industria ușoară
Este retragerea unor investitori de lohn
textil și de încălțăminte o pierdere pentru
economia românească? Da, pentru că, pe
de o parte, există în continuare regiuni
geografice, județe, în care companiile care
oferă câteva mii de locuri de muncă sunt
importante și, pe de altă parte, economia
nu a reușit să creeze condițiile pentru ca
investitorii care produc valoare adăugată
mai mare să vină în România. Motivele
sunt cunoscute: lipsa infrastructurii și lipsa
predictibilității legislative. Acestea sunt
barierele care stau în fața investitorilor
de calitate.

La rândul lor, investitorii români care
produc mărfuri cu valoare adăugată
ridicată se simt discriminați. „Lipsa
investițiilor cu valoare adăugată mare
este agravată de lipsa totală de interes
în a valorifica și pune pe piața internă
puținele produse inovative românești,
cum sunt tramvaie, vagoane, locomotive
electrice, sisteme de încălzire cu peleți, ș.a.
Se preferă și se întocmesc caiete de sarcini
care să favorizeze o politică a prețului cel
mai mic și a unei valori adăugate reduse“,
declară Cristian Pârvan.
Deschiderea granițelor către Europa a
oferit o alternativă muncitorilor români
prost plătiți în țară sau pentru cei rămași fără
locuri de muncă. „Croitoresele Europei“ au
plecat din România să îngrijească persoane
în vârstă în Italia. „Pantofarii Europei“ din
România au plecat să lucreze în agricultură
în țări precum Grecia sau Spania.
În câțiva ani, industriile din România
au rămas fără forță de muncă. Astfel,
creșterea agresivă a salariului minim
(singurul răspuns pe care l-au găsit
guvernele din ultimii ani la provocarea
creșterii nivelului de trai), migrația masivă
și creșterea tarifelor la utilități publice
au făcut aproape imposibilă continuarea
producției unor firme din industria ușoară.

Anul trecut, piața forței de muncă
din România a avut o evoluție
contradictorie. Pe de o parte,
reprezentanții companiilor au
reclamat constant un deficit al forței
de muncă, dacă nu chiar o criză.
Pe de altă parte, studiul realizat
de PIAROM arată că, în anul 2018,
numărul contractelor de muncă
a crescut cu aproximativ 200.000,
ajungând la 5,4 milioane de contracte
de muncă.
Cele mai mari creșteri de locuri de
muncă se înregistrează la nivelul
specialiștilor și tehnicienilor din
domeniul tehnic. Fiecare categorie
înregistrează o creștere între 5% și
6%, iar domeniile în care au creat
cele mai multe locuri de muncă sunt
comerțul (plus 33.000 de contracte
de muncă), tehnologia informației
(plus 16.000 de contracte de muncă)
și sectorul de transport, care a
suplimentat anul trecut numărul
contractelor de muncă cu 15.000.
Există însă și scăderi pe piața
muncii. Cele mai mari reduceri de
angajări au avut loc în domeniul
industriei textile și de confecții. Ceea
ce arată că tendința de reducere a
activității din industria textilă este
un fenomen care a continuat anul
trecut și este tot mai vizibil și în 2019.
De asemenea, scăderi de personal
s-au înregistrat în domeniul pazei și
protecției și în cel al industriei auto,
sectorul cablajelor.
Cele mai căutate profesii au fost, anul
trecut, cele de șoferi de transport
internațional. De asemenea, au fost
solicitați muncitorii necalificați din
domeniul construcțiilor, vânzătorii și
operatorii din domeniul call-center. n
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După eșecul Ordonanței 114/2018

Ministerul Energiei pregătește o revoluție

R

n Lidia Truică

eglementările controverstae
ale guvernului, de care depind
afaceri de miliarde de euro, au
bulversat în ultimele luni
mediul de afaceri. Anunțate
la finalul anului 2018, acestea au dat peste
cap planurile operatorilor din sectorul de
energie și din cel al gazelor. Impozitul
de 2% pe cifra de afaceri risca să bage în
faliment mai multe companii de stat, în
primul rând din rândul celor care activează
în sectorul de producere a energiei pe
bază de cărbune, aflate deja în dificultate
financiară. Nici dacă scăpau de faliment,
situația nu se anunța una favorabilă,
investițiile urmând să fie drastic limitate.
După ce guvernul le-a dat planurile peste
cap cu Ordonanța 114/2018, Autoritatea
Națională de Reglementare în Energie
(ANRE) a anunțat, marți, amânarea
termenului până la care companiile din
domeniul energiei și gazelor trebuia să
declare cifra de afaceri pe anul precedent,
pentru a fi impozitate cu 2%. Revoluția
f iscală promovată prin Ordonanța
114/2018 nu înseamnă și o liniștire a apelor.
Guvernul pregătește o nouă revoluție
în sistemul energetic. Secretarul de stat
în Ministerul Energiei, Doru Vișan, a
declarat că se are în vedere crearea unei
companii care ar putea să înglobeze
producători de energie pe bază de cărbune
și Hidroelectrica. „Statul este acționar
și la Hidroelectrica, și la cărbune. Cea
mai bună combinație este cărbunele cu
Hidroelectrica, într-o companie nouă“, a
spus Vișan. Analistul economic Aurelian
Dochia a declarat, pentru Reporter Global,
că astfel de experimente s-au mai făcut
și nu au fost eficiente. „Crearea unui
mamut în sectorul energetic ar permite
o subvenționare ascunsă, încrucișată
fără să ne mai întrebe UE de subvenții.
Asta, pentru că sunt companii pe cărbune
care, istoric, nu au bani. Abia își acoperă
cheltuielile pentru alinierea la condițiile
de mediu. Politicienii sunt tentați să

Foto: Getty Images / Guliver
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apeleze la astfel de măsuri. Ar fi o măsură
în oarecare acord cu vremurile. Există un
sprijin pentru astfel de măsuri și în alte
state, dar asta nu înseamnă că sunt cele
mai eficiente“, spune Aurelian Dochia.
Analistul consideră că există un risc foarte
mare ca astfel de inițiative să declanșeze
pasiuni politice și compromisuri. „O
restructurare este necesară, dar ar trebui
lăsată pe seama pieței“, consideră Aurelian
Dochia.

Importurile de energie,
cauzate de producția mai mică
Doru Vişan a explicat că un argument
în favoarea restructurării ar fi acela că
România a importat din ce în ce mai
multă energie în primele două luni de

iarnă, ca urmare a preţului mare de pe
piaţa internă, iar dacă nu se regândeşte
structura producţiei, vor fi la nesfârşit
aceleaşi probleme. El a subliniat că un
studiu realizat de minister înainte de
debutul sezonului rece a relevat faptul
că, deşi statistic România dispune de
capacităţi de producţie de 24.000 MW,
din acestea lipsesc 8.000 MW. `Din cei
24.000 MW, 8.000 lipsesc din cauza
unor condiţii juridice, de finanţare, de
mediu, tehnice, nu mai sunt. Aceasta
este realitatea de la care să plecăm în
abordarea anului viitor. Aceşti 8.000 MW
trebuie să dispară ca licenţiere, pentru
a veni cu investiţii în plus. Acest proces
de delicenţiere este obligatoriu şi îl vom
începe după aprilie“, a explicat secretarul
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de stat. Astfel că, în ultimii ani, au început
situaţii de neacoperire a consumului, ca
urmare a indisponibilităţii resurselor şi
a capacităţilor. În noiembrie, România
a exportat 40-50 MW, în decembrie
importul a fost de 198 MW, iar în ianuarie
importul a crescut la 400 MW. „Cauzele
sunt strict comerciale. Energia curge de
la preţul mai mic spre preţul mai mare,
aşa că trebuie să ne uităm în interior de
ce s-a întâmplat. Cauza principală este
dezechilibrul dintre cerere şi ofertă,
cererea a fost mult mai mare în fiecare
moment. Creşterea preţului la certificatul
de emisii a avut şi ea o influenţă majoră. Ea
nu a fost nici măcar anticipată. A crescut
de la 7 euro la 25 de euro, cu o medie de
23 de euro în ultimele luni“, a completat
secretarul de stat. Astfel, spune acesta,
în piaţă a fost un preţ marginal, dictat
de cărbune, care şi-a internalizat costul
cu certificatele de emisii şi, de aici, şi
comportamentul celorlalţi participanţi la
piaţă, care au pus la vânzare cantităţi mici
cu preţuri mari, a subliniat Vişan. Toate
acestea, completate de producţia mică de
energie hidro şi eoliană, care sunt cele mai
ieftine. „Astfel că acoperirea consumului
s-a făcut comercial din import, din zona
Cehiei. Structura actuală a producţiei de
energie, monocombustibil, este cea mai
păguboasă. Dacă nu atacăm frontal, vom
avea la nesfârşit aceleaşi probleme. Cehia
are companii pe mixt şi poate să livreze
energie ieftină“, a adăugat reprezentantul
Ministerului Economiei.

Statul vrea să răscumpere acțiunile
la Fondul Proprietatea
O altă măsură pe care Ministerul
Economiei ar intenționa să o pună în
practică este aceea ca statul să răscumpere
acţiunile deţinute de Fondul Proprietatea
la producătorii de energie. „Această
propunere va fi lansată în dezbatere
publică. Este o variantă de lucru. Suntem
conştienţi de dificultăţile care există,
întrucât a mai existat această intenţie
anii trecuţi, ajunsese într-un studiu
foarte avansat şi a fost blocată“, a adăugat
secretarul de stat. Ordonanţa de Urgenţă
114/2018 a determinat investitorii să amâne
proiectele din România până la clarificarea

Remus Borza: „Căpușarea Hidroelectricii
este un proiect fantezist“
Fostul administrator judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, a declarat, pentru
Reporter Global, că o eventuală fuziune între Hidroelectrica și Complexul
Energetic Oltenia este un „proiect fantezist“, imposibil de realizat
și care sfidează logica afacerilor.
„Astfel de idei au mai circulat în spațiul public. Acum mai bine de zece ani,
dacă ne aducem aminte, Videanu avea un astfel de proiect cu campionii
energetici, proiect reluat și susținut cu foarte multă tărie și de un alt ministru al
economiei, Constantin Niță. Ar fi un act criminal să facă o astfel de companie,
câtă vreme CEO rămâne un mamut cu picioare de lut. Hidroelectrica a trecut
printr-un proiect amplu, radical și dureros în același timp, de restructurare și
de eficientizare. Să ne aducem aminte anul 2012, când a intrat Hidroelectrica în
insolvență, cum arătau indicatorii companiei. Era cea mai îndatorată companie
din România, 5,3 miliarde de lei datorii. În urma acestui proiect radical de
reorganizare, Hidroelectrica a devenit cea mai profitabilă companie din
România. A fost adusă la 500 de milioane de euro profit operațional în fiecare
an, adică 70% din cifra de afaceri“, declară Borza. El afirmă că în ultimii trei
ani, Hidroelectrica a fost cea mai profitabilă companie. „Dar asta a presupus o
restructurare dureroasă, pe care managementul și acționariatul CEO le refuză,
ca și Complexul Hunedoara. Acum iar se gândesc unii cum să căpușeze compania
asta. Practic, această asociere înseamnă o căpușare cât se poate de evidentă a
celor mai profitabile companii“.
În privința intenției Ministerului Energiei de a răscumpăra acțiunile pe care le
deține Fondul Proprietatea la companiile energetice, Remus Borza declară că
statul vrea să recurgă la această soluție ca să poată „să le controleze autoritar“.
„Dacă este acționar, Fondul Proprietatea contestă toate măsurile abuzive.
Discuția cu CEO și Hidroelectrica a revenit în actualitate pentru că CEO nu
știe de unde să scoată 300 de milioane de euro ca să cumpere certificatele de
CO2 și mai are termen până la finalul lunii martie. Câtă vreme «Oltenia» e pe
pierdere, evident că nu are acești bani. După 1 aprilie, plătești 100 de euro pe
fiecare certificat. Deci dacă acum înseamnă 300 de milioane, suma va fi înmulțită
cu patru, înseamnă 1,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă faliment pentru
«Oltenia»“, a mai spus Borza. n

situaţiei, iar unii dintre ei s-au arătat foarte
contrariaţi de această măsură a guvernului,
întrucât până acum considerau România o
ţară stabilă, a declarat, marţi, Călin Meteş,
vicepreşedinte al Franklin Templeton,
managerul de fond al Fondului Proprietatea
(FP). El a adăugat că Fondul Proprietatea
are de gând să vândă participaţia de
20% la Hidroelectrica, însă până acum
nu s-a primit nicio ofertă în acest sens
și, având în vedere prevederile OUG
114/2018, compania este greu de evaluat
acum. Deocamdată, măsurile susținute
vehement de guvern par să nu mai fie
puse în practică, însă chiar și aceste
indecizii au creat haos în rândul
companiilor și au dus la decizii de
amânare a investițiilor. Membri din

conducerea OMV Petrom au anunțat, la
începutul lunii februarie, că Ordonanța
de Urgență 114/2018 va avea un impact
de aproximativ 50 de milioane de euro
asupra profitabilității companiei, acestea
fiind doar calcule preliminare, potrivit
lui Stefan Waldner, directorul financiar
al operatorului petrolier. De asemenea,
OMV Petrom a anunțat că va scădea cu
17% nivelul investițiilor în acest an, până
la 3,7 miliarde de lei, de la 4,3 miliarde
de lei, în 2018, ca urmare a instabilității
legislative. Și Asociația Română a
Companiilor de Explorare și Producție
Petrolieră (ROPEPCA) a criticat măsurile
anunțate de guvern și a atras atenția asupra
numeroaselor probleme pe care acestea le
pot genera. n
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Un viitor economic incert
Săptămâna trecută, știrea că o mare companie internațională
producătoare de încălțăminte și-a închis fabrica din județul Timiș
făcea înconjurul presei din România. Printre motivele invocate:
lipsa forței de muncă, pe de o parte, și pretențiile salariale în
creștere, pe de altă parte.
n Traian Traicu

P

este 700 de locuri de muncă,
într-o localitate precum
Lugoj, nu sunt deloc puține,
iar salariile, chiar dacă
marginal peste nivelul minim
stabilit de lege, contribuiau cu siguranță
la funcționarea economiei locale. Se
poate România dispensa de investițiile din
industria textilă sau în cea a încălțămintei,
fabrici care, în marea lor majoritate,
produc în lohn, cu materie primă, tipare
și piețe de desfacere gata furnizate de
acționarul din străinătate?

Unirea a fost un proiect de țară
Răspunsul este la condițional: da, ar
putea, dacă...
Economiile performante de piață sunt
rezultatul unui echilibru sensibil, obținut,
în societățile avansate, de-a lungul a peste
100 de ani de transformări și dialog. În
cei nici 30 de ani trecuți din 1990 și până
acum, România a trebuit să ardă etape ca
să atingă statutul de economie de piață
funcțională, realitate derivată însă mai
ales dintr-o acțiune normativă, de sus în
jos. Între timp însă, economia mondială
a intrat într-o nouă paradigmă. O nouă
revoluție industrială distorsionează
modelele de business actuale și cere
aptitudini noi. Păstrând proporțiile, țara
noastră se află în fața unei situații similare
cu cea de acum o sută de ani. Rezultat al
unui proiect urmărit de câțiva oameni
cu viziune, România Mare n-a fost totuși
o soluție planificată, obținută din ceea
ce numim acum „project management“.
Ea a fost, lăsând la o parte eforturile
unor reprezentanți ai elitei politice, și
consecința fericită a unei suprapuneri
întâmplătoare a unor evenimente istorice
pe care nimeni nu le putuse prevedea.

Foto: Agerpres
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Nimeni nu anticipase dispariția simultană
a trei mari imperii: German, Austro-Ungar
și Țarist. În acest context, pe care acum îl
putem califica drept disruptiv, România,
care avea propriul proiect de țară, dar și

elite vizionare, a putut profita și realiza
unirea.
După o sută de ani, suntem din nou în
fața unui moment important. De această
dată însă, în epoca managementului de
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proiect, lucrurile nu mai pot depinde
de noroc și ar trebui să gândim un plan
pe termen mediu și pe termen lung.
Ce ne dorim de la societate, educație,
aportul noilor tehnologii? Cum poate
ajuta cercetarea la anticiparea și designul
modelului noii economii? Cum vom
organiza tranziția către aceasta și cu ce
resurse?
În acest moment, România nu este
pregătită să renunțe sau să accepte cu
inima ușoară plecarea unor investiții în
producție, chiar dacă este vorba despre
lohn, și, în general, despre niveluri
reduse ale valorii adăugate. Acum, aceste
investiții nu pot fi rapid înlocuite cu
altele. Investițiile unor industrii cu valoare
adăugată mare, fie ele în producție sau în
servicii, presupun schimbarea structurală
a economiei românești, un proces care va
dura 10-15 ani într-un scenariu optimist.

Educația, calibrată
pentru piața muncii
Transformarea structurală a economiei
este un proces care începe de la reforma
sistemului de educație, care ar trebui să
poată livra resursele de care are nevoie o
economie adaptată următoarei revoluții
industriale și care să nu mai producă
pantofi în lohn, de pildă, ci autoturisme
electrice, roboți industriali sau softuri
bazate pe inteligență artificială.
Dar pentru ca aceste planuri să nu
rămână la nivel de wishful thinking,
avem nevoie de un sistem de învățământ
nedecuplat de piața muncii. În 2019,
angajatorii recrutează pentru joburi care
nu existau acum zece ani și, tot acum,
nimeni nu poate spune care vor fi meseriile
de care va fi nevoie peste alți zece ani. Va
trebui să ne gândim cum să realizăm o
conectare mai bună între educație și viața
profesională. Și peste zece ani, va exista
o ierarhizare a economiilor naționale în
funcție de gradul lor de sofisticare, un
„lanț trofic“ al economiei globale, dacă îl
putem numi astfel. În mod evident, pentru
că nu putem lua locul Japoniei sau pe cel
al Coreei de Sud, va trebui să facem lucruri
care ni se potrivesc.

Foto: Agerpres

Ce punem în loc?

România, ca majoritatea țărilor
europene, are un sistem de educație
proiectat la sfârșitul secolului al XIXlea. Una dintre cele mai mari provocări
ale secolului al XXI-lea este răspunsul
strategic la nevoia de corectare a inadecvării
sistemului educațional cu piața muncii și
cu exigențele noii economii, pe de o parte,
și la fenomenul democratizării bunurilor
produse în serie cu tehnologii eficiente,
în detrimentul locurilor de muncă, pe de
altă parte.

Un risc demografic subestimat
În ceea ce ne privește, potrivit proiecțiilor
cuprinse în studiul din 2007 al profesorului
Vasile Ghețeu (Declinul demografic și
viitorul populației României, Institutul
Național de Cercetări Economice al
Academiei Române), România va rămâne
până în 2050 cu o populaţie de aproximativ
16 milioane de persoane, din care o treime
va fi reprezentată de pensionari, cu
presiunea aferentă pe sistemele de pensii,
și o scădere drastică a populației școlare.
Luând în considerare mutațiile care se vor
produce la nivelul economiei globale, așa
cum presupune de pildă Yuval Noah Harari,
este foarte posibil ca, dacă prima revoluție
industrială a produs clasa muncitoare, cea
de-a treia să vină cu o clasă socială suigeneris: cea a oamenilor care nu fac nimic.
În acest scenariu, spre ce anume trebuie
orientate educația și economia, în cazul

nostru? Dacă majoritatea joburilor din
servicii vor fi automatizate şi foarte puțini
vor mai munci, este foarte posibil ca noi, în
România, să nu mai producem – fie pentru
că devenim prea scumpi, fie pentru că nu
dispunem de resursele potrivite – aproape
nimic, iar în acest fel nu vom mai conta.
De aceea, chiar și producția în lohn este
mai bună decât nimic, atunci când nu ești
pregătit să faci altceva. Sau, ca alternativă
la producția de pantofi și pantaloni, să
începem să gândim soluții de îmbunătățire
și flexibilizare a pieței muncii, politici
inteligente de imigrare, de încurajare a
natalității, de reformare a sistemului de
educație, de salarizare, fără a pune în
competiție sectorul public cu cel privat...
România beneficiază în acești ani de o
fereastră de oportunitate unică, de care
ar trebui să profite. Suntem membri UE,
avem acces la fondurile de coeziune și
structurale și suntem colegi de organizație
cu țări care au reușit, mai bine decât
noi, să apuce pe calea spre noul model
de economie. A bon entendeur, salut!,
nu mai trebuie să reinventăm roata
sau să pretindem că o reinventăm, este
suficient să știm să profităm de experiența
celorlalți. n
Traian Traicu este Head of Media Relations la
BRD. Opiniile exprimate sunt strict personale,
nu reflectă poziția oficială a BRD și nu implică
sau angajează în niciun fel această instituție.
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București - Bruxelles aller-retour

Migrația pentru respect și pentru
viitorul copiilor

D

e peste șase ani fac drumul
de la București la Bruxelles
și invers, uneori chiar
Bruxelles - Cluj. De regulă
cu avionul, o dată pe an cu
mașina, atunci când plănuim excursii și
alte opriri în drum spre țară, spre casă.
Călătoresc cu companii low cost sau de
linie, din Bruxelles sau din Charleroi, iar
biletul costă de la câțiva zeci de euro la
câteva sute de euro.
Da r c i n e s u n t p a s a ge r i i a ce s to r
câteva zboruri zilnice și directe care
leagă România de Belgia? Majoritatea
pasagerilor sunt români care lucrează în
Belgia. Mulți sunt gălăgioși, împrăștiind
în jur exuberanța revenirii acasă, chiar
și pentru câteva zile. Alături de ei, mai
sunt rudele celor ce muncesc în Belgia,
în general părinții acestora, și care

merg să aibă grijă de nepoți. Mai sunt și
câțiva belgieni care vizitează România, la
invitația prietenilor români. La Otopeni,
situația e mai dramatică: oameni care
își iau la revedere, își fac promisiuni, se
îmbrățișează lung, cât să le ajungă câteva
luni, până la următoarea revedere. La
benzile de control fizic sunt oameni tăcuți,
cu lacrimi în ochi. Îi așteaptă luni de
muncă departe de cei dragi. Ei sunt eroii
multor familii nevoiașe, abandonate de un
stat meschin.
Deseori, vorbesc cu vecinii de scaun; îmi
spun unde lucrează, de ce au plecat, dacă
și când s-ar întoarce. Cei mai mulți spun
că s-ar întoarce acasă, că e greu printre
străini, dar că nu au la ce să se întoarcă.
Dar strâng bani să-și facă o casă, cea mai
frumoasă din sat, unde să se întoarcă peste
câțiva ani sau la pensie. Cei mai tineri, care

n Anca Dragu

au familiile cu ei, spun că vor rămâne în
Belgia cât mai mult posibil pentru că acolo,
departe de casă, pot oferi copiilor o școală
mai bună, un spital mai curat, un stat mai
onest. Acesta este momentul de tristețe
când constatăm că această dezrădăcinare
este un sacrificiu făcut de părinți pentru
copii și din nevoia de a se simți respectați.
Trist. Migrația economică s-a transformat
într-o migrație în căutarea respectului.
Această migrație a dezvoltat aviația civilă
și a creat locuri de muncă. Frecvența și
destinația curselor către diferite orașe din
România au crescut semnificativ, ajungând
la patru-cinci curse pe zi dus-întors, fără
oprire. Mulți dintre pasagerii autocarelor
s-au orientat către un transport mai rapid,
preferând autocarele sau microbuzele
pentru bagaje și pachete către și de la cei
de acasă. Time is money. Dar odată ajunși
în țara la care acești oameni visează să se
întoarcă într-o zi, sunt loviți de realitatea
cruntă a aeroporturilor înghesuite, prost
administrate și deseori murdare. La ieșirea
din aeroport, te lovește realitatea cruntă
a infrastructurii de transport precare, cu
drumuri peticite, cu marcaje incerte și
trenuri care te poartă cu viteza melcului,
în vagoane insalubre.

În ciuda banilor trimiși în țară...

Foto: Agerpres
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Migrația românilor aduce bani buni
în țară, miliarde de euro pe an. Din
acești bani, familiile celor plecați nu
beneficiază de prea multe servicii publice,
iar copiii lăsați în urmă suferă. România
bate recordurile europene la sărăcie în
rândurile copiilor și la lipsa accesului la
educație, la servicii medicale, la igienă
elementară și la abandon școlar. Acestea
sunt motivele care îi fac pe părinți să
continue pribegia. În România, în iunie
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2018, nu mai puțin de 94.991 de copii aveau
părinții plecați la muncă în străinătate, iar
dintre aceștia, 18.012 aveau ambii părinți
plecați în străinătate. 16.797 de copii erau
în grija rudelor până la gradul IV, fără
măsură de protecție, conform datelor
centralizate de Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție (ANPDCA). Am putea aminti și
abandonul școlar, la care suntem în topul
european și care îi condamnă pe copiii
care părăsesc școala la un viitor trist, fără
a le oferi o șansă reală la o viață mai bună,
ca adulți.

Cei mai săraci copii din Europa
Cifrele seci arată că cei mai săraci copii
din Uniunea Europeană sunt copiii români.
În 2018, în România erau 4.214.010 copii cu
vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, împărțiți
aproape egal între mediul rural și urban.
Din păcate, 41,7% dintre acești copii,
respectiv 1.757.242 se află în risc de sărăcie
și excluziune socială, conform Eurostat.
Este cel mai mare procent de copii din
Uniunea Europeană aflați în risc de sărăcie
și excluziune socială, aproape dublu față
de media europeană de 24,3% și mult peste
nivelul din Germania de 18%, Polonia
17,9%, Cehia 14,2% etc. Dacă ne uităm
la condițiile de viață, 30,6% dintre copiii
români, aproximativ 1.290.000 de copii,
locuiesc în case fără baie sau duș, adică de
13 ori mai mult decât media europeană de
2,4%. Chiar și în Bulgaria, țară care ocupă
locul al doilea în acest clasament al rușinii,
procentul copiilor care locuiesc în aceste
condiții este la jumătate, respectiv 15,3%
din numărul total de copii. În Polonia,
numai 1,9% dintre copii trăiesc în locuințe
fără baie sau duș, 1,2% în Danemarca, 0,8%
în Croația, 0,7% în Marea Britanie, 0,2%
în Belgia și Cehia. În Germania, Spania,
Malta și Suedia, niciun copil nu locuiește
în case fără baie sau duș.
În 2018, Fundația World Vision România
a publicat un studiu șocant care arată că
9% dintre copii se culcă seara flămânzi, 6%
dintre ei - uneori, iar 3% întotdeauna se
duc la culcare flămânzi. Potrivit raportului,
una din două familii din mediul rural are
venituri care fie nu ajung deloc, fie abia
ajung de la o lună la alta, iar una din trei

familii beneficiază de o formă de sprijin
social. Studiul mai arată că deși școala este
teoretic gratuită, 1,5% dintre familii au cel
puţin un copil care a abandonat şcoala în
anul de învățământ 2016-2017, iar motivul
principal de abandon este costul şcolii.

Ce e de făcut?
Diverse experimente în educație din
ultimii 30 de ani au creat o degringoladă
cu efecte negative asupra calității
învățământului românesc. Copiii,
profesorii și părinții sunt bulversați, iar
rezultatele la învățătură sunt în scădere.
Învățământul este profund polarizat,
dominat de o mare masă de absolvenți
nepregătiți pentru servicii bine plătite. La
polul opus, avem o pătură foarte subțire
de elite care părăsesc țara la prima ocazie.
Tendința aceasta negativă trebuie oprită
și trebuie să ne asumăm un moment
zero de unde să repornim reconstrucția.
Un pact național la nivel politic pe
educație și sănătate ar trebui agreat de
toate forțele politice, bazat pe analizele
și recomandările experților și care să

vizeze curricula, pregătirea profesorilor și
îmbunătățirea infrastructurii școlare. Școli
dotate cu terenuri de sport funcționale,
cantine, grupuri sanitare, cabinete
medicale, profesori cu vocație de dascăli
și pregătire modernă care să stimuleze
gândirea critică a învățăceilor. Și, mai ales,
să desființăm o dată pentru totdeauna
sistemul de învățământ „în schimburi“, în
care copiii primesc informații și educație
„pe repede-nainte“, că vine schimbul doi...
Povestea este similară în sănătate,
unde avem nevoie de cadre medicale bine
pregătite, care să-și desfășoare activitatea
în medii profesionale, în clinici noi și bine
dotate cu echipamente, medicamente și
consumabile. Spitalele vechi, pavilionare,
af late în clădiri centenare, a căror
igienizare este imposibilă, trebuie să
devină istorie. Problema este că rezultatele
acestor investiții complexe și costisitoare
nu vin imediat și, ca atare, nu aduc voturi.
Așa că toate resursele țării sunt canalizate
spre obiective vizibile pe termen scurt, dar
care pot fi ușor fructificate în multiplele
runde electorale. n
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München: Oficial, nu ne înțelegem
Anul trecut, Conferința de Securitate de la München a fost scena unei
confruntări dure între Rusia și Occident, cu un discurs acuzator al
ministrului de externe Serghei lavrov și replici pe măsură. De data aceasta,
s-a făcut remarcată falia transatlantică.

D

n Ovidiu Nahoi

iferențele de abordare dintre
Europa și America s-au
văzut și din avion. Dosarul
nuclear iranian, politicile
în domeniul schimbărilor
climatice, comerțul internațional sau
angajamentul față de NATO au fost tot
atâtea teme de divergență.
Cancelara germană Angela Merkel
s-a reafirmat la München drept unul
dintre principalii apărători ai ordinii
internaționale tradiționale, bazată
pe principiile multilateralismului și
comerțului deschis. Ea a avertizat cu
privire la dezintegrarea structurilor
politicii internaționale, f ăcând apel
la reconsolidarea parteneriatului
transatlantic.

Cine să pună piesele în puzzle?
„Arhitectura per total a lumii așa cum o
știm este acum un puzzle care, dacă doriți,
s-a dezintegrat în mai multe părți mici.
Trebuie să ne gândim la structuri integrate
și la interdependențe. (...) Avem nevoie
de NATO ca o ancoră a stabilității într-o
mare furtunoasă. Avem nevoie de alianță
ca o comunitate a valorilor comune. Nu ar
trebui să uităm niciodată că NATO a fost
fondată nu doar ca o alianță militară, ci și
ca o alianță a națiunilor cu valori comune;
a națiunilor care împart aceleași valori cu
privire la drepturile omului și democrația“,
a precizat Merkel.
Merkel a pus, de asemenea, la îndoială
decizia președintelui american Donald
Trump de a-și retrage trupele din Siria și
Afganistan.
Problemele comerțului global nu puteau
lipsi din discursul cancelarei, care a insistat
că mașinile germane nu reprezintă un
pericol pentru Statele Unite, așa cum
susținea președintele Donald Trump.
„Suntem mândri de mașinile noastre

Foto: Getty Images / Guliver
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și așa trebuie să fim“, a declarat Merkel,
adăugând că multe sunt vândute în SUA
și exportate în China.
„Dacă acest lucru este văzut ca fiind un
pericol la adresa securităţii SUA, suntem
șocați“, a precizat Merkel, la Conferinţa
de Securitate de la München, în aplauzele
publicului.
Da altfel, Merkel a stârnit în mai multe
rânduri ovații și ropote de aplauze. De
exemplu, atunci când, după ce a deplâns
destrămarea ordinii tradiționale, a fost
întrebată de organizatorii conferinței cine
ar trebui să mute piesele pe tabla de puzzle.
„Doar noi toți, împreună“, a răspuns, în
aplauzele puternice ale asistenței – cu
două excepții, vicepreședintele american
Mike Pence şi Ivanka Trump.

Controversa iraniană
Vicepreședintele american Mike Pence
a cerut din nou Uniunii Europene să se

retragă din acordul nuclear încheiat cu
Iranul, din care Statele Unite s-au retras
anul trecut. Cererea vicepreședintelui
american vine în momentul în care statele
membre UE se pregătesc să pună în
aplicare mecanismul de plată european
menit să permită continuarea tranzacțiilor
comerciale între Uniunea Europeană
și Iran, în ideea de a ocoli sancțiunile
americane.
Europenii lucrează încă din septembrie
la crearea mecanismului care ar institui
un fel de sistem de troc, vizând să evite
tranzacții monetare în dolari.
Mecanismul, cunoscut ca Instex, a
fost deja lansat, într-o primă formă, de
Germania, Franța și Marea Britanie, la
sfârșitul lunii ianuarie.
Evident, la Conferința Securității de la
München, Berlinul a respins îndemnul lui
Pence ca europenii să rupă acordul nuclear
cu Iranul.
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Fără acest acord, „regiunea nu va fi
mai sigură și ar face, în realitate, încă un
pas către o confruntare deschisă, a spus
la München șeful diplomației germane,
Heiko Maas.
„Împreună cu britanicii, francezii și cu
toată Uniunea Europeană, noi am găsit
un mijloc prin care Iranul să rămână în
acordul nuclear. Iar obiectivul nostru
rămâne – fără arma nucleară –, tocmai
pentru că Iranul ar destabiliza regiunea.
În opinia europenilor, Iranul respectă
acordul din 2015, care ridică sancțiunile economice în schimbul unui
angajament al Teheranului de a se limita
la o industrie nucleară cu aplicație strict
în sfera civilă. Pentru Angela Merkel,
scopul este comun cu cel al Americii:
acela ca Iranul să nu se doteze cu bomba
nucleară.
„Singura întrebare este cum ne atingem
obiectivul comun (...) Facem aceasta
punând capăt acordului sau folosind mica

pârghie pe care o mai avem? Aceasta este
o chestiune tactică“, a mai spus Merkel.
Gazul, Rusia și problema dependenței
Un punct de controversă l-a constituit
și proiectul noului gazoduct Nord Stream
2, între Rusia și Germania. Statele Unite
au criticat în mai multe rânduri planurile
Germaniei și Rusiei de a transporta gaz
direct prin Marea Baltică, ocolind Ucraina
și Polonia. Varșovia, mai ales, vede o
amenințare strategică în această înțelegere
directă germano-rusă, peste capul altor
state membre ale UE și NATO.
Președintele Donald Trump a acuzat
Germania că este pe cale să devină „captivă“
față de Rusia, din cauza dependenței
energetice de această țară.
Angela Merkel a respins, la München,
acuzațiile președintelui american. „Dacă
în timpul Războiului Rece (...) am importat
mari cantități de gaz rusesc, nu înțeleg de
ce vremurile ar trebui să fie mult mai
grele astăzi, așa încât putem spune: Rusia

Cum vede lumea președintele român
Președintele Klaus Iohannis, invitat al conferinței, a pledat
pentru întărirea alianței transatlantice și pentru depășirea
„animozităților temporare“. România are mare nevoie de
umbrela de securitate a Statelor Unite și NATO, într-un
context regional tensionat. În același timp, România este
extrem de dependentă de finanțările europene și de
oportunitățile pieței unice.
Potrivit președintelui român, Bucureștiul sprijină ferm o
coeziune crescută pe flancul estic al UE și NATO, de la nord
la sud. „Regiunea Mării Negre, unde provocările la adresa
mediului de securitate sunt în creștere (...), are nevoie de o
prezență NATO mai accentuată“, a atras atenția Iohannis.
Sistemul internațional multilateral se află sub o presiune
crescândă, iar adaptarea sa la noile realități este probabil
cea mai mare provocare, a subliniat Klaus Iohannis,
apreciind că răspunsul este mai multă coeziune din partea
statelor membre și a instituțiilor europene.
Președintele român a pledat pentru un angajament
european sporit în materie de securitate.
„Eforturile noastre ar trebui să aibă drept rezultat reînnoirea
angajamentului față de NATO și de Națiunile Unite. Pe
aceste linii de acțiune, un input consolidat din partea Uniunii
Europene la securitatea internațională va aduce noi garanții
partenerilor noștri strategici, acelor parteneri de care avem
nevoie pentru a fi eficienți și credibili. Iar acest lucru duce la
întrebarea - este acesta momentul potrivit pentru a fi mai
ambițioși? (...) Trebuie să evităm inițiative care sugerează
competiția transatlantică și să ne concentrăm pe construirea

rămâne un partener. Vrem să facem Rusia
dependentă doar de China? Este acesta
interesul nostru european? Nu cred acest
lucru“, a spus șefa guvernului german.
Angela Merkel a afirmat că ar fi o greșeală
ca Rusia să fie exclusă politic. „Din punct
de vedere geostrategic, Europa nu poate
avea un interes în tăierea tuturor relațiilor
cu Rusia“, a afirmat ea.
Donald Trump a insistat în mai multe
rânduri că Germania ar trebui să cumpere
gaz lichefiat din Statele Unite, însă
costurile ridicate ar pune mari probleme
de competitivitate economiei germane,
care este și motorul Uniunii Europene.

SUA transmit Uniunii Europene să
îl recunoască pe Juan Guaido drept
preşedintele legitim al Venezuelei
Uniunea Europeană trebuie să îl
recunoască pe Juan Guaido, liderul
opoziţiei şi preşedintele Parlamentului din
Venezuela, drept preşedintele legitim al

unui consens mai puternic pe problemele pe care trebuie
să le rezolvăm împreună. Complementaritatea și evitarea
dublării între Uniunea Europeană și NATO sunt cuvintelecheie ale acestui demers“, a spus Klaus Iohannis.
El a subliniat că anul acesta se vor marca împlinirea a
70 de ani de la fondarea NATO și 20 de ani de cooperare
europeană în domeniul securității și apărării. Iar
Summitul informal de la Sibiu, din 9 mai, va fi „un bun
prilej să transmitem un mesaj de unitate, de angajament
proeuropean și să proiectăm o perspectivă pozitivă pentru
viitorul Uniunii Europene“.
În marja conferinței, președintele Iohannis s-a întâlnit
cu vicepreședintele american Mike Pence. „Am reiterat
importanța Parteneriatului nostru Strategic şi consolidarea
în continuare a relaţiei transatlantice“, a scris Iohannis pe
Twitter, la finalul întâlnirii. Tot sâmbătă, şeful statului a avut
o întrevedere cu Manfred Weber, preşedintele Grupului PPE
din Parlamentul European.
„Nu în ultimul rând, Vicepreşedintele SUA a mulţumit
pentru decizia recentă a Preşedintelui Klaus Iohannis de
recunoaştere a lui Juan Guaidó ca preşedinte interimar al
Venezuelei. Cei doi înalţi oficiali au mai abordat şi alte teme
de actualitate internaţională“, a comunicat Administraţia
Prezidenţială.
„O discuţie foarte bună cu preşedintele Klaus Iohannis
privind mandatul României la preşedinţia UE. De asemenea,
UE trebuie să-şi asume responsabilitatea şi la scară globală:
avem şansa de a vorbi pe o singură voce“, a scris, la rândul
său, Weber, pe Twitter. n
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ţării, a afirmat vicepreşedintele american,
Mike Pence, sâmbătă, în discursul său
de la Conferinţa de Securitate de la
München, punând astfel presiune ca nu
doar guvernele individuale, ci şi blocul
european să aibă o poziţie comună privind
criza de la Caracas, scrie Reuters.
Pence a afirmat că Guaido, care s-a
autoproclamat preşedinte interimar şi a
câştigat susţinerea SUA şi a comunităţii
internaţionale pentru a-l înlocui pe
preşedintele Nicolas Maduro, merită ca
„restul lumii“ să îl recunoască oficial şi l-a
numit pe Maduro drept un dictator care
trebuie să se retragă.
„Este timpul pentru restul lumii să facă
un pas înainte. Din nou, lumea veche
poate lua o poziţie pentru susţinerea
libertăţii în lumea nouă .. Astăzi facem
apel la Uniunea Europeană să ia o poziţie
şi să susţină libertatea prin a-l recunoaşte
pe Juan Guaido drept singurul preşedinte
legitim al Venezuelei“, a precizat Pence.
Guaido s-a autoproclamat preşedinte în
ianuarie, susţinând că alegerile câştigate
de Maduro în 2018 nu au fost legitime
şi astfel preşedintele socialist nu este
unul legitim. Însă Maduro beneficiază în
continuare de susţinerea armatei ,dar şi de
cea a Rusiei, Turciei sau Chinei.

Pence vizitează prima oară
fostul lagăr Auschwitz, împreună
cu cuplul prezidenţial polonez
şi Jared Kushner
Vicepreşedintele american Mike Pence
a vizitat, vineri, împreună cu preşedintele
polonez Andrzej Duda, cu ginerele şi
cu unul dintre consilierii preşedintelui
Donald Trump, Jared Kushner, fostul
lagăr nazist de exterminare Auschwitz,
transformat în memorial, unde a văzut
un vagon de tren, crematorii şi părul unor
victime, tot atâtea mărturii copleşitoare
ale răului ce a cuprins Europa secolul
trecut, relatează The Associated Press.
Aceasta este prima vizită a lui Pence, un
creştin conservator, în locul în care forţe
naziste au ucis 1,1 milioane de persoane,
majoritatea evrei, dar şi polonezi şi romi,
între alţii, în timpul ocupaţiei naziste a
Europei de Est, în cursul celui de-al Doilea
Război Mondial.
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Pence şi soţia sa, Karen, au fost
însoţiţi de către Andrzej Duda şi de Prima
Doamnă poloneză, Agata KornhauserDuda.
Ei şi-au început vizita intrând pe jos pe
poarta pe care scrie „Arbeit Macht Frei“
(„Munca te eliberează“). S-au oprit şi s-au
întors, pentru a poza pentru jurnalişti.
Pence a vizitat o sală în care este expus păr
uman şi lucruri personale ale victimelor,
după care a depus o jerbă la Zidul Morţii,
în curte, unde erau executaţi deţinuţii.
Multe dintre persoanele executate aici au
fost polonezi din cadrul Rezistenţei faţă
de ocupaţie.
Cele două cupluri au depus jerbe
împreună. Cuplul Pence s-a ţinut de mână,
iar vicepreşedintele a aşezat o banderolă
cu mesajul „din partea poporului Statelor
Unite ale Americii“.
Kushner a făcut parte dintr-un al doilea
grup, care s-a apropiat după aceea de zid
şi a depus jerbe.
În a doua parte a vizitei, ei au vizitat
lagărul vecin Birkenau, locul unde au
fost asasinaţi evrei din întreaga Europă.
Pence a îngenuncheat şi şi-a înclinat capul,
punând o mână pe un vagon roşu, pe o linie
pe care erau aduşi la moarte evrei.
Cele două cupluri au depus, de
asemenea, lumânări la un memorial
dedicat victimelor Holocaustului, unde
Pence a purtat o kippa evreiască. Marele

rabin al Poloniei a spus o rugăciune pentru
morţi.
Pence a vizitat lagărul la o zi după ce a
vizitat, de asemenea, locuri de comemorare
a suferinţei îndurate de evrei şi de poporul
polonez la Varşovia, în timpul războiului.
Această vizită are loc în contextul în care
Pence a acuzat Marea Britanie, Franţa,
Germania şi întreaga Uniune Europeană
că încearcă să ocolească sancţiunile
americane impuse Iranului şi a îndemnat
UE să urmeze exemplul administraţiei
Trump şi să se retragă din acordul în
dosarul nuclear iranian, încheiat în 2015
la Viena.
În discursul pe care l-a susţinut la
Conferinţa de la Varşovia privind Orientul
Mijlociu, Pence a acuzat Iranul că
promovează în mod deschis alt Holocaust“.
Pence se află într-un turneu de patru
zile în Europa, în care s-a întâlnit cu
militari polonezi şi americani în Polonia
şi a participat la Conferinţa de la Varșovia
privind Orientul Mijlociu, care s-a încheiat
joi. Ultima etapă a turneului său este
Conferinţa Securităţii de la München, în
Germania.
Kushner, un consilier de rang înalt al
lui Trump în probleme legate de Orientul
Mijlociu, i-a informat pe participanții de
la Conferința de la Varșovia cu privire la un
plan de pace israeliano-palestinian. Niciun
detaliu al planului nu a fost făcut public. n
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Socialismul revirimentului de stânga
al generației mileniului
Apare o nouă doctrină de stânga. Ea nu este răspunsul la problemele capitalismului

Foto: Getty Images / Guliver
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UPĂ PRĂBUȘIREA Uniunii
Sovietice în 1991, lupta
ideologică a secolului
XX părea încheiată.
Capitalismul câștigase, iar
socialismul devenise un sinonim pentru
eșec și oprimare politică. Șchiopăta prin
adunări periferice, state eșuate și în
liturghia pompoasă a Partidului Comunist
Chinez. Azi, la 30 de ani distanță,
socialismul este din nou la modă. În
America, Alexandria Ocasio-Cortez, o
membră nou-aleasă a congresului, care își
spune socialist-democrată, face senzație,
pe măsură ce crește tabăra candidaților
prezidențiali democrați pentru alegerile
din 2020 care virează spre stânga. În
Marea Britaine, Jeremy Corbyn, liderul
extremist al Partidului Laburist, ar putea
încă să câștige cheia de la Downing Street
numărul 10.
Socialismul se întoarce furtunos,
deoarece a pus la punct o critică incisivă
a ceea ce a mers prost în societățile
occidentale. În timp ce politicienii de
pe dreapta aproape că au renunțat la
confruntarea de idei și s-au retras în
șovinism și nostalgie, stânga s-a focalizat
pe inegalitate, mediul înconjurător și
pe cum să dai puterea cetățenilor, mai
degrabă decât elitelor. Totuși, deși stânga
renăscută a înțeles bine anumite lucruri,
pesimismul său în privința lumii moderne
merge prea departe. Politicile sale suferă de
naivitate în privința bugetelor, birocrațiilor
și afacerilor.
Vitalitatea reînnoită a socialismului
este remarcabilă. În anii ’90, partidele
de stânga au virat spre centru. Ca lideri
ai Marii Britanii și Americii, Tony
Blair și Bill Clinton au pretins că au
găsit o „a treia cale“, un compromis între
stat și piață. „Acesta este socialismul
meu“, declara Blair în 1994, când a abolit
angajamentul laburist față de proprietatea
de stat asupra companiilor. Nimeni nu

a fost înșelat de declarația sa, mai ales
socialiștii.
Stânga de azi vede a treia cale ca un drum
înfundat. Mulți dintre noii socialiști sunt
născuți în jurul anului 2000. Cam 51%
dintre americanii în vârstă de 18-29 de
ani au vederi pozitive despre socialism,
spune Gallup. La alegerile primare din
2016, mai mulți tineri l-au votat pe Bernie
Sanders decât pe Hillary Clinton și pe
Donald Trump laolaltă. Aproape o treime
din alegătorii francezi sub 24 de ani au
votat, în alegerile prezidențiale din 2017,

pentru candidatul de extremă stânga. Dar
socialiștii din generația mileniului nu e
musai să fie tineri. Mulți dintre cei mai
înfocați adepți ai lui Corbyn sunt la fel de
în vârstă ca și el.
Nu toate țelurile socialiste ale generației
mileniului sunt în mod special radicale.
O politică din America este sistemul de
asigurări de sănătate universal, care este
normal și dezirabil în alte părți din lumea
bogată. Radicalii de stânga spun că vor să
păstreze avantajele economiei de piață. Iar
atât în Europa, cât și în America, stânga
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este o coaliție largă, fluidă, așa cum sunt,
de obicei, mișcările cu un ferment de idei.
Cu toate acestea, există teme comune.
Socialiștii din generația mileniului cred
că inegalitatea a scăpat de sub control
și că economia este trucată în favoarea
intereselor particulare. Ei cred că publicul
dorește ca veniturile și puterea să fie
redistribuite de stat pentru a echilibra
balanța. Ei cred că miopia și sistemul
de lobby au făcut ca guvernele să ignore
probabilitatea crescândă a unei catastrofe
climatice. Și ei cred că ierarhiile care
guvernează societatea și economia –
reglementatorii, birocrațiile și companiile
– nu mai servesc interesele oamenilor de
rând și trebuie să fie „democratizate“.
Multe din aceste lucruri sunt
indiscutabile, inclusiv flagelul sistemului
de lobby și neglijarea mediului
înconjurător. Inegalitatea din Occident
a crescut realmente enorm în ultimii 40
de ani. Venitul mediu al primilor 1% din
America a crescut cu 242 %, aproximativ
de șase ori mai mult decât al celor cu
venituri medii. Dar această nouă stângă
greșește, de asemenea, părți importante
din diagnosticul său, mai ales majoritatea
rețetelor sale.
Să începem cu diagnosticul. E greșit
să credem că inegalitatea va continua să
crească în mod inexorabil. Inegalitatea
veniturilor americane a scăzut între
2005 și 2015, după ajustarea la impozite
și transferuri. Veniturile medii ale
gospodăriilor au crescut cu 10% în termeni
reali în cei trei ani până la 2017. Un refren
comun este că locurile de muncă sunt
precare. Dar în 2017, se numărau 97 de
angajați tradițional cu normă întreagă la
fiecare 100 de americani în vârstă de 25-54
de ani, față de doar 89 în 2005. Cea mai
mare sursă de precaritate nu este lipsa de
locuri de muncă stabile, ci riscul economic
al unei noi recesiuni.
Socialiștii din generația mileniului au
diagnosticat greșit și opinia publică. Au
dreptate că oamenii simt că au pierdut
controlul asupra vieții lor și că s-au
împuținat oportunitățile. Publicului îi
displace și inegalitatea. Taxele pe cei
bogați sunt mai populare decât impozitele
pe toată lumea. Cu toate acestea, nu există
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o dorință generală pentru o redistribuire
radicală. Sprijinul americanilor pentru
redistribuire nu este mai mare decât era în
1990, iar țara a ales recent un miliardar care
a promis că va reduce impozitele pentru
corporații. Într-un anumit sens, britanicii
sunt mai relaxați în privința bogătașilor lor
decât americanii.
Dacă diagnosticul stângii este prea
pesimist, problema reală rezidă în
remediile prescrise, care sunt risipitoare
și periculoase din punct de vedere politic.
Să luăm, de pildă, politica fiscală. Unii
de pe stânga răspândesc mitul că marile
extinderi ale serviciilor guvernamentale
pot fi plătite mai ales prin impozite mai
mari asupra celor bogați. În realitate, pe
măsură ce populațiile îmbătrânesc, va
fi greu să se mențină serviciile existente
fără să se mărească impozitele pentru cei
cu venituri medii. Ocasio-Cortez a lansat
ideea unei rate de impozite de 70% pentru
cele mai mari venituri, dar o estimare
plauzibilă pune încasările la doar 12
miliarde $, sau 0,3% din totalul încasărilor
din impozite. Unii radicali merg mai
departe, sprijinind „teoria monetară
modernă“, conform căreia guvernele pot
să se împrumute în voie pentru a finanța
noi cheltuieli, menținând în același timp
ratele dobânzilor la un nivel scăzut. Chiar
dacă guvernele au putut să se împrumute
recent mai mult decât se așteptau mulți
decidenți politici, ideea că împrumuturile
nelimitate nu se răzbună în cele din urmă
pe economie este o formă de înșelătorie.
Lipsa de încredere în piețe îi împinge
pe socialiștii din generația mileniului
la concluzii greșite și despre mediul
înconjurător. Ei resping taxele pe carbon
neutre în privința veniturilor precum cea
mai bună cale de a stimula inovația din
sectorul privat și de a combate schimbările
climatice. Ei preferă planif icarea
centralizată și cheltuielile publice masive
pe energia verde.
Viziunea socialiștilor din generația
mileniului despre o economie
„democratizată“ împrăștie puterea de
reglementare, în loc să o concentreze.
Asta este întrucâtva plăcut pentru localiști
precum această revistă, dar localismul are
nevoie de transparență și responsabilitate,

nu de comitetele ușor de manipulat
favorizate de stânga britanică. Dacă
serviciile de distribuție a apei din Anglia
ar fi naționalizate așa cum vrea Corbyn, ele
nu ar fi probabil niște exemple strălucite
de democrație locală. Și în America, un
control local duce adesea la starea de
captivitate. De pildă, puterea comisiilor
de licență de a le interzice outsiderilor
accesul la locuri de muncă sau a Nymbys
(acronim pentru Not In My Backyard – nu
în curtea mea din spate - persoane care
se opun unui proiect comunitar, pe care îl
consideră dăunător pentru ele, n.tr.) de a
opri construcția unor proiecte imobiliare.
Birocrația la orice nivel oferă oportunități
pentru interesele speciale de a captura
influența. Într-o piață liberă, cea mai pură
delegare a puterii este către indivizi.
Dorința de democratizare se extinde la
companii. Stânga din generația mileniului
vrea să fie mai mulți muncitori în cadrul
consiliilor de administrație și, în cazul
laburiștilor, să confiște acțiuni la firme și
să le distribuie la muncitori. Țări precum
Germania au o tradiție de participare a
angajaților. Dar dorința socialiștilor de a
crea un control mai mare al firmei este
înrădăcinată în suspiciunea legată de
forțe îndepărtate care sunt dezlănțuite de
globalizare, A da putere muncitorilor să se
opună la schimbare ar osifica economia.
Mai puțin dinamism este opusul a
ceea ce este necesar pentru reînnoirea
oportunităților economice.
În loc să ferească firmele și locurile de
muncă de schimbare, statul ar trebui să
se asigure că piețele sunt eficiente și că
în centrul politicilor sunt muncitorii, nu
locurile de muncă. În loc să fie obsedate
de redistribuire, guvernele ar face mai
bine să reducă din căutarea de rente, să
amelioreze învățământul și să stimuleze
concurența. Schimbările climatice pot fi
combătute cu un mix de instrumente de
piață și de investiții publice. Socialismul
din generația mileniului are o voință
salutară de a sfida statu-quo-ul. Dar ca
și socialismul de odinioară, el suferă de
credința în incoruptibilitatea acțiunii
colective și de o suspiciune nejustificată
față de energia individuală. Liberalii ar
trebui să i se opună. n
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Bagehot

Brexitul ar putea trimite la abator
industria mieilor din Marea Britanie
Fermierii ar putea fi jupuiți, în cazul unei ieșiri din UE fără acord
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IMIC NU ESTE MAI aproape
de inima Angliei care
pulsează decât Shropshire.
Orașele acestui district se
mândresc cu unele dintre
cele mai frumoase castele Normande
și cu clădirile în alb și negru. Wenlock
Edge și Long Mynd sunt exemple de o
frumusețe pastorală – „dealurile albastre
ale amintirii,“ în fraza nemuritoare a lui
A.E. Housman din „A Shropshire Lad“
(„Un flăcău din Shropshire“).
Nu este deloc surprinzător că „tărâmul
liniștii pierdute“ al lui Housman este
un fief al Brexitului. Aproape 57% din
locuitorii din Shropshire au votat pentru
ieșirea din UE. Patru dintre cei cinci
parlamentari din comitat sunt pro-Brexit:
unul dintre ei, Owen Paterson din Nordul
Shropshire, este cât se poate de pornit. Și
totuși, Brexitul reprezintă cea mai mare
amenințare din ultimele decenii la adresa
specificului din Shropshire – și nu doar
pentru cele câteva fabrici care furnizează
piese de schimb pentru industria auto din
Black Country-ul învecinat (zona din West
Midlands din Anglia unde zăcământul
de cărbune ajunge la suprafață), dar și
la adresa economiei rurale tradiționale a
comitatului.
Oile au fost mereu în centrul agriculturii
din Shropshire. În Evul Mediu, cu prețul
lor s-au construit proprietățile în alb și
negru și marile biserici care adaugă la
șarmul zonei. Azi, o treime din oile Marii
Britanii pasc pe cele 100 de mile din centrul
comitatului. O dată sau de două ori pe
săptămână, orașe cu piețe agricole mari,
precum Luwdlow și Knighton, răsună de
cocile cu rezonanță veche ale licitațiilor de
ovine. O proporție semnificativă din toate
aceste oi ajunge la abatorul de la Craven
Arms, proprietatea unei firme numite
Euro Quality Lambs (Miei de Calitate
Europeană).

Firma este mărturie a cât de eficientă
a devenit această industrie. Abatorul
sacrifică 14.000 de animale pe săptămână
– 25.000 în ajunul Crăciunului – printr-o
diviziune severă a muncii. Un om cu pistol
anesteziant le amețește, un altul cu un cuțit
le taie beregata, un specialist în capete le
taie capul, iar un altul le jupoaie blana.
Nimic nu se pierde: conținutul stomacului
este transformat în îngrășământ, oasele
sunt măcinate în pulbere pentru mâncare
de pisici, iar sângele este folosit pentru
combustibil biologic. Euro Lambs (Mieii
Euro) arată și cât de internațională a
devenit industria. Optzeci la sută dintre
carcase sunt exportate pe continent,
majoritateea în Franța, iar 60% din
angajații firmei sunt est-europeni. Dar

ăsta este doar începutul. Euro Lambs este
deținută de o familie pakistaneză, Khalid,
care a ajuns la Craven Arms via Irlanda, în
1992, și a descoperit acolo o piață pentru
carne halal de înaltă calitate. Bărbatul
care retează beregata animalelor este un
musulman practicant, care rostește o
rugăciune în timpul tăierii.
Este o poveste remarcabilă de spirit
antreprenorial etnic. Euro Lambs are
o cifră de afaceri de 66 de milioane de
lire sterline pe an, fără aproape nicio
datorie. Este și o poveste despre asimilarea
culturală. Părinții de la școala locală
exemplifică demografia unui mare oraș,
mai degrabă decât ca a unui orășel de 2.500
de locuitori. Femei pakistaneze cu baticuri
se amestecă printre est- europene și femei
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neaoșe. Lângă abator, familia Khalid a
construit o moschee cu acoperiș verde și
a început să amenajeze o grădină islamică.
Îngrijitorul școlii, un om născut și crescut
la Craven Arms, reflectă starea de spirit,
când descrie populația pakistaneză drept
„cel mai frumos buchet... drăguții de ei...
politicoși și de treabă“.
Asta în parte deoarece Craven Arms
primește cu brațele deschise pe oricine
aduce un loc de muncă. În ciuda
împrejurimilor sale bucolice, este un
nod feroviar părăsit, aflat în pericol să
degenereze într-o colecție de saloane de
tatuaj și de bufete cu livrare la domiciliu.
Și se mai datorează și faptului că familia
Khalid s-a străduit mult ca să se integreze.
Au cumpărat case ca să îi găzduiască pe un
sfert dintre lucrătorii lor. Au numit și un
imam născut în Anglia, Sohayb Peerbhai,
care face eforturi ca să îi adune pe oameni
laolaltă, fiind membru al consiliului de
guvernatori ai școlii și încurajându-i pe
tinerii musulmani din marile orașe să
viziteze comitatul Shropshire.
Toate astea sunt amenințate acum de
incompetența politică. Familia Khalid
consideră că un Brexit fără acord este
cea mai mare amenințare cu care s-a
confruntat întreprinderea lor. Ei ar avea
de plătit tarife de 40-45% la miei, care ar
distruge repede piața continentală. Le-ar
veni de asemenea mai greu să recruteze
muncitori est-europeni (doi au decis
deja să se întoarcă acasă). Ar avea, de
asemenea, de rezolvat probleme legate de
licențe: când Bagehot a vizitat abatorul,
veterinarul local numit de guvern era un
român care avea calificări recunoscute în
UE, obținute prin educația sa din Marea
Britanie și România. Rizvan Khalid,
directorul general, compară un Brexit fără
acord cu izbucnirea febrei aftoase în 2001,
care a înghețat exporturile timp de 11 luni și
a redus firma sa la o zi și jumătate de lucru
pe săptămână. „Lipsa unui acord ar fi ca
o epidemie autoimpusă de febră aftoasă“,
susține el, „doar că mult mai rău“.
Brexitul a avut deja un preț mare în
termeni de nesiguranță. Familia Khalid
plănuiește să își mute afacerea din
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mijlocul lui Craven Arms la o locație mai
îndepărtată. Dar ei nu pot să justifice
cheltuirea a 20 milioane de lire sterline,
cât va costa operația, până când nu vor ști
ce se întâmplă. Iar un Brexit care implică
ieșirea din uniunea vamală a UE ar putea
fi, de asemenea, dăunător. Capacitatea
Euro Lambs de a concura la cota premium
a pieței depinde de posibilitatea lor de a
transporta carcasele de miel la Paris în
câteva zile; orice amânare ar însemna că
acestea trebuie congelate, ceea ce i-ar face
să piardă statului de premium.

La tăiere
Contează oare aceste amenințări pentru
altcineva decât familia Khalis și angajații
ei? Adepții Brexitului ar putea să spună că
linia de producție intensivă din punctul
de vedere al muncii a familiei Khalid
este un exemplu al obiceiului patronilor
englezi de a se sprijini pe mână de lucru
ieftină din import, mai degrabă decât pe
mecanizare. Ei ar putea spune că fixația
Euro Lambs pe UE dovedește lipsa unei
viziuni globale. Unii ar putea chiar să

susțină că Shropshire ar face mai bine să
își exploateze frumusețile naturale decât
să sacrifice oi.
Dar niciunul dintre aceste argumente
nu ține. Este mai greu să automatizezi
tăierea oilor decât cea a porcilor sau a
găinilor, deoarece oile au dimensiuni
foarte diferite. Oile din zonele de munte
sunt mult mai mici și mai slabe decât
suratele lor de la șes. Piața globală este
brutală: în timp ce Euro Lambs poate
să vândă la prețuri premium pe continent, pentru că nu trebuie să își congeleze
produsele, piața non-UE o va obliga
să se bată cot la cot cu mieii congelați
din Noua Zeelandă. Abandonarea în
între-gime a industriei ovine nu numai
că ar ucide o mare parte din viața rurală
din Shropshire. Ar însemna că dealurile
învecinate, care nu vor mai avea mașinile cu bană de tuns iarba, se vor
transforma în zone de ierburi sălbatice. O
amenințare la adresa industriei ovine din
Shropshire este și o amenințare la adresa
dealurilor albastre din amintirea lui A.E.
Housman. n

Acest articol a apărut în secțiunea Marea Britanie din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Tăcerea mieilor“.
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Buttonwood

Când lovește necazul,
unde te ascunzi? De ce aurul
Teoria Grand Central a piețelor

I

MAGINAȚI-VĂ că sunteți trimis
să întâlniți pe cineva la New York.
Nu vi s-a spus unde ar trebui să
vă întâlniți cu cealaltă persoană
și nici ei nu i s-a spus unde să vă
întâlnească. Habar nu ai unde să o găsești
sau unde se află de obicei. Nici ea nu știe
nimic despre tine. Nu puteți comunica.
Trebuie să ghicești cumva cum să vă găsiți
unul pe altul și să faci ca aceste deducții să
coincidă. Unde să mergi? Și la ce oră din zi?
Un răspuns bun este Grand Central
Station (Marea Gară Centrală din New
York, n.tr.), la prânz. Acesta a fost răspunsul
dat de majoritatea celor întrebați de
Thomas Schelling, un teoretician al
jocurilor și laureat Nobel în economie,
în experimente incluse în „Strategia
conflictelor“, publicată în 1960. Oamenii
pot adesea să acționeze aidoma în mod
tacit, dacă știu că și ceilalți încearcă
să facă același lucru, a spus Schelling.
Cele mai multe situații dau un indiciu,
un „punct focal“, în jurul căruia te poți
coordona, chiar dacă este nevoie de tot
atâta imaginație, precum și de logică
pentru a-l găsi.
Acum închipuiți-vă că economia
mondială intră în vrie. Activele riscante
se vând în panică. Unde să cauți siguranța?
Banii sunt activul cel mai lichid; dar de ce
fel? Dolarul este un punct focal natural.
Totuși, indisciplina fiscală a Americii și
deficitul ei de cont curent apreciabil ar
putea spune pauză. Alte monede au și ele
punctele lor slabe. Mai există o destinație
la care vă puteți gândi, fie doar și pentru
faptul că alții au început să se gândească
la fel. E vorba despre aur.
Mulți oameni au răspuns la această
sugestie dându-se ușor înapoi, în timp ce
pretind că au o întâlnire urgentă în altă
parte. Aurul are tovarăși destul de ciudați.
Adepții fervenți ai aurului par să știe o

Ne vedem la Grand Central
Prețul aurului, prețuri noiembrie 2018*, $ pe uncie

Sursa: Datastream de la Refinitive

droaie de lucruri despre armele de foc,
cele mai bine locuri cu acces la apă curată
și cele mai bune modalități de conservare
a alimentelor. Și la urma urmelor, care
sunt meritele sale? Se spune că este o
acoperire împotriva inflației. Dar nu prea
ai împotriva a ce să te acoperi. Inflația
abia amenință ținta standard de 2% a
lumii bogate. Și după ce a câștigat recent
100 $ uncia, aurul nu mai este ieftin, după
standardele trecute, în termeni ajustați la
inflație (vezi graficul).

*reduse cu indicele
de deflație PCE

Să ne gândim, totuși, la alternative. Euro
are defecte. Nu are un emitent suveran
unic care să stea în statele lui. Iar yuanul
nu este o monedă cu care să poți negocia
ușor. Yenul, trebuie să recunoaștem, este
o ascunzătoare bună. Activele externe
nete ale Japoniei – ceea ce rezidenții
japonezi dețin în străinătate minus ceea
ce datorează străinilor – sunt de 3 trilioane
$, sau 60% din PIB-ul anual. Într-o criză,
o parte din acest capital se întoarce acasă,
sprijinind yenul. Cei care caută siguranță
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urmează această cale. Francul elvețian
este la fel de atrăgător. Dar există și o arte
negativă. Experiențele trecute sugerează
că ambele țări vor pune probabil un prag
la evaluarea monedelor lor, prin tipărirea
de mai mulți bani. Ratele dobânzilor pe
termen scurt au fost negative de ani buni
în Japonia, Elveția și zona euro, parțial
pentru a împiedica aprecierea monedei.
Prin contrast, randamentul la aur al
Japoniei – zero – pare aproape îndrăzneț.
Și dolarul? Ca monedă globală, nu are
egal. În timpul ultimei mari crize, în
2008, dolarul a crescut. Se făcuseră multe
împrumuturi în bancnote verzi pe plan
global. Așa că atunci când a lovit criza,
lumea s-a repezit după lichidități în dolari.
În lume există încă o poziție scurtă pe
dolari, deoarece s-au făcut împrumuturi la
greu în această deviză dincolo de țărmurile
Americii. Totuși, lumea are o poziție lungă

la activele în dolari. Firmele americance
listate la bursă reprezintă grosul indicilor
bursieri globali. Piața americană de
obligațiuni guvernamentale a crescut la
100% din PIB. Iar dolarul încă reprezintă
grosul rezervelor oficiale.
În mod semnificativ, managerii acelor
fonduri pentru zile negre par să fie
oarecum îngrijorați că sunt înghesuiți
în același punct. Proporția de dolari
din rezervele de 10,7 trilioane de dolari
raportate la FMI a scăzut de la peste 65%,
când a fost ales președinte Donald Trump,
sub 62%, conform ultimelor cifre. Asta
s-ar putea datora parțial riscurilor politice
crescânde. Rolul central al dolarului în
comerțul și finanțele globale îi permite
Americii să impună sancțiuni financiare
cu mare efect. America a făcut asta cu o
frecvență sporită, așa că Rusia, de pildă,
a redus drastic proporția de dolari din

rezervele sale, la 22%, mărind proporția
de euro și yuani. Rusia este și un mare
cumpărător de aur. În acest sens, nu este
singură. Achizițiile nete de aur făcute de
băncile centrale au crescut cu 74% anul
trecut, atingând cota cea mai înaltă din
1971, anul în care echivalentul în dolari al
prețului aurului a fost eliminat.
Acum, ca și atunci, există temeri
crescânde că se face un masiv comerț cu
dolari. Este ca și cum ar fi atât de mulți
oameni în gara Grand Central, că este
imposibil să găsești persoana cu care
trebuie să te întâlnești acolo – sau dacă
o găsești, nu poți să ieși din îmbulzeală
fără probleme. De asta aurul începe să
pară acum, din nou, un punct de atracție
spre care să te îndrepți. Va trebui să stai
cot la cot cu oameni ciudați acolo. Dar
poți spune sincer că nu vei merge acolo
niciodată? n

Acest articol a apărut în secțiunea Finanțe și economie din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Să prinzi morbul aurului“.
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Liber schimb

Ce s-ar întâmpla dacă s-ar închide
Facebook?
Imaginați-vă o lume fără rețeaua socială
televizor și să petreacă mai mult timp
cu prietenii și cu familia. Au consumat
mult mai puține știri și au fost, astfel, mai
puțin conștienți de evenimente, dar și mai
puțin polarizați în opiniile despre acestea
decât cei care erau încă în rețea. Părăsirea
Facebook a sporit bucuria de sine și a redus
sentimentele de depresie și anxietate.
Asta i-a ajutat pe unii și să rupă
obișnuința Facebook. La câteva săptămâni
după perioada de dezactivare, cei care
fuseseră privați de Facebook au petrecut cu
23% mai puțin timp acolo decât cei care nu
ieșiseră deloc, iar 5% din cei forțați să iasă
încă nu își reactivaseră conturile. Și sumele
de bani pe care subiecții erau dispuși să le
accepte pentru a-și închide conturile alte
patru săptămâni au fost cu 13% mai mici
după luna de sevraj, decât fuseseră înainte.
Cu alte cuvinte, utilizatorii supraestimează
cât de mult pun preț pe un serviciu: o
percepție greșită, corectată de o lună de
abținere. Chiar și așa, majoritatea refuză
să părăsească rețeaua definitiv. Acest refuz
ar părea să indice că în ciuda problemelor
sale, Facebook generează multă valoare
pentru consumatori, care s-ar evapora
dacă rețeaua ar dispărea.
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U A existat niciodată o astfel
de aglomerare de omenire
ca Facebook. Aproape 2,3
miliarde de oameni, 30%
din populația lumii, sunt
activi pe rețea în fiecare lună. Economiștii
socotesc că ar putea genera trilioane
de dolari ca valoare pentru utilizatori.
Facebook este însă și învinuit pentru
tot felul de orori sociale: de la adicție și
hărțuire, la erodarea discursului politic
bazat pe fapte și la facilitarea genocidului.
Noile cercetări – și apar mereu altele –
sugerează că astfel de acuzații nu sunt
deplin nefondate. Poate că a venit timpul
să ne gândim la cum ar arăta viața fără
Facebook.
Ca să începem să ne imaginăm o astfel
de lume, să presupunem că oamenii
care-l studiază, cercetătorii, ar putea să
scoată de pe Facebook un grup-martor
de oameni și să observe rezultatele.
De fapt, mai multe echipe de oameni
de știință chiar au făcut asta. În luna
ianuarie, Hunt Allcott, de la Universitatea
din New York, și Luca Braghieri, Sarah
Eichmeyer și Matthew Gentzkow, de
la Universitatea Stanford, au publicat
rezultatele celui mai mare experiment
de acest gen de până acum. Ei au recrutat
câteva mii de utilizatori Facebook și i-au
împărțit în grupuri de control și tratament.
Membrii grupului de tratament au trebuit
să își dezactiveze profilurile Facebook
pentru patru săptămâni, la finele lui 2018.
Cercetătorii au verificat voluntarii ca să se
asigure că nu intră iar pe rețeaua socială, și
apoi au studiat ce se întâmplă cu oamenii
aruncați în pustiul digital.
Cei scoși din rețea s-au bucurat de o oră
în plus de timp liber, în medie. Ei nu au
avut tendința de a-și redistribui minutele
eliberate către alte website-uri și rețele
sociale, ci au ales să se uite mai mult la

Totuși, nu este foarte clar că este așa.
Să ne gândim la alegerea pe care o are de
făcut grupul de tratament când se încheie
perioada de dezactivare: să se întoarcă
pe rețea sau să rămână afară, în timp ce
restul continuă să dea „like“ și „share“. Este
posibil ca un utilizator să nu dorească să
rămână fără un serviciu care este folosit
de alți 2,3 miliarde, dar ca lumea să fie
mai bună dacă serviciul nu ar exista deloc.
Cum se poate așa ceva? O rețea socială
prosperă grație sporirii randamentelor
de scară. Cu cât sunt mai mulți oameni
pe o rețea, cu atât mai multe conexiuni
potențiale va facilita aceasta și cu atât
mai mare va fi valoarea sa pentru fiecare
utilizator. Acest tip de efecte au contribuit
la ascensiunea Facebook; fondată în
2004, rețeaua și-a luat avânt pe măsură
ce proporția populației online a crescut
exploziv. Noii „netățeni“ gravitau în mod
natural spre rețeaua socială folosită de
majoritatea prietenilor și rudelor lor, ceea
ce a întărit avantajele Facebook – la fel
cum un oraș înfloritor atrage noi rezidenți
datorită oportunităților create de masa
mare de oameni care sunt deja acolo. Se
poate spune că Facebook este primul
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megaoraș digital al lumii, care geme de
oameni, permite o doză uriașă de contacte
umane, atât bune, cât și rele.
În viața orașelor fizice, atracția de
a fi aproape de alții poate să ducă la
o durabilitate remarcabilă. Orașele
industriale au apărut de-a lungul Marilor
Lacuri în secolul al XIX-lea datorită
avantajului de a fi aproape de transportul
pe apă – mai ales după ce canalele au
legat lacurile de Atlantic. Transportul
naval pe Marile Lacuri nu mai este forța
economică de odinioară, totuși milioane de
oameni rămân în orașe precum Chicago
și Detroit, Cleveland și Buffalo. E dificil
de interpretat această durabilitate. Să
presupunem că o echipă de cercetători ar
aborda câteva mii de locuitori din Midwest
și le-ar cere, de dragul experimentului,
să petreacă o lună în sudul Californiei.
Subiecții experimentului ar putea găsi
această experiență surprinzător de plăcută
și totuși s-ar întoarce acasă din cauza
prietenilor, a rudelor și a contactelor

profesionale, care rămân în Midwest.
Alegerea de a se întoarce ar putea reflecta
valoarea unică creată de orașele din
Midwest. Dar ar putea însemna totuși că
locuitorii din Midwest sunt fixați într-un
echilibru prost: starea de bine ar putea
să crească doar dacă ei ar putea conveni,
colectiv, să plece spre meleaguri mai
însorite.

Prietenii, romanii
Astfel de lucruri se întâmplă în afara
unor experimente pasive. Guy Michaels,
de la London School of Economics, și
Ferdinand Rauch, de la Universitatea
din Oxford, au studiat soarta orașelor
din epoca romană din Marea Britanie și
Franța. Atunci când imperiul s-a prăbușit,
destinele acelor orașe au fost diferite:
ordinea politică din Franța a fost mai
puțin zdruncinată de prăbușire decât cea
din Marea Britanie și mai multe orașe
au continuat să funcționeze în Franța
decât în Marea Britanie. Drept rezultat,

orașe noi au apărut mai repede în Marea
Britanie decât în Franța, când, în secolele
următoare, avantajele proximității față de
ape navigabile au devenit vizibile. Între
1200 și 1700, populațiile au crescut mult
mai rapid în orașele cu acces la coastă
decât în cele fără. Britanicii au beneficiat
de „resetarea“ rețelei lor urbane, în timp ce
francezii au rămas în postura de a da „like“
și „share“ orașelor pe care le ocupaseră
strămoșii lor romani.
Astfel de obiceiuri sunt greu de detectat
în timp real și poate că există valoare
netă într-o rețea de tipul Facebook.
Dacă ar fi ca Mark Zuckerberg să își
închidă creația, o altă platformă similară
ar ajunge să domine. Dar era Facebook ar
putea totuși să f ie produsul unor
circumstanțe istorice unice și trecătoare.
În acest caz, ar putea fi realizată o ecologie
de rețele sociale mai însorite – doar în
condițiile în care cetățenii de pe Facebook
ar putea fi îndemnați să caute ceva mai
bun. n

Acest articol a apărut în secțiunea Finanțe și economie din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Replacebook“.
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Conducta lui Putin

Gazoductul Nord Stream 2 e o capcană rusească
Și Germania a căzut în ea
a căzut de acord cum să aplice regulile sale
energetice la Nord Stream 2, un gazoduct
în valoare de 11 miliarde dolari și lung de
1.200 km. Drept rezultat, este aproape
sigur că proiectul va continua, deși poate
cu întârzieri. Gazoductul pleacă de la
Vyborg în vestul Rusiei și trece prin Marea
Baltică spre Greifswald, în nord-vestul
Germaniei. Cererea europeană de gaz de
import, din cauza eficienței energetice, a
cererii slabe de produse manufacturate și
sporirea celor regenerabile, nu se așteaptă
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este absurd din punct de
vedere comercial, există două
posibilități. Fie sponsorii săi
sunt proști, fie au alte motive.
Dat fiind că Vladimir Putin nu este prost,
trebuie să presupunem că gazoductul său
nu este realmente o afacere comercială
– și că proștii sunt europenii, mai ales
germanii.
Săptămâna aceasta, după o presiune
susținută a Germaniei, Uniunea Europeană

să ajungă la un nivel care să necesite
prea curând noua conductă. Nu este
deloc surprinzător faptul că Gazprom,
gigantul energetic al Rusiei, în majoritate
deținut de stat, este singurul acționar al
proiectului.
Scopurile reale ale proiectului sunt
politice. Aici sunt trei aspecte principale.
În primul rând, Nord Stream 2 afectează
Polonia și Ucraina, două țări pe care Putin
le urăște și una dintre care a invadat-o în
2014. În prezent, cea mai mare parte din
gazul rusesc destinat Europei trece prin
Ucraina. Nord Stream 2 va face mai ușor ca
Rusia să taie livrările spre Ucraina fără să
afecteze Germania; proiectul va împiedica
Ucraina să atragă Germania într-o dispută
cu Rusia, interferând în furnizarea de gaz;
și va priva guvernul ucrainean de taxe
de tranzit. Fără Nord Stream 2, există
o limită la cât de multe nefăcute poate
face Rusia în Ucraina înainte de a-și pune
economia în pericol. Astfel, ocolirea
Ucrainei (și a Poloniei, la care se aplică
aceleași considerații, dar într-un grad mai
mic) este punctul principal (așa cum a fost
în cazul unei încercări datate anterior,
South Stream). Nord Stream 2 îi oferă,
de asemenea, Rusiei infrastructură în
Marea Baltică, o justificare posibilă pentru
consolidarea prezenței sale militare acolo.
Asta le îngrijorează pe țările baltice și pe
cele nordice; la fel și pe Polonia.
Apoi, Nord Stream 2 va crește
dependența Europei de energia Rusiei.
Tăind țările și comisioanele de tranzit,
Rusia va putea să ceară mai puțini bani
clienților săi. Asta va fi bine pentru
consumatorii de energie germani, cel puțin
pe termen scurt. Dar sprijinul continuu
pe Rusia contrazice politica UE, care a
fost, în ultimul deceniu, de diversificare
a furnizorilor de energie, parțial din
motive de securitate. Un aspect al acestei
politici a fost să li se ceară furnizorilor de
gaz să fie mai deschiși și mai transparenți
cu costurile lor, să asigure o concurență
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reală și să nu recurgă la subvenții de stat.
În particular, producția de gaze trebuie să
fie separată de transportul de gaz.
Ceea ce s-a clarificat săptămâna asta a
fost încercarea de a aplica această regulă
la conductele care vin din străinătate,
ca Nord Stream. Reglementatorii
germani vor răspunde de implementarea
regulilor energetice pro-piață ale UE.
Comisia Europeană va păstra o parte din
supraveghere - mai bine decât nimic,
dar un pas înapoi, totuși. Cancelarul
german Angela Merkel pare să pună
mai mare preț pe energia ieftină decât
pe securitatea europeană. Este temerar.
Așa cum a demonstrat Rusia în 2006 și
2009, când a restricționat tranzitul de gaz
prin Ucraina, ea este gata să folosească
gazul ca pe o armă politică. În fine, Nord
Stream i-a divizat pe aliații occidentali,

punând Europa de Est împotriva unei mari
părți din Europa de Vest și băgând zâzanie
între Europa și America, care se opune
de mult la conductă. Sub președintele
Donald Trump, care vrea ca Germania să
importe gaz american, aceasta ar putea
să impună sancțiuni asupra firmelor
participante.
Pe scurt, Nord Stream 2 poate să afecteze
securitatea Ucrainei, Poloniei și statelor
baltice, să submineze strategie energetică
a UE, să îi dea Rusiei un băț mai lung
ca să amenințe Europa occidentală și să
semene discordie printre aliații NATO.
Pentru Putin, să provoci asemenea deranj
doar pentru suma de 11 miliarde de dolari
trebuie să pară o afacere bună. Pentru
Europa, este o capcană.
Misterul este de ce Germania a căzut în
ea și a constrâns și Franța să facă același

lucru. După invazia Ucrainei, Merkel
a devenit unul dintre cei mai puternici
avocați ai presiunii UE față de Rusia.
Poate că cererile mediului german de
afaceri, care au crescut după decizia ei
greșită de a închide centralele nucleare
ale Germaniei în 2011, sunt mai presus
decât orice. Sau poate se petrece ceva mai
sumbru. Ea se sprijină pentru coaliția ei pe
Social Democrați (SPD), mari apărători ai
Nord Stream 1 și 2. Gerhard Schröder, din
SPD, fostul cancelar german, este acum
membru în consiliile de administrație atât
ale Nord Stream 2, cât și Rosneft, gigantul
petrolier al Rusiei.
Nimeni nu a dovedit că asta ar fi putut
influența politica germană față de Rusia,
dar mulți germani sunt alarmați de această
posibilitate. Putin, ca întotdeauna, este
bucuros să sădească astfel de îndoieli. n

Acest articol a apărut în secțiunea Lideri din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Conducta lui Putin“.
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Zgâlțâind ușile

O amenințare la independența băncii centrale
a Italiei
Liderii populiști ai țării îi îngrijorează pe bancherii europeni
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ANCA ITALIEI ESTE DE
mult considerată ca una
dintre puținele instituții
eficiente și incoruptibile care
opresc tendințele anarhice
ale Italiei. Dar pe 9 februarie, această
instituție augustă a fost atacată de cei
doi viceprim-miniștri care sunt cei mai
inf luenți în guvernul populist condus
nominal de prim-ministrul Giuseppe
Conte. Matteo Salvini, care conduce
Liga Nordului de extremă dreapta, a
spus că vrea să „reprogrameze“ vârful
conducerii atât la banca centrală, cât
și la reglementatorul bursier, Consob.
Luigi Di Maio, de la Mișcarea Cinci Stele
(M5S), a cerut „discontinuitate“. Ambii
au susținut că banca nu i-a protejat pe
investitori și pe deținătorii de depozite. Cu
două zile mai devreme, cabinetul refuzase
să aprobe un alt mandat de șase ani
pentru Luigi Federico Signorini, adjunctul
directorului general care răspunde mai
ales de supravegherea bancară.
Atacul a trimis unde de aprehensiune
în întreaga zonă euro, pe fundalul unor
articole de presă conform cărora coaliția
populistă vrea să pună mâna pe rezervele
de aur ale băncii, pe locul trei ca mărime
printre toate țările, cu scopul de a-și
finanța politicile fiscale expansioniste.
Președintele eurogrupului de miniștri
de finanțe, Mario Centeno, și comisarul
UE pentru probleme economice, Pierre
Moscovici, au subliniat necesitatea de a
păstra independența băncilor centrale din
zona monedei unice.
Într-o interpretare optimistă,
amenințările nu erau poate menite să fie
luate în serios. Remarcile liderilor coaliției
se adresau unei audiențe specifice: o
adunare de acționari care pierduseră
bani atunci când două bănci din regiunea
Veneto au fost lichidate în 2017. Guvernul
a promis să îi ramburseze parțial. Totuși,
regulile UE privind ajutoarele de stat ar

putea să împiedice asta. Criticile aduse
băncii centrale i-au ajutat pe liderii de
partid să câștige aplauzele unei audiențe
nemulțumite.
Asta le-a oferit și o temă cu care să fie
de acord. Liga și M5S s-au confruntat
pe multe alte probleme. Iar rezultatele
alegerilor regionale din Abruzzo de la 10
februarie au pus și mai multă presiune pe
parteneriatul lor deja fragil. Candidatul la
postul de guvernator regional din partea
M5S, nominal partenerul principal din
coaliție, a reușit să strângă doar 20% (la
alegerile generale de anul trecut, partidul
a câștigat aproape 40% din voturile de
acolo). Liga a concurat în Abruzzo în

cadrul unei alianțe conservatoare, care
a câștigat aproape jumătate din voturi,
ceea ce sporește tentația din partea lui
Salvini să renunțe la M5S, un partid
anti-establishment, în favoarea aliaților
tradiționali de dreapta, ai partidului său.
Retorica sa și cea a lui De Maio pot să fi
fost exagerate, dar preocupările lor sunt
reale. Italia a avut parte de o proporție mult
mai mare decât cea normală de scandaluri
bancare în ultimii ani. Cauzele sunt
recesiunile succesive, proasta gestionare
și chiar criminalitatea. Nu este însă prima
dată când se arată cu degetul spre banca
centrală. În 2017, Partidul Democratic
atunci la guvernare a încercat să blocheze
renumirea guvernatorului Ignazio Visco.
Marcello Messori, de la Universitatea
LUISS din Roma, subliniază că raportul
împrumuturilor față de depozite al
băncilor italiene era de 1,4 înainte de criza
zonei euro, față de o medie sub 1,1 a zonei
euro. El sugerează că reglementatorul
„ar fi trebuit să sune alarma în privința
acestei finanțări excesive“. Pentru a acoperi
decalajul, unele bănci și-au condiționat
împrumuturile, cerându-le clienților să
fie de acord cu cumpărarea de obligațiuni
subordonate riscante ale băncilor. Claudio
Borghi, parlamentarul Ligii, care este
președintele comisiei bugetare, este fost
director general al Deutsche Bank din
Italia. „Dacă analiștii băncii mele au știut
ce se întâmplă, cum se face că Banca Italiei
nu a știut?“, se întreabă el.
Dat fiind modul în care sunt aleși cei
din conducerea superioară a băncii, în
care rolul guvernului italian este pur
consultativ, e îndoielnic dacă guvernul va
putea să blocheze mult timp realegerea
lui Signorini. Doar la două zile după ce
și-a rostit diatriba, Salvini și-a schimbat
poziția cu inteligență. Nu îl interesează
care oficial va ocupa această funcție, a
susținut el, „dar este clar că trebuie să se
schimbe ceva“. n

Acest articol a apărut în secțiunea Europa din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Zgâlțâind ușile“.
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Visul european se complică
Se pare că valul populist și eurosceptic nu va veni la următoarele
alegeri europene. Dar fragmentarea spațiului politic, locurile în
plus câștigate de populiști și structura Consiliului vor îngreuna
luarea deciziilor.
n Ovidiu Nahoi

A

legerile din 24-26 mai vor
putea aduce o schimbare
fundamentală în echilibrul
politic stabilit acum 40 de
ani, când a avut loc primul
scrutin european. De atunci, majoritatea
a fost mereu asigurată de un fel de „mare
coaliție“ dintre Partidul Popular European
de centru-dreapta, pe de o parte, și
socialiștii și democrații de centru-stânga.
Acum, când Parlamentul European
a lansat primele estimări ale viitoarei
sale componenţe, în baza unei selecţii
de sondaje naţionale reprezentative, se
întrevede pierderea majorității de către
această „mare coaliție“.

Liberalii și verzii intră în joc
În ton cu tendința europeană de erodare
a partidelor tradiționale, popularii și
socialiștii ar urma să câștige împreună
doar 45% din numărul locurilor, în scădere
de la 53%.
Totuși, partidele pro-UE vor deține în
continuare o majoritate în Parlamentul
European, asigurată de locurile
suplimentare ce vor fi adjudecate de
liberali și verzi – iarăși în ton cu tendința
europeană de creștere a formațiunilor
centriste și ecologiste.
Conform unui calcul făcut de portalul
Euractiv, ponderea celor două grupuri
eurosceptice de dreapta (Europa Libertății
și Democrației Directe, respectiv Europa
Națiunilor și Libertății) va crește de la 10%
la 14%. Aceasta, în ciuda plecării Partidului
Independenței din Regatul Unit, UKIP, ca
urmare a Brexitului.
Cele mai importante contribuții la
avansul dreptei vin de la Liga italiană, 21
de locuri, Alternativa pentru Germania,
care se estimează că va câștiga 11 locuri,
și Adunarea Națională Franceză, a
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franțuzoaicei Marine Le Pen, care și-ar
adăuga șase locuri față de ce are în prezent.

Semne de întrebare: Polonia,
Ungaria, România
Există, de asemenea, semne de întrebare
cu privire la direcția în care o vor lua
partide considerate a fi mainstream, dar
care în ultima perioadă s-au arătat ostile
față de Bruxelles. În primul rând, ar fi
partidul de guvernământ din Polonia,
Lege și Justiție, creditat cu aproximativ
24 de locuri. Grupul din care face parte, al
conservatorilor și reformiștilor, va fi practic
devastat prin plecarea conservatorilor
britanici și nu se știe unde s-ar putea afilia

polonezii – sau dacă nu cumva vor reuși
să coaguleze tocmai în jurul lor o grupare
politică de orientare conservatoare și,
într-o anumită măsură, eurosceptică.
Apoi, semne de întrebare se pot ridica
în privința partidelor de guvernământ din
Ungaria și chiar din România. Partidul lui
Viktor Orban, FIDESZ, membru al PPE,
care guvernează la Budapesta din 2010, se
află de mai mult timp în relații încordate cu
Bruxelles-ul. Împotriva guvernului ungar
a fost deschisă o procedură de activare a
Articolului 7 din Tratatul Uniunii (care ar
putea genera pierderea dreptului de vot în
instituțiile UE), din cauza derapajelor de
la normele statului de drept și a încălcării
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drepturilor omului și ale libertăților presei.
În România, PSD, parte a grupului
socialiștilor și democraților, se află de doi
ani într-un conflict deschis cu Comisia
Europeană și cu Parlamentul European.
Comisia Europeană a cerut guvernului
român să renunțe la anumite modificări
ale legilor justiției și să retragă procedurile
de demitere a unor șefi de parchete, lucru
pe care Bucureștiul a anunțat deja, prin
vocea ministrului justiției, că nu îl va face
(sau, în orice caz, nu se va conforma în
totalitate).
Parlamentul European a adoptat, în
noiembrie, o rezoluție extrem de critică
la adresa guvernului român, din cauza
derapajelor de la normele statului de drept
și a violențelor comise de forțele de ordine
în timpul mitingului din 10 august 2018.
În presa de la București au apărut unele
zvonuri potrivit cărora Matteo Salvini,
liderul Ligii italiene, i-ar fi invitat deja
pe social-democrații de la București să
se alăture dreptei populiste. Un zvon pe
care liderii social-democrați români nu
l-au confirmat, dar nici nu l-au infirmat.
Atât FIDESZ, cât și PSD s-au văzut
izolate în grupurile lor politice, atunci când
s-a pus problema rezoluțiilor critice în
Parlamentul European. Ambele partide de
guvernământ au primit sprijin în principal
din partea grupărilor eurosceptice. Pe
de altă parte, FIDESZ și PSD ar putea
veni în grupurile lor politice cu o zestre
de aproximativ zece locuri fiecare, după
alegerile din mai 2016. O mică avere, în
condițiile scăderii ponderii marilor familii
politice europene.

Care ar putea fi consecințele
politice?
Un lucru este clar – valul populist
eurosceptic nu se va produce. În orice caz,
nu la proporțiile de care unii se tem și pe
care, evident, alții le-ar dori.
Totuși, vor exista anumite complicații în
constituirea unei majorități.
Parteneriatul dintre populari și
socialiști, rodat în 40 de ani de activitate
în Parlamentul European, va trebui
extins cu verzii și cu ALDE, poate și,
separat, cu grupul ce ar putea fi format
în jurul formațiunii președintelui francez
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Emmanuel Macron, în cazul în care
aceasta nu va adera până la urmă la familia
liberală, așa cum se zvonește.
ALDE și verzii vor veni însă cu propriile
priorități, văzând acum șansa istorică de a
le vedea puse în practică la nivel european.
De exemplu, măsuri pentru stimularea
economiei verzi și reducerea emisiilor de
carbon, ceea ce va însemna, cel puțin într-o
primă fază, o restructurare industrială și
taxe mai mari pe combustibili. Adică,
măsuri care i-au scos în stradă pe francezii
nemulțumiți.
De cealaltă parte, ALDE, sub conducerea
unui federalist declarat, în persoana
fostului premier belgian Guy Verhofstadt,
se pronunță pentru mai multă integrare
în zona euro, o uniune bancară și fiscală
mai puternică și pentru emiterea de
eurobonduri la nivel de Uniune, variantă
pe care Germania a respins-o întotdeauna.
Complicații în plus vor fi și la formarea
Comisiei Europene. Până acum, această
instituție era mai mult o „afacere“ între
populari și social-democrați, în funcție
de ponderea fiecărui grup în Parlamentul
European. Tratatul Uniunii prevede, de
altfel, că formarea Comisiei trebuie să
„țină seama“ de rezultatele alegerilor

pentru Parlamentul European. Ceea ce
se poate interpreta în multe feluri, dar
este clar că, odată pierdută majoritatea
de către populari și socialiști, sprijinul
verzilor și liberalilor devine esențial – cu
compromisurile de rigoare.
Apoi, nu trebuie scăpată din vedere
cealaltă componentă a legislativului
european, și anume Consiliul, a cărui
președinție rotativă este asigurată acum
de România.
Mai multe guverne care compun acum
Consiliul (și care vor fi chemate să propună și membri ai Comisiei Europene,
după alegeri) sunt fie cunoscute ca
având atitudini eurosceptice, fie sunt
dependente de astfel de partide, în cadrul
unor coaliții.
În aceste condiții, progresul unor dosare
esențiale, precum afacerile bugetare,
securizarea frontierelor, migrația,
politica externă (cu accent special pe
relația cu Rusia), apărarea comună sau
chiar libertatea de mișcare în Uniunea
Europeană.
Iar dacă viitoarele alegeri nu vor ucide
visul european, atunci cu siguranță vor
face un pic mai complicată viața în cadrul
Uniunii. Cel puțin, viața politică. n
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Green New Deal și înflăcărarea
stângii americane
Sau cum, peste 10 ani, în America nu vor mai zbura avioane

E

ste de datoria oricărui partid
ca după un eșec electoral
important să își facă o
autoanaliză și să afle unde a
greșit: „Am pierdut din vedere
vreo porțiune esențială din electorat?“, „A
fost candidatul nostru prea corupt?“, „A fost
discursul nostru prea extrem?“. Partidul
Democrat din Statele Unite pare să se afle
tocmai la această cumpănă. După eșecul
seismic în alegerile prezidențiale din 2016
și ciclul electoral de anul trecut, în care nu
au reușit, așa cum sperau, să îi dea lovitura
de grație președintelui, democrații par să
se fi întrebat și ei unde au greșit. Primele
semnale apărute la începutul acestui an
par să sugereze un răspuns: „Nu ne-am dus
destul de departe spre stânga!“.
Pentru câteva ore glorioase ale avangardei
progresiste americane, toți candidații
principali la președinție ai Partidului
Democrat pentru alegerile din 2020 păreau
să susțină o inițiativă legislativă care
propunea eliminarea zborurilor aeriene pe
teritoriul american, încheierea socotelilor
cu toată emisia de carbon produsă în SUA
și asigurarea securității economice pentru
„toți cei ce nu pot sau nu-și doresc să
muncească“. Toate aceste ambițioase țeluri
aveau un termen-limită de zece ani.
Inițiativa legislativă în discuție este
proiectul Green New Deal (Noua Învoială
Verde), propus de Alexandria OcasioCortez, tânăra speranță a socialismului
democratic american devenită faimoasă
ca AOC. Ocasio-Cortez este reprezentanta
de 29 de ani a celui de-al 14-lea district al
New York-ului (cu alte cuvinte, deputată de
Queens și Bronx). AOC și-a început primul
mandat în Camera Reprezentanților în
ianuarie a acestui an, după ce a reușit
posibil cea mai surprinzătoare victorie
a alegerilor de anul trecut, învingându-l
pe Joe Crowly, un membru al Partidului
Democrat care a avut zece mandate
consecutive în Congres.

La o lună după ce s-a instalat în funcție,
Ocasio-Cortez a reușit nu doar să pună în
mișcare Green New Deal, ci să le câștige
suportul lui Cory Booker, Kamala Harris
și Elizabeth Warren, cei trei candidați
principali în cursa pentru nominalizarea
prezidențială a Partidului Democrat și
lideri de opinie ai partidului, împreună cu
Bernie Sanders, principalul contracandidat
de stânga al lui Hilary Clinton.
Propunerea a fost depusă în Congres pe 7
februarie, iar împreună cu ea staff-ul AOC
a publicat online și a trimis presei un set de
întrebări și răspunsuri menit să detalieze
planul și viziunea inițiativei.

O propunere ambițioasă
Documentul prezenta un plan de acțiune
cuprinzător, a cărui principală intenție era
ca Statele Unite să ajungă la un nivel netzero de emisii de gaze de seră în cursul a zece
ani. În primul rând, în cursul următorului
deceniu, toate sursele de energie poluante
ale țării trebuie înlocuite astfel încât 100%
din energia Americii să vină din surse „curate
și regenerabile“. Apoi, „fiecare clădire din
America“ trebuie retehnologizată pentru a
fi eficientă energetic. Nu în ultimul rând,
sistemul de transport american trebuie
restructurat complet, crescând construcția
de vehicule electrice, construind stații de
reîncărcare și căi ferate de mare viteză,
„la o scală unde transportul aerian să nu
mai fie necesar“, scopul fiind acela de „a
înlocui fiecare vehicul care are motor pe
combustie“.
„Ne-am propus ca țel un nivel net-zero,
și nu eliminarea completă a emisiilor în
zece ani“, menționează documentul trimis
presei, „fiindcă nu suntem siguri dacă vom
reuși să scăpăm atât de repede de flatulența
vacilor și de avioane“.
Proiectul își asumă și asigurarea
„ s i g u ra n țe i e co n o m i ce“ a t u t u ro r
americanilor în procesul de a eradica
poluarea. Nu se poate conta pe ideea că

n Matei Epure

muncitorii americani vor renunța la slujbele
lor și se vor alătura acestui proiect dacă nu au
asemenea asigurări, așa că o parte a acestui
scenariu de viitor presupune ca guvernul
să le garanteze americanilor „slujbe cu
salarii suficiente pentru a întreține o
familie“, „educație de înaltă calitate, inclusiv
învățământ superior și școli profesionale“,
„locuințe sigure, adecvate și la prețuri
accesibile“ și, nu în ultimul rând, „securitate
financiară pentru cei ce nu pot sau nu
doresc să muncească“.
Toate acestea trebuie orchestrate și
coordonate de guvern, spune mai departe
documentul, fiindcă „nivelul de investiție
necesar este masiv“ și „chiar dacă fiecare
miliardar și companie ar lucra împreună
și și-ar pune toate resursele la dispoziția
unui asemenea proiect, valoarea agregată a
investițiilor lor nu ar fi suficientă“. Un efort
atât de mare nu poate să vină din mediul
privat, ci trebuie coordonat de guvern. Spre
deosebire de companii, cărora le-ar fi dificil
să investească în tehnologii nedovedite,
guvernul „are orizontul temporal de a
face investiții cu răbdare în tehnologii și
cercetare noi, fără a aștepta, în mod necesar,
un rezultat comercial sau vreo aplicație
palpabilă la momentul investiției“.
Cu toate că atrag atenția asupra
nesiguranței acestor investiții, autorii
documentului menționează însă și că „ce
trebuie să ne întrebăm nu este cum vom
plăti pentru acest proiect, ci ce vom face cu
noua noastră prosperitate comună“.

O reacție imediată
Ar fi fost imposibil ca un proiect cu o
tentă de stânga atât de puternică să fi rămas
fără răspuns de la presa și politicienii de
dreapta. Iar acesta nu a întârziat să apară.
Proiectul a fost criticat atât pentru ambiția
sa considerată nerealistă, cât și pentru
neprofesionalismul său și pentru tenta sa
ideologică prea puternică.
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Editorialistul conservator Ross Douthat
de la New York Times a scris un articol
pe această temă imediat după lansarea
proiectului. Dacă până atunci suspiciunile
conservatorilor că discursul stângii despre
încălzirea globală este doar un pretext
pentru a instaura „#socialismcomplet“
erau respinse de mediul de stânga ca fiind
paranoice, spunea el, Green New Deal
„răspunde [acestor temeri] spunând: Da,
sunt absolut corecte“.
La numai câteva ore după publicarea
documentului pe pagina de congres a
Alexandriei Ocasio-Cortez, acesta a fost
șters. Mai mult, unul dintre principalii
consilieri ai acesteia a declarat într-un
interviu la televiziunea Fox News că AOC
nu a susținut niciodată propunerea de
a oferi garanții economice celor care nu
doresc să muncească sau ideea de a renunța
la transportul aerian. În schimb, credea el,
aceste idei vin dintr-un document fals
publicat online de un grup de republicani.
Când Radioul Public Național (NPR) și
Washington Post au confirmat primirea
acestui document, staff-ul doamnei
Ocasio-Cortez a recunoscut că documentul
era al lor, însă a afirmat că era doar o schiță
timpurie publicată din greșeală de un
membru al biroului.

O tranziție ideologică palpabilă
Versiunea depusă în Congres până la
urmă a rămas o schiță generică a proiectului
prezentat online, iar în interviurile lor,
Ocasio-Cortez și coautorul ei, senatorul Ed
Markey, s-au detașat într-o anumită măsură
de îndrăzneala documentului publicat
anterior. Ei au negat intenția de a oferi bani
celor care nu sunt dispuși să muncească,
au declarat că nu au intenția să elimine
transportul aerian, ci doar să construiască
o alternativă la scală, și s-au repoziționat
de la a se opune energiei nucleare către
o ambivalență asupra surselor de energie
regenerabilă necesare.
În pofida retractărilor, proiectul oficial
depus în Congres este, la rândul lui, o
propunere a unei stângi cu mari ambiții
ideologice și cu planuri mult mai radicale
decât cele ale ultimelor decenii. Propunerea
încă solicită eliminarea completă a emisiilor
de gaze de seră, retehnologizarea tuturor

clădirilor din America și restructurarea
s i s te m u l u i d e t ra n s p o r t î n j u r u l
autovehiculelor electrice și trenurilor de
mare viteză într-o perioadă de zece ani.
Faptul că staff-ul unui politician cu doar
o lună de experiență ar propune un proiect
atacabil ca neverosimil sau că ar face gafe
majore în lansarea acestuia nu este neapărat
demn de o examinare prea atentă. Însă
deschiderea atâtora dintre liderii democrați
de a susține o propunere atât de radicală și
incipientă arată o schimbare profundă de
atitudine și orientare la nivelul partidului.

O mișcare previzibilă
Însă consolidarea spre o stângă mai
radicală a Partidului Democrat nu este
tocmai imprevizibilă: e o tranziție treptată
pe parcursul mai multor ani.
Președintele Obama poate fi considerat
un promotor al acestei schimbări, mai
ales în ultimii ani ai mandatului său, nu
atât datorită politicilor sale economice sau
sociale, ci, mai ales, declarațiilor sale publice
și a raportării sale declarative nu doar față
de socialism (la rândul lui, un termen tabu
în America acum câțiva ani), ci chiar față de
comunism. „Atât de des a existat în trecut o
diviziune abruptă dintre stânga și dreapta,
dintre capitaliști și comuniști sau socialiști“,
se adresa acesta unei audiențe argentiniene.
„Tu, câine yankeu, sau Tu, comunist nebun,
care vrei să îndepărtezi proprietatea tuturor.
Acestea sunt argumente intelectuale
interesante, dar cred că pentru generația
voastră, trebuie să fiți practici și să alegeți ce
funcționează“. Mai mult, una dintre ultimele
sale ordonanțe executive (OUG-urile
americanilor) a retras dreptul la rezidență al
refugiaților cubanezi, în semn al apropierii
relațiilor dintre SUA și Cuba.
În alegerile din 2016, Bernie Sanders,
senatorul socialist-democrat din Vermont,
a uluit sfera politică americană, fiind un
contracandidat redutabil pentru Hilary
Clinton (reprezentanta establishment-ului
democrat). El a rămas un candidat viabil chiar
și atunci când în prima dezbatere televizată
s-a afirmat împotriva capitalismului și a
dat vina pe acesta pentru starea precară a
multora dintre americani. În fața acestei
declarații, Clinton și democrații au părut
să ia apărarea capitalismului. Democrații au

început să facă unele concesii electoratului
lui Sanders de-abia atunci când Clinton a
câștigat nominalizarea. Însă după eșecul
partidului în fața lui Trump, Sanders a tras
semnalul de alarmă că democrații nu au
fost destul de duri față de mediul de afaceri
(cu alte cuvinte, au fost prea centriști) și de
aceea au pierdut alegerile.
Paleta de candidați pentru alegerile din
2020, popularitatea Alexandriei OcasioCortez și susținerea masivă pentru Green
New Deal par să arate că Sanders a reușit
să îi convingă.
Însă, spre deosebire de semnele mai
mult sau mai puțin subtile de înflăcărare
a discursului socialist din președinția
lui Obama și de candidatura eșuată a lui
Sanders, mișcarea actuală spre stânga a
partidului pare să semene cu o schimbare
de macaz mai organizată.
Dacă cu un an în urmă Andrew Cuomo,
guvernatorul democrat al New Yorkului, spunea că „America was never that
great“ („America nu a fost niciodată atât
de grozavă“) și în 2016 Sanders întreba
electoratul de ce America n-ar putea să
semene mai mult cu Scandinavia, discursul
autorilor Green New Deal pare să își
afirme o identitate mult mai americană
și să își revendice titlul de continuator al
principiilor americane.
Proiectul însuși este numit după celebrul
New Deal (Noua Învoială) al lui Franklin D.
Roosevelt, și în prezentarea sa amintește
de ambiția poporului american de a realiza
acest proiect, de a câștiga cel de-al Doilea
Război Mondial și de a ajunge pe Lună după
planul construit de Kennedy - toate planuri
coordonate, finanțate și executate de stat.
Ca atare, în loc să prezinte schimbarea
bruscă spre stânga ca pe o detașare de la
identitatea capitalistă a Americii, discursul
noii stângi din spatele drapelului AOC pare
să propună o nouă identitate americană,
una de promotori ai unui socialism fruntaș
și salvator.
Întrebarea rămâne astfel dacă imaginea
Americii colectiviste propusă de această
aripă a Partidului Democrat va deveni întradevăr noua alternativă de stânga pentru
America - un templu al capitalismului propusă de republicani sau dacă democrații
se înșală încă o dată. n
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„Dosarul“ Kovesi, miza europeană

N

-ar fi rău să vă treceți în
agendă zilele de 26 și
27 februarie. Vor fi zile
interesante. La Bruxelles,
va avea loc procedura de
desemnare a șefului (șefei) Parchetului
European.
Această nouă instituție va funcționa ca
un birou unic pentru toate statele membre
care au acceptat să intre în acest sistem –
sunt 20 de state membre care participă.
Instituția, care va acționa independent,
separat de celelalte organisme ale UE, va
ancheta cauzele privind suspiciunile de
fraudă cu bani europeni. Și, după cum se
știe, fosta șefă a DNA din România, Laura
Codruța Kovesi, candidează, cu șanse
foarte mari, la conducerea Parchetului
European. Ceea ce deranjează extrem de
rău guvernul de la București și coaliția
majoritară.
Problema lor este însă faptul că Laura
Codruța Kovesi a trecut – și încă în mod
strălucit – de faza procedurală , birocratică,
a selecției. Lucrurile au trecut acum în
zona deciziei politice.
Și încă o veste proastă pentru guvernanții
de la București: procedura nu depinde de
țara din care provine.
Prima fază a selecției se face (s-a făcut
deja) de către o comisie formată din 12
membri independenți – foști membri ai
Curții de Justiție și ai Curții de Conturi,
foști membri naționali ai Eurojust,
membri ai instanțelor naționale supreme,
procurori de nivel înalt și avocați. Ei au fost
desemnați în septembrie 2018.
În urma acestui prim filtru, fosta șefă a
DNA a ajuns pe lista scurtă, și asta, cu cel
mai bun punctaj dintre cei trei candidați,
din Franța, respectiv Germania.
Și acum intrăm în faza politică a selecției.
Candidații vor ajunge, miercuri, în fața
Comisiei pentru libertăți civile, justiție
și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului
European. Joi, va fi rândul ambasadorilor
statelor membre să se pronunțe. Nimeni
nu va mai putea bloca vreo candidatură,
în momentul acesta – „dreptul de veto“

în reuniunea ambasadorilor este exclus,
dacă ne gândim cumva că reprezentantul
României ar putea avea vreun mandat în
acest sens.
Procedura ar urma să se desfășoare sub
forma unui vot pe puncte, fiecare membru
al forurilor respective urmând a face un
clasament propriu al celor trei candidați,
care vor primi trei puncte, două puncte,
respectiv un punct.
Vor urma voturile finale și, eventual,
medierea între Parlament și Consiliu.
Ei bine, acest veritabil Eurovision va
transmite un mesaj politic extrem de
important.
Care sunt, de fapt, șansele candidatei din
România, supusă acasă unui întreg proces
de hărțuire politică și mediatică? Înainte
de plecarea la Bruxelles, Laura Codruța
Kovesi recunoștea că deschiderea de către
Secția specială pentru investigarea
magistraților a dosarului în care are
calitatea de suspect îi va putea afecta
șansele.
Fără îndoială, fosta șefă a DNA va repeta
și în fața europenilor ceea ce a spus și
acasă: a fost un dosar anume deschis acum
în încercarea de a o împiedica să ajungă
procuror european. Va avea succes?
Să nu uităm, votul este politic, dar
aceasta nu înseamnă că argumentele
de ordin instituțional și birocratic nu
contează deloc.
Iar Laura Codruța Kovesi la asta se
gândea, probabil, atunci când admitea că
dosarul deschis la București îi va putea
face necazuri la Bruxelles. Instituțional
vorbind, candidata din România are un
dosar deschis la ea acasă, de o justiție care
se prezumă a fi independentă – altfel,
înseamnă că ar încălca Articolul 2 din
Tratatul Uniunii Europene, în care se
spune că aceasta se întemeiază, printre
altele, pe statul de drept și, pe cale de
consecință, România n-ar avea ce să caute
în calitate de stat membru.
Politic vorbind, candidata din România
poate fi susținută tocmai ca răspuns la
conf lictul în care guvernul român s-a

n Ovidiu Nahoi

angajat cu instituțiile europene, exact
pe tema statului de drept. Guvernul și
Parlamentul din România au modificat
legislația în domeniul justiției fără a
se consulta cu Comisia Europeană sau
Comisia de la Veneția. Ba chiar, prin
vocea ministrului de justiție, Bucureștiul
a transmis Comisiei Europene că nu va
ține cont decât, eventual, într-o anumită
măsură, de recomandările din ultimul
raport din cadrul Mecanismului de
Cooperare și Verificare. Printre acestea,
oprirea procedurilor de demitere a
procurorilor șefi și revenirea la situația
inițială. Sau renunțarea la înființarea
Secției speciale pentru investigare a
magistraților, adică tocmai cea care i-a
deschis dosar fostei șefe a DNA. Între
timp, la București, guvernul tocmai a emis
noi ordonanțe controversate în domeniul
justiției, de data aceasta fără a se mai
obosi măcar să se consulte de formă cu
Bruxelles-ul sau cu Comisia de la Veneția.
Un accept pentru Laura Codruța Kovesi
ar fi un răspuns politic devastator: nu avem
încredere în sistemul vostru de justiție.
Dar ar însemna și un semnal către alte
capitale „rebele“ cum că există o linie roșie
ce nu poate fi încălcată.
Apoi, ar însemna un sprijin pentru toți
contestatarii procesului de schimbări
legislative ce are loc la București.
De multe ori, aceștia au ieșit în stradă
purtând tocmai drapelele Uniunii
Europene și orice rezultat în afara victoriei
candidatei române ar fi privit de ei ca
un abandon. În timp ce guvernul român
ar avea motive pentru a sărbători o
victorie strălucită împotriva instituțiilor
europene. n
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Omul care va securiza libertatea
lui Dragnea

Î

n arhitectura sulfuroasă a curtenilor
care fac scut în jurul averii
președintelui PSD nu prăvilașul
Tudorel Toader sau majordomul de
artă Darius Vâlcov sunt pionii cei mai
importanți. Ci Carmen Dan, o făptură docilă
și (probabil) speriată.
Ministrul de interne este demnitarul
bodyguard care și-a legat de picioare,
dând curs tuturor comenzilor venite de la
lumina din Kiseleff 10, o ghiulea de care
nu mai poate scăpa. Din cauza acestui
lanț de compromisuri pe care Dragnea îl
folosește pe post de sperietoare, Carmen
Dan va executa orice îi va ordona. Dacă
nu ea, căci există o mare probabilitate de a
deveni europarlamentar, atunci succesorul
din fruntea Ministerului de Interne. Până
la definitivarea listei PSD pentru scrutinul
european, în intervalul 15-20 martie, Dragnea
are în minte o listă de câteva nume pe care le
evaluează pentru a cântări vulnerabilitățile
utile profilului noului oștean ascultător. De
ce e ministrul de interne cel mai valoros bun
al lui Liviu Dragnea?

O sentință definitivă – un moft
pentru PSD
După ideologia iliesciană „proprietatea
– un moft“, biblia bolșevicului român
versiunea 2.0 are o categorie similară în
privința hotărârilor judecătorești definitive.
Conform Planului B de albire a infractorilor
cu gulere albe (primul fiind dezincriminarea
unor fapte), nicio pronunțare nu mai este
definitivă, magistrații din completurile
de 5 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
fiind trimiși de luminile PSD, pur și simplu,
la școală, ca niște retardați. Urmează
completurile de 3, pentru a relua toate
cauzele cu demnitari, de la capăt. Dacă,
însă, sentințele vor fi menținute și vor fi
pronunțate și altele, în restul dosarelor, ce
urmează? Urmează ca Poliția Română să
ducă la îndeplinire mandatul de executare
a pedepsei. Adică, să meargă acasă la Liviu
Dragnea, să se asigure că are în jurul gâtului
un fular de tablă, pentru a nu păți ca Adrian
Năstase, să-l salte și să-l pună la păstrare –
ah, ce gând frumos, ce gând frumos!
Iar dacă în fruntea Jandarmeriei au fost
unși indivizi care n-au conflicte interioare

când trebuie să cântărească ordinul șefului
prin prisma legii, la IGPR se va blinda postul
după aceeași matrice: cine mișcă mișcă-n
brișcă!
Dacă retorica lui Dragnea și a acoliților săi
va fi menținută, adică vor aprecia că orice
sentință pronunțată contra libertății lor
este o comandă politică a „statului paralel“,
o răzbunare, un act de terorism, un plan
de asasinare creionat în străinătate, șeful
Poliției Române va primi ordin să nu ducă
la îndeplinire mandatul.
Vi se pare halucinant? Nu este! În
Parlamentul României există un deputat
PSD, pe numele lui, Octavian Goga, care în
septembrie 2018 a fost condamnat definitiv,
i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție
de demnitate publică, dar colegii au refuzat
să aplice Legea 96/2000 privind statutul
parlamentarilor, unde se spune explicit:
„Președintele Camerei ia act de situația
de încetare a mandatului de deputat sau
senator și supune plenului Camerei din care
face parte adoptarea hotărârii prin care se
vacantează postul de deputat sau senator“.
Aceasta este mentalitatea, cine ne spune că
nu va funcționa și în cazul unei condamnări
a lui Liviu Dragnea?

Dragnea joacă la ruletă
39,8 miliarde de euro
Păi... cine să-l sancționeze? Există vreo
instituție din România care poate bloca
un ordin venit de la Partidul Servitorilor
Declarați? Șeful statului nu are atribuții,
brățările de la gleznele lui Liviu Dragnea
le țin CCR și Avocatul Poporului, iar de
certat - „năzdrăvanule“, „pui mic“ – îl ceartă
Parlamentul.
Îl poate sancționa, oarecum, Uniunea
Europeană. Noul legislativ comunitar va
avea de votat, probabil, activarea „soluției
nucleare“, articolul 7 al Tratatului UE, care
prevede suspendarea dreptului de vot al unui
stat în Consiliu. Sigur, un deznodământ
foarte puțin probabil, deoarece este nevoie
de un vot unanim al țărilor membre. Comisia
Europeană poate, însă, suspenda/îngheța
banii atribuiți României – 39,8 miliarde
de euro în exercițiul 2014 – 2020. În plus,
se discută despre condiționarea alocării
bugetului de respectarea statului de drept.

n Rareș Bogdan

„Trebuie să ne asigurăm că judecătorii,
Curțile de Justiție sunt imparțiale. Articolul
7 din Tratatul UE nu este o chestiune de
sancționare, ci de protejare a banilor UE“, a
afirmat, luna trecută, comisarul european
pentru buget, Günther Oettinger, în cadrul
unei dezbateri la Strasbourg.
În acest caz, Liviu Dragnea și camarila
vor avea un cap de tun contra Uniunii
Europene. Ei vor spune unui electorat
neinstruit – imbecil – depresiv că România
este sabotată din Bruxelles, că liderii ei
politici sunt sancționați deoarece vor să
protejeze economia țării. Și unii chiar
vor crede, deoarece ofensiva mediatică
propagandistică este plătită extrem de
generos pentru acest gen de minciuni. Sunt
sute de mii de cetățeni care se hrănesc cu
neadevărurile promovate de media aservită
lui Dragnea fără să știe că sunt inspirate
de propaganda putinistă, plătite din bani
furați din distrugerea, în favoarea economiei
Federației Ruse, a unor fabrici în care ei, acei
români ce se lasă manipulați, și-au mâncat
tinerețea.
Îl poate acuza cineva pe Liviu Dragnea că
moare de grija banilor europeni? Nu, dar
poate fi convins că acești bani sunt pentru
el un dușman. Ei contribuie la ridicarea
nivelului de trai, la elevarea minții, la
căpătarea de instincte democratice, adică
exact ceea ce nu dorește Dragnea să aibă
electoratul. Aa, rămâne România fără
servicii, agricultură, drumuri, spitale și
școli moderne? Da, dar Dragnea e deja
bogat și se pregătește să fie liber pe vecie.
Rămâne România un spațiu de negociere
al Moscovei? Da, și? Conform spuselor
lui Severin Adrian, românii devin tot
mai convinși că apropierea de Rusia este
soluția optimă pentru supraviețuirea lor ca
națiune liberă. O întrebare: pe interlopul
Corduneanu de ce nu l-a luat Dăncilă
consilier? n
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O lume făcută țăndări

S

uperioritatea civilizațională
a Occidentului s-a clădit și
pe o foarte bună dezvoltare
a gândirii critice. Astfel, pe
măsură ce știința ocupa un loc
central în societatea vestică, universitățile,
instituțiile de cercetare, marile conferințe
occidentale deveneau noile temple, locul
unde oamenii căutau și ideea de progres,
dar și răspunsuri la marile întrebări.
Eforturile acestea constante au creat
în timp tradiție, din care fac parte și cele
două mari conferințe occidentale, de la
începutul fiecărui an. În ianuarie, elita
economică, dar și o bună parte din elita
politică, pentru că economia este totuși
politică, se strânge în cochetul orășel
elvețian Davos. Și anul acesta, între 22
și 25 ianuarie, 3.000 de participanți,
reprezentând toate zonele importante ale
unei societăți, politic, economic, afaceri,
societate civilă, media, s-au întâlnit pentru
a evalua actuala situație a globalizării.
Zi după zi, aspect după aspect,
globalizarea a fost disecată pentru a
identif ica oportunitățile, dar mai
ales pentru a analiza riscurile și
disfuncționalitățile actualului stadiu de
globalizare. Însăși tema aleasă pentru
acest an, „Globalizarea 4.0: modelarea
arhitecturii globale în epoca celei de a
patra revoluții industriale“, sugerează
cele două mari paliere de abordare.
Disfuncționalitățile acumulate în ultimii
ani, mai ales intensificarea polarizării
sociale și a contestării globalizării de către
cei care nu au avut vreun beneficiu de pe
urma ei, reclamă o mai bună cooperare
internațională. Încetinirea globalizării,
mai ales a proceselor economice, așanumita „slowbalization“, mărește riscul
unei noi crize economice de nivel global.
Pe de altă parte, toți ne confruntăm cu
un nou val al schimbărilor tehnologice,
mai ales în urma digitalizării, iar acesta
se suprapune periculoaselor schimbări
climatice, un alt mare motiv de îngrijorare.
Din cele două mari provocări de mai sus
rezultă și responsabilitatea principală
a celor care sunt preocupați de bunul
mers al acestui proces. Cum remodelăm
o globalizare care nu mai poate fi oprită,

care totuși trebuie să fie sustenabilă și
inclusivă, recuperând o parte cât mai
mare din cei pierduți pe drum? Altfel,
actuala perioadă de instabilitate globală
se va accentua, degradarea economică a
sistemului global urmând să influențeze
negativ competiția geopolitică globală.
Al doilea mare și tradițional eveniment
de la începutul fiecărui an este Conferința
de securitate de la München (CSM).
Ajunsă la a 55-a ediție, spre deosebire de
Davos care este mult mai deschisă spre
lume, CSM reprezintă în primul rând
un club occidental de discuții. Marea
majoritate a participanților este din țările
UE și din America de Nord, un adevărat
club transatlantic. O a doua diferență
notabilă este că această conferință este
focalizată doar pe probleme de securitate
internațională sau, pentru a fi în ton
cu vremurile, de securitate globală.
Considerată cea mai bună conferință
internațională organizată de un thinktank, CSM adună la un loc, într-un
micuț, dar foarte cochet hotel din capitala
Bavariei, aproximativ 450 de decidenți din
zona de securitate națională, dar și mulți
dintre cei mai buni analiști și experți ai
acestui domeniu.
Atmosfera din acest an a fost una
sumbră, de mare îngrijorare, reflectată
de însăși tema aleasă, „Marele puzzle:
cine culege piesele?“. Asistăm la
destructurarea vechii ordini internaționale
liberale, gradul de pericol în sistemul
global crescând la un nivel nemaiîntâlnit
de la sfârșitul Războiului Rece. Suntem
martorii unor transformări istorice, ai
apusului unei epoci, ai lumii dominate
de Occident și ai ascensiunii unei lumi
mult mai diversificate, în care Asia,
economic și politic, va avea o importanță
mult mai mare. Au fost din nou, a câta
oară, identificate marile probleme de
securitate ale lumii, cu accent notabil
pe intensificarea competiției geopolitice
globale. De aceea, cele mai așteptate
discursuri au fost cele ale marilor lideri
mondiali, pentru a înțelege mai bine cum
se poziționează marile puteri. A fost și o
conferință a contradicțiilor nelămurite,
nerezolvate, a lipsei de răspunsuri sau

n Iulian Fota

soluții, ceea ce, pe bună dreptate, i-a făcut
pe cei de la Politico să spună că mai bine
evenimentul s-ar intitula „Conferința de la
München pentru Insecuritate“.
Contradicțiile au fost vizibile peste tot.
SUA au avut cea mai mare delegație „ever“,
Congresul american încercând să sugereze
și în acest fel păstrarea angajamentului
său pentru relația transatlantică. Pe de
altă parte, delegația americană a fost
ruptă în două, ca mesaje și ca abordare,
antiteza între discursul vicepreședintelui
Mike Pence și cel al fostului vicepreședinte
Joe Bidden fiind evidentă pentru toată
lumea. Contradicții am avut și la nivelul
gazdelor germane. Ministrul german al
apărării, pe bună dreptate, a reconfirmat
primordialitatea NATO în chestiuni
de apărare națională. Pentru Berlin,
NATO rămâne în continuare principala
soluție de securitate națională. Pe de
altă parte, doamna cancelar Angela
Merkel a apărat atât deciziile de politică
externă ale Germaniei, cât și poziționările
internaționale ale UE, ceea ce evident că a
pus-o în antiteză cu președintele american
Donald Trump. Cu fiecare discurs și pe
fondul dispariției președintelui Franței
din prim-planul politicii mondiale (din
cauza complicatelor probleme interne),
Angela Merkel își intră tot mai bine în
rolul de lider al taberei transatlantice,
înclinată spre cooperare internațională și
multilateralism. În UE, cota de încredere a
europenilor în domnul Trump este foarte
scăzută. Acolo unde doamna Merkel a
fost ovaționată de audiență, mesajul de
salut al președintelui Donald Trump a
fost întâmpinat cu maximă răceală, fără
aplauze. Relația transatlantică traversează
cel mai complicat moment al său și viitorul
ei depinde, acum lucrurile sunt clare, de
rezultatul alegerilor din SUA, din 2020. n
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Cele două precedente ale cazului
PSD-ALDE contra Kovesi

C

e se-ntâmplă atunci când
politicienii de proastă
calitate, aroganţi, cu porniri
autoritariste atacă abuziv
persoane simpatizate
de public? Bineînţeles, se stârneşte
indignarea populară, în jurul celor vizaţi
se produc largi solidarizări, din „victime“ ei
devin „eroi“, iar agresorii pierd masiv, sub
valurile de revoltă ale mulţimilor care simt
nedreptăţile şi li se opun energic.
Caz-„şcoală“: noul atac al coaliţiei PSDALDE asupra Laurei Codruţa Kovesi.
Există un preecedent! Mutatis mutandis,
situaţia o reia pe cea de la începutul
lui 2012, când preşedintele de atunci,
Traian Băsescu, s-a găsit să intervină
telefonic într-o emisiune de televiziune
(şeful statului sunând şi cerând să se
bage-n vorbă!?!) pentru a-l penaliza pe
Raed Arafat, fondatorul serviciului de
intervenţii medicale de urgenţă SMURD
(mai exact: Serviciului Mobil de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare). Acesta din
urmă argumenta în favoarea sistemului
medical de stat, într-o perioadă în
care Băsescu f ăcea campanie pentru
alternativele private. Ieşirea de „jupân“
arţăgos, supărat pe „sluga“ răzvrătită –
culmea! – într-un sistem ierarhic în care
cineva care se crede „vodă“ îşi imaginează
că e normal să se răstească la „supuşii“ săi
(Arafat ocupând – atunci şi acum – un
post de subsecretar de stat, însărcinat cu
ce altceva decât cu problematica medicinei
de urgenţă?!), l-a costat scump pe agresor:
indignaţi, cetăţenii l-au susţinut pe Arafat,
s-au organizat pichete şi apoi manifestaţii
de stradă în sprijinul său şi împotriva
preşedintelui şi în scurt timp cabinetul
condus de Emil Boc a demisionat. Nici
următorul, al premierului-succesor, Mihai
Răzvan Ungureanu, n-a mai avut viaţă
lungă, în condiţiile în care se pornise
„hemoragia“ parlamentară dinspre PDL,
partidul pe care Băsescu îl controla, către
opoziţie. Balanţa s-a răsturnat rapid.
Episodul Arafat, în rol de „buturugă
mică“, a ajuns răstoarne „carul mare“ al
guvernării.

Actuala majoritate PSD-ALDE reuşise
în vara lui 2018 să „scape“ de Laura
Codruţa Kovesi, obţinând, cu chiu, cu vai,
revocarea ei din funcţia de procuroare-şefă
a Departamentului Naţional Anticorupţie.
Operaţiunea fusese şi ea abuzivă, încât
„victima“, pe care mulţi o consideraseră şi
până atunci o „eroină“ a luptei sistemului de
justiţie cu politicienii hoţomani, s-a retras
în triumf. Dar s-a retras, fără să i se mai
poată urmări performanţele profesionale
din poziţia discretă care i-a fost oferită,
de consilier în Ministerul Public. Însă...
după câteva luni, către sfârşitul anului,
Laura Codruţa Kovesi a făcut două mişcări
ofensive: a deschis o acţiune la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, pe motiv
de încălcare a drepturilor sale pe parcursul
revocării şi şi-a depus dosarul în competiţia
pentru noul post de procuror-şef al Uniunii
Europene. Cu semnale de mari succese în
ambele „speţe“: CEDO i-a admis sesizarea
şi urmează s-o analizeze în regim de
urgenţă, iar dincoace a trecut de filtrele
de selecţie preliminare, calificându-se
în „finala“ ultimilor trei rămaşi în cursă,
ba chiar ca favorită la desemnare.
Insuportabil pentru cei care-şi frecaseră
mâinile de satisfacţie când „răpuseseră“
figura simbolică – pentru ei rea! – a luptei
anti-corupţie! Plus pericolul potenţial al
relansării dinspre Bruxelles-Strasbourg
a anchetelor asupra prăduirii fondurilor
europene! Drept care noua Secţie de
investigare a magistraţilor, născocită de
majoritatea parlamentară de la Bucureşti
ca instrument de presiune şi de penalizare
a procurorilor şi judecătorilor neobedienţi,
a improvizat o acţiune ridicolă, acuzând-o
pe fosta şefă a DNA că hăt în urmă, în
2011, pe când era procuroare generală a
României, s-ar fi implicat în aducerea în
ţară a unui inculpat urmărit internaţional.
Or, instituţia pe care o conducea n-avea
nici o atribuţiune în acest sens. Poliţia
prezentase – în schimb – documentele de
decontare legală a respectivului transport
aerian. Denunţător: alt „fugit“ din ţară,
condamnat pentru corupţie şi cercetat şi
în alte dosare. Făcătură „la vedere“!

n Ion Bogdan Lefter

Rezultatul? Proteste extinse faţă de atare
comportament al majorităţii parlamentare şi
guvernamentale şi un val masiv de susţinere,
în ţară şi-n străinătate, a „victimei“, căreia
şansele să ocupe înalta funcţie europeană
i-au crescut şi mai şi! în democraţii,
politicienii de proastă calitate, aroganţi,
cu porniri autoritariste şi comportamente
abuzive pot păcăli o vreme electoratul, dar
finalmente pierd: n-au cum să-şi ascundă
la nesfârşit „stofa“ proastă, îşi dau arama
pe faţă, stârnesc revoltă în societate, se
prăbuşesc.
Cum se va-ncheia episodul – vom vedea:
până unde va fi împinsă „ancheta“ Secţiei
anti-magistraţi şi dacă protagonista va
deveni sau nu procuroare-şefă a Uniunii. De
fapt şi de fapt, oricare-ar fi deznodământul,
ea, „victima“, e deja o „învingătoare“, cu
preţioasa contribuţie involuntară a celor
care au „vânat-o“. Asta obţin politicienii de
proastă calitate ş.a.m.d.
Şi încă un context – mai îndepărtat, dar tot
„intra-european“ – al cazului: Polonia contra
Donald Tusk. Preşedinte al Consiliului
European din 2014, la finalul unui prim
mandat de doi ani şi jumătate în martie 2017,
Tusk urma să fie din nou ales, când s-a lovit
de opoziţia guvernanţilor din ţara sa, angajaţi
în derapajul nedemocratic care avea să şi
ducă la activarea Articolului 7 din Tratatul
comunitar, de suspendare a dreptului de vot
al statelor care încalcă principiile fondatoare.
Liderii europeni au înţeles atunci că în joc
nu erau un om şi o funcţie, ci valorile pe
care s-a construit extraordinara noastră
Uniune Continentală. Şi, trecând peste
ostilitatea ultraconservatorilor polonezi
faţă de compatriotul lor liberal şi democrat,
l-au reinvestit pe Tusk. Încă un precedent –
poate – pentru cazul PSD-ALDE (deci nu
chiar toată puterea politică din România!)
contra Kovesi?!... n

39

40

OPINII

22 FEBRUARIE 2019

Ce joc face Tăriceanu?

C

ălin Popescu Tăriceanu este
unul dintre cei mai inutil de
plictisitori dintre politicienii
actuali, pentru publicul larg.
Tăriceanu este șef peste un
partid, ALDE, care mimează nereușit
liberalismul. De fapt, ALDE este o creație
politică venită să dea un parfum de dreapta
unui guvern care și-a dorit să nu se piardă
amintirea construcției numite USL.
Tăriceanu a bătut la ușa guvernului, în
anul 2014, și ea s-a deschis. De atunci, nu se
mai dă dus de la guvernare. ALDE nu este
nici măcar un așa-numit partid-balama.
Este pur și simplu o creație artificială care,
din păcate, pare a avea prea puțin de-a
face cu liberalismul sau cu democrația.
ALDE are însă utilitate: aceea de a le oferi
o supapă votanților PSD care ar vota acest
partid, dar știu că a doua zi nu s-ar mai
putea uita în oglindă. Adică, niște votanți
care în sufletul lor sunt cu PSD, dar își
amăgesc conștiința că punând ștampila pe
ALDE ar vota altceva decât stânga.
De altfel, un vechi prieten îmi spunea la
alegerile trecute că îl votează pe Tăriceanu,
deci ALDE, pentru că în anii 2007-2008 i-a
dublat salariul de funcționar public.
Într-adevăr, Tăriceanu este un specialist
în politici economice expansioniste. Sau,
mai direct spus, este un maestru al risipirii
banului public. Precum un „adevărat
liberal“, Tăriceanu crede nestrămutat în
ideea că dezvoltarea economiei nu se poate
face decât cu deficite mari. Iar șansa i-a
surâs să aplice în practică acest concept, cu
toate problemele pe care le-a creat.
În anii 2007-2008, guvernul Tăriceanu a
aruncat cu bani, a aruncat în aer deficitul
bugetar, a dublat salariile și a angajat
salariați bugetari fără număr, explicând că
este nevoie să se creeze instituții absolut
necesare intrării României în Uniunea
Europeană.
În anul 2009, a venit criza și a spulberat
toată generozitatea guvernului Tăriceanu.
Cu o singură excepție, nimeni nu a mai
reușit să restructureze instituțiile bugetare,
care au devenit tot mai populate și tot mai
consumatoare de fonduri publice.

Acum, Călin Popescu Tăriceanu,
împreună cu aliații săi politici, exersează
același model economic ca în anii 20072008. Profitând de creșterea economică,
guvernele din care face parte și ALDE
aplică aceeași metodă: cresc salariile din
sectorul public, duc deficitul bugetar până
la limita a 3% din PIB (sau peste această
limită) și vântură ideea că deficitele oferă
dezvoltare. Un singur lucru uită să spună,
și anume că dezvoltarea, investițiile
publice se lasă așteptate, în pofida creșterii
economice susținute și deficitelor mari
înregistrate. În acest ritm, România va
risipi anii de creștere economică și nu va
avea nici infrastructură.
Călin Popescu Tăriceanu își proiectează
o imagine de politician eurosceptic. Nu
are nicio ezitare în a practica un discurs
antieuropean, fie pe teme ce țin de statul
de drept, fie apăsând pedala unui soi de
naționalism economic de calitate joasă.
În tot acest context Călin Popescu
Tăriceanu s -a remarcat cu ocazia
dezbaterilor legate de Ordonanța 114/2018.
Trecând peste faptul extrem de important
că guvernul Dăncilă mai întâi taie și apoi
măsoară, adică întâi legiferează și după
aceea analizează impactul măsurilor
luate, Tăriceanu a părut cel mai logic
politician de la putere. Adică, a chemat
la dialog părțile implicate, cum ar fi
companiile din domeniul energetic, a
părut că empatizează cu această industrie
și că înțelege daunele pe care le poate
provoca ordonanța asupra economiei
românești.
Mai mult, la dialogul de la comisia de
specialitate, dintre senatorii comisiei și
reprezentanții Băncii Naționale, Tăriceanu
a părut cel mai rezonabil, cel mai dispus
la a înțelege temele aduse în discuție
și cel care a mai temperat din elanul
„revoluționar“ al colegului de partid,
senatorul Daniel Zamfir.
Reprezentanții sistemului bancar au
ținut să se întâlnească tot cu președintele
Senatului simțind, poate, deschiderea
lui Călin Popescu Tăriceanu către temele
sensibile ale ordonanței 114.

n Constantin Rudnițchi

Președintele ALDE a părut convins de
întâlnirile repetate cu actorii economici
că trebuie schimbat ceva din prevederile
actului normativ. Ba, chiar, a luat și
atitudine publică. A anunțat că a vorbit
cu premierul Dăncilă și că se va renunța
la prevederea privind taxarea cu 2% din
cifra de afaceri a companiilor din domeniul
energetic. Ghinionul lui Tăriceanu a fost că
anunțul său entuziast a fost anihilat, mai
întâi de ministrul finanțelor, care a spus că
o eventuală schimbare a ordonanței va fi
decisă doar în coaliție, și apoi de premier,
care a declarat că este „f lexibilă“ și că
miniștrii va trebui să discute între ei pentru
a vedea care sunt soluțiile referitoare la o
posibilă schimbare a ordonanței.
Este greu de spus dacă Tăriceanu face
un joc politic în înțelegere cu partenerii
politici de la PSD sau chiar l-a pocnit
rațiunea în al 12-lea ceas. Deocamdată,
se poate vedea dorința lui Tăriceanu de
a modifica prevederile ordonanței, în
sensul sugerat de mediul de afaceri, o
dorință care, însă, nu este împărtășită,
deocamdată, de partenerii politici de
coaliție.
Momentul adevărului va fi atunci când
ordonanța va fi dezbătută în Parlament,
respectiv dacă atunci ALDE își va asuma
deschis modificări ale actului normativ,
eventual și împotriva aliaților de la PSD. Ar
fi prima fisură majoră din alianța politică
PSD-ALDE. Mai este până atunci și vom
vedea dacă Tăriceanu este chiar dominat
de instincte liberale sau dacă face doar un
joc de glezne menit să mai scadă tensiunea
din mediul economic. Indiferent de
situație însă, politicianul Tăriceanu ne
îngrijorează din cauza confuziilor dintre
liberalismul afișat și populismul ideilor
economice pe care le susține. n

ECONOMIC

www.reporterglobal.ro

O ordonanță antieuropeană
Printr-o scrisoare oficială adresată ministrului de finanțe Eugen
Teodorovici și Guvernului României, Banca Centrală Europeană
(BCE) a notificat autoritățile din țara noastră cu privire la
încălcarea Tratatului privind funcționarea UE în cazul adoptării
OUG 114/2018. BCE acuză nerespectarea de către Guvernul
României a obligației de consultare a sa în cazul adoptării de
acte normative în domenii pe care le supervizează, respectiv
stabilitatea instituțiilor și piețelor financiare.

B

anca Centrală Europeană
ar fi trebuit consultată
într-o etapă adecvată
care să permită
autorității care inițiază
proiectul legislativ să ia în considerare
avizul BCE înainte de a lua o decizie cu
privire la fond“, se arată în scrisoarea
adresată ministrului Teodorovici și
Guvernului României. „În viitor, BCE ar
aprecia dacă Guvernul român, acordând
atenția cuvenită observațiilor de mai sus,
își va îndeplini obligația de a consulta
BCE cu privire la proiectul de lege“, se mai
precizează în scrisoarea BCE. De asemenea,
oficialii Băncii Centrale Europene arată
că proiectul de lege nu a avut un studiu
de impact: „OUG nr. 114/2018 nu a fost
însoțită de nicio evaluare a impactului
care să arate efectele impozitului asupra
sectorului bancar“.

„

Posibilă procedură
de infringement?
Scrisoarea, semnată de un jurist,
Yves Mersch, în prezent membru al
Comitetului Executiv al Băncii Centrale
Europene și fost guvernator al Băncii
Centrale a Luxemburgului și director al
Trezoreriei Luxemburgului, a avut însă
și alți doi co-destinatari: Mugur Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României
și Luis Romero Requena, director general
al Serviciului Juridic din cadrul Comisiei
Europene. Cum Serviciul Juridic al
Comisiei Europene are ca principale
roluri consilierea juridică atât a comisiei,
cât și a departamentelor sale, precum și
reprezentarea comisiei în fața Curții de
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n Gabriel Nițulescu

Justiție a Uniunii Europene, gândul că
acesta este primul pas spre inițierea unei
proceduri de infringement împotriva
României credem că nu este deloc
hazardat. Mai ales că, în textul scrisorii,
oficialii BCE arată clar că „lipsa consultării
sale (a Băncii Centrale Europene, n.r.)
reprezintă o încălcare de către Guvernul
României a articolului 127 alin. (4) și art.
282 alin (5) din Tratatul de Funcționare a
Uniunii Europene și a articolului 2 alin.(1)
a deciziei Consiliului nr. 98/415/EC.
De altfel, aceasta este și opinia
domnului Adrian Vasilescu, consilierul
guvernatorului BNR, exprimată pe
website-ul BNR. Vasilescu se întreabă,
retoric, ce va urma, oferind și răspunsul
posibil: „De fapt, ce ar putea urma dacă și
reanalizarea OUG 114/2018, anunțată deja
de prim-ministrul Guvernului României,
ar fi făcută tot fără consultarea BCE? Avem
un probabil răspuns într-un precedent
document al Băncii Centrale Europene
din iulie 2008. Speța - o propunere
legislativă a Parlamentului României

privind sistemul bancar, neconformă cu
legislația europeană: „Proiectul de lege
fiind incompatibil cu Tratatul Uniunii
(…), adoptarea acestuia ar putea conduce
la declanșarea, în fața Curții de Justiție, a
procedurii privind încălcarea dreptului
comunitar“.
Aducerea României în fața Curții de
Justiție a Uniunii Europene ar putea
însemna penalizarea țării noastre cu peste
100.000 de euro pe zi de întârziere, până
ce ordonanța va fi retrasă. În plus, orice
personă fizică sau juridică vătămată de
aplicarea OUG 114/2018 va putea cere în
instanța națională anularea sa și plata de
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.

Guvernul – obligație de a nu
influența deciziile băncii centrale
Cele două articole din Tratatul de
funcționare a UE (TFUE) nu sunt însă
singurele încălcate de Guvernul României
în legătură cu emiterea OUG 114/2018. Un
alt articol din Tratatul de funcționare ce
vine în conflict cu prevederile ordonanței
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PwC: OUG 114 necesită
clarificări
este cel cu numărul 130, care prevede:
„În exercitarea competențelor și în
îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor
care le-au fost conferite prin tratate și
prin Statutul SEBC și al BCE, Banca
Centrală Europeană, băncile centrale
naționale sau membrii organelor lor
de decizie nu pot solicita și nici accepta
instrucțiuni din partea instituțiilor,
organelor, oficiilor sau agențiilor
Uniunii, a guvernelor statelor membre
sau a oricărui alt organism. Instituțiile,
organele, oficiile și agențiile Uniunii,
precum și guvernele statelor membre
se angajează să respecte acest principiu
și să nu încerce să influențeze membrii
organelor de decizie ale Băncii Centrale
Europene sau ale băncilor centrale
naționale în îndeplinirea misiunii lor“.
Prin urmare, Guvernul României nu va
putea să forțeze o modificare în formula
de calcul a ROBOR care să diminueze
puterea de intervenție a Băncii Centrale
(precum arată specialiștii băncii că s-ar
întâmpla în cazul în care indicele ar avea
o formulă de calcul precum cea propusă
de Finanțe) sau să îi dea indicații acesteia
cu privire la modalitățile pe care ar trebui
să le folosească pentru scăderea inflației
ori cu privire la controlul aprecierii/
deprecierii monedei naționale. Orice astfel
de comportament ar intra în contradicție
cu tratatele semnate de România cu UE
și ar deschide calea unei proceduri de
infringement.

Stoparea inovării și a investițiilor
În ceea ce privește restul sectoarelor
vizate de ordonanță se poate vorbi, de
asemenea, de o încălcare a prevederilor
Tratatului de funcționare a UE, respectiv
a articolului 173 alin. (1) care prevede că
„Uniunea și statele membre asigură
condițiile necesare competitivității
industriei Uniunii. În acest scop, în
conformitate cu un sistem de piețe
deschise și concurențiale, acțiunea
acestora urmărește: să accelereze
adaptarea industriei la schimbările
structurale; să încurajeze un mediu
favorabil inițiativei și dezvoltării
întreprinderilor din întreaga Uniune
și, în special, a întreprinderilor mici

și mijlocii; să încurajeze un mediu
propice cooperării dintre întreprinderi;
să favorizeze o exploatare mai bună a
potențialului industrial al politicilor
de inovare, cercetare și dezvoltare
tehnologică. Or, membrii industriei
energetice și ai sectorului telecom s-au
plâns în special de faptul că măsurile
instituite de ordonanță produc o diminuare
a investițiilor și afectează concurența,
intrând astfel în contradicție cu obiectivele
de încurajare a unui mediu favorabil
investițiilor (inițiativei) și dezvoltării
tehnologice. Companiile din energie
au anunțat, de altfel, amânarea unor
investiții, iar cele din sectorul telecom
au anunțat că trecerea la tehnologia 5G
este periclitată prin introducerea acestor
noi taxe.

Ministrul susține că au existat
consultările impuse de lege
Ministrul Teodorovici apără însă în
continuare ordonanța. Duminică seara (17
februarie 2019), titularul de la Ministerul
Finanțelor Publice declara la un post
TV că „nu abdicăm de la principiile
acestei ordonanțe“, care își dorește „un
comportament corect de la companiile
care activează în această țară“, precum
și finanțarea de către bănci a economiei
reale. În acest din urmă caz, principala
problemă a finanțării companiilor din
economia reală este aceea că foarte multe
dintre ele nu sunt bancabile, adică nu
au indicatori de performanță care să
le permită să acceadă la linii de credit
sau credite. Și aici, mingea este în parte
în terenul guvernanților. O mai bună
disciplină a plăților, inclusiv din partea
companiilor de stat, și un mediu de afaceri
predictibil ar face ca acei indicatori de
performanță să se îmbunătățească, în
anumite cazuri chiar semnificativ.
În plus, ministrul Teodorovici declară
foarte senin că, deși scrisorile de la diferite
instituții au început „să curgă“, OUG
114/2018 a beneficiat de o largă consultare,
înainte chiar de adoptarea sa. „Ne-am
consultat cu toate structurile cu care legea
ne obligă să ne consultăm. Cu CES-ul. Am
primit de la Banca Centrală un punct de
vedere, dacă îmi aduc bine aminte chiar

Economiștii companiei de
consultanță PricewaterhouseCoopers
(PwC) susțin că OUG 114 este
complexă, complicată și neclară.
„Actul normativ instituie o
multitudine de măsuri atât cu
caracter economic, cât și fiscal.
Se instituie o taxă pe activele
din sistemul bancar și o taxă pe
încasările organizatorilor de jocuri
de noroc online. De asemenea,
se modifică taxele de acordare
a licențelor radio și contribuțiile
bănești datorate de titularii de
licențe în domeniul energiei
electrice, al energiei electrice și
termice în cogenerare pentru
componenta energia electrică și
al gazelor naturale. Multe dintre
modificările aduse de prezenta
Ordonanță necesită clarificări în
ceea ce privește modalitatea de
implementare preconizată pentru
fiecare dintre acestea, precum și
o analiză aprofundată în ceea ce
privește măsura în care respectivele
modificări corespund în mod complet
reglementărilor europene în materie
și/sau principiilor statuate la nivel
jurisprudențial de Curtea de Justiție a
Uniunii Europene“. n

în ziua în care s-a aprobat actul normativ.
Toate entitățile, ANCOM, ANRE, toate
structurile au trimis un punct de vedere,
având o astfel de obligație prin lege. Și
Asociația Română a Băncilor și-a trimis
punctul de vedere“.
Și atunci, oare de ce au început să curgă
notificările?
Să fi uitat expeditorii că au fost consultați
înainte de adoptarea ordonanței sau
memoria domnului ministru Teodorovici
i-o fi jucat o festă (în sensul că punctele
de vedere au venit abia după adoptarea
ordonanței)?
Ar fi însă de remarcat că, totuși, ministrul
Teodorovici nu a negat că ar fi posibilă o
modificare a ordonanței, dacă îi sunt aduse
argumente. „Suntem deschiși cu toți cei
care au argumente de adus. Ne-am fi dorit
foarte mult să fi avut un dialog mai larg“,
declara ministrul de finanțe la aceeași
emisiune televizată. n
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Un buget prea mare pentru
o economie atât de mică
Parlamentul României a adoptat în mare viteză legea bugetului de stat. Este greu
de înțeles motivul pentru care bugetul a fost adoptat cu o întârziere atât de mare.
Economia nu este în criză, iar Ministerul Finanțelor ar fi trebuit să prezinte bugetul
în ultimul trimestru al anului trecut. De altfel, toate statele europene serioase
finalizează bugetele cu câteva luni înainte de începerea exercițiului bugetar.
România nu a reușit, anul acesta, să se încadreze într-un termen rezonabil.
n Constantin Rudnițchi

Multe promisiuni, realizări puține
Premierul a adăugat și un element
concret, acela ca, „până la f inalul
mandatului, toate școlile din România
să îndeplinească condițiile privind
autorizațiile de funcționare“. Este o
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ugetul a fost lansat practic
din momentul în care
președintele PSD s-a întors
din vacanță, a avut o întâlnire
cu liderii politici, care s-a
încheiat cu o poză de grup și cu mesajul
ultraoptimist: „Cu cifrele pe masă, viitorul
sună bine“. Optimismul liderilor coaliției
PSD-ALDE nu a fost acoperit de realitate.
Chiar înainte de promovarea proiectului
de buget către forul legislativ, a apărut
o revoltă a primarilor care au contestat
sumele alocate de la bugetul de stat către
bugetele locale.
Ideea că întârzierea bugetului nu
este importantă pentru stat sau pentru
companiile private este falsă. Începutul de
an a fost extrem de furtunos din punctul
de vedere al schimbărilor legislative și al
lipsei bugetului, ceea ce a făcut ca multe
companii private să nu își poată definitiva
propriile bugete.
Premierul Viorica Dăncilă a prezentat în
plenul Parlamentului atuurile bugetului,
așa cum sunt văzute de guvernul pe care
îl conduce: o creștere a salariului minim
cu 10%, acordarea de vouchere de vacanță
de 1.450 lei, indemnizația de hrană va
ajunge la o sumă echivalentă cu două
salarii minime pe economie, iar punctul
de pensie va crește până la 15%. Sunt, orice
s-ar spune, elemente marginale.

temă care a fost auzită foarte des în
ultimii ani, fără ca progresele să fie cu
adevărat vizibile. La fel se întâmplă și
cu promisiunile privind construcția
de autostrăzi. Ministrul interimar al
transporturilor din guvernul Dăncilă,

Rovana Plumb, a declarat în comisiile de
specialitate că vor fi finalizați, anul acesta,
180 de kilometri de autostrăzi.
Problema este că toate angajamentele
politice nu sunt urmate de rezultate, ceea
ce aduce în discuție responsabilitatea
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declarațiilor și felul în care politicienii
răspund în cazul în care țintele asumate
nu sunt atinse.
Nu trebuie omisă nici majoritatea
clară cu care s-a votat legea bugetului în
parlament, 275 voturi pentru, 122 voturi
împotrivă și două abțineri, un raport
relativ surprinzător, dacă luăm în calcul
plecările din ultima perioadă de la PSD
și ideea că există o majoritate fragilă în
parlament. Testul bugetului a fost trecut,
dar a existat și un fiasco de conjunctură
al majorității, cu ocazia votului pentru
creșterea alocațiilor copiilor.

Opoziția politică arată punctele
slabe ale bugetului
Ca element de culoare, PMP a inițiat
amendamente inspirate chiar din
programul de guvernare. Dar nu doar
atât. Opoziția politică a criticat proiectul
de buget, pe care l-a catalogat drept
nerealist, și a adus și argumente în acest
sens. Parlamentarii opoziției au trecut
în revistă o parte din zonele sensibile ale
bugetului. Veniturile bugetare sunt prea
optimiste, de 33,5% din PIB. România nu
a mai avut asemenea încasări bugetare din
anul 1992, ceea ce arată că va fi aproape
imposibil ca nivelul de încasări inclus în
buget să poată fi atins. O altă temă este
inflația, în sensul că Banca Națională are
deja o prognoză pentru anul acesta, de
3%, care depășește rata inflației cu care a
fost construit bugetul, 2,8%. Situația este
asemănătoare și în ceea ce privește cursul
de schimb valutar, în sensul că media din
buget este deja depășită de cursul actual
al pieței.
Un subiect sensibil este deficitul
bugetar. Deficitul va atinge anul acesta,
odată cu aplicarea legii privind creșterea
alocațiilor pentru copii de la 84 la 150
de lei, aproximativ 40 de miliarde de lei.
Adică, aproape cât investițiile publice
cuprinse în bugetul acestui an.
„Bugetul PSD-ALDE este un buget care
lasă România fără apărare în fața unor
amenințări din ce în ce mai mari la adresa
siguranței naționale și pune în pericol viața
și siguranța fiecărui român. Bugetul PSDALDE este un buget prin care, al doilea
an consecutiv, sunt jefuite comunitățile
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locale, se încalcă autonomia locală, iar
proiectele de investiții ale autorităților
locale sunt lăsate fără finanțare“, a declarat
Ludovic Orban, președintele PNL.

Tăieri masive de la servicii,
creșteri la programe
de sănătate discutabile
Majoritatea parlamentară a adus
proiectului de buget o serie de ajustări.
Au fost reduse fonduri de la serviciile de
informații și au fost suplimentate alocările
pentru Ministerul Sănătății. Astfel, au fost
tăiate 295 de milioane de lei de la bugetul
Serviciului Român de Informații (SRI),
pentru a fi alocate unor programe de
sănătate: Vitamina D, Panorama și teste
markeri tumorali.
De asemenea, bugetul SIE a fost redus
cu 30 de milioane de lei, cel al SPP, cu
50 de milioane lei şi cel al SRI, cu alte
150 de milioane de lei. Sumele tăiate
din bugetele serviciilor vor fi alocate
Ministerului Sănătății, suma totală fiind
de 230 de milioane de lei, fonduri pentru
suplimentarea subvenției de echilibrare
către Fondul Național Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate.
Tăierile de buget vor afecta, însă,
activitatea SRI. „Mărturisesc că este
pentru prima oară în cariera mea când mă
confrunt cu un buget total nesustenabil.
Serviciul a avut şi are toată înţelegerea
pentru contextul economic în care
ne af lăm, iar atunci când a trebuit să
facă sacrificii nu a ezitat să o facă. Dar,
din păcate, pentru cifrele actuale ser-

viciul nu are nicio soluţie. Am prezentat
cum era în prima fază bugetul instituţiei,
unde cheltuielile de personal reprezentau
a p ro a p e 8 4 % , to a te , c a u r m a re a
modificărilor legislative produse în
anul 2018. Este o percepţie eronată,
generalizată în spaţiul public, o percepţie
pe care, regretabil, nimeni nu se grăb e ş te s ă o co re c te z e“, a d e c l a ra t
generalul George Voinescu, la dezbaterile
pe bugetul SRI din Comisiile reunite de
buget-finanţe ale Parlamentului. Acesta
a precizat că o scădere suplimentară cu
445 de milioane de lei a sumelor alocate
Serviciului înseamnă blocajul efectiv al
activităţii. „Înseamnă că nu vom avea
salariile sau fondurile necesare plății
pensiilor şi salariilor pe patru luni de
zile, înseamnă că nu vom avea asigurate
pentru o perioadă de trei luni fondurile
plății facturilor la utilități, cheltuielile
operative ale Serviciului, cele cuprinse
în planul de cooperare, precum și alte
cheltuieli de funcționare. Înseamnă
amânarea termenelor de finalizare sau
blocarea tuturor proiectelor investiționale
inițiate. Fac precizarea că pe 15 aprilie
a.c. avem un obiectiv care trebuie pus în
funcțiune pentru care trebuia să plătim
19,3 milioane de lei, din 10 milioane de
lei, câți au mai rămas la cheltuieli pentru
investiții. Ne întrebăm cu toată onestitatea
cum să procedăm aplicând legislația
referitoare la plata actualilor și foștilor
angajați și cea privind responsabilităţile
SRI în asigurarea securități naționale“, a
explicat Voinescu. n
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Lecțiile crizei financiare din Turcia
În 2018, economia turcă a trecut printr-o furtună perfectă: lira turcă
s-a devalorizat brutal, inflația s-a accentuat, dobânzile au urcat
vertiginos. A fost criză a balanței de plăți (criză valutară), în care
cursul de schimb al lirei turcesti față de dolarul american a urcat de
la 3,7 lire pentru un dolar american pâna la un maxim de peste 7 lire
turcești pentru un dolar american în momentul de tensiune absolută
a crizei valutare.
n Adrian Codîrlașu
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n august 2018, lira turcească a
căzut pe fondul tensiunilor între
Statele Unite și Turcia, provocate
de reținerea pastorului american
Andrew Brunson. Dar sancțiunile
și amenințările SUA nu au fost singurul
ingredient al prăbușirii lirei. Problemele
monedei turcești sunt o combinație
de politici interne expansioniste, cu
deficite de cont curent structurale și,
mai ales cu incertitudinea cu privire la
independența băncii centrale. Turcia a
cunoscut o expansiune economică de
zece ani, bazată pe credite, finanțate în
mare parte din fluxurile de portofolii pe
termen scurt din străinătate și stimulată
de o cerere internă puternică care a dus la o
deteriorare a deficitului de cont curent. În
plus președintele Recep Erdogan a exercitat
presiuni de intimidare asupra băncii
centrale, căreia îi atribuia inf lamarea
inflației și îi cerea să taie dobânzile. Piețele
s-au liniștit din nou în septembrie, după
ce tensiunea diplomatică s-a risipit, iar
banca centrală a Turciei a majorat brusc
ratele dobânzilor. Cu toate acestea, în timp
ce criza valutară a trecut, vulnerabilitățile
care au provocat-o nu au dispărut pe
deplin.
În esență cauzele acestei crize valutare
complexe pot fi împărțite în trei categorii:
dezechilibre macroeconomice, factori
politici și sancțiuni internaționale.
Dezechilibrele economice au fost
cauzate de excesele atât ale guvernului,
care a majorat cheltuielile publice
înregistrând deficite bugetare consistente
(media deficitului bugetar în ultimii zece

ani fiind de aproximativ 2% din PIB), cât
și ale sectorului privat, care, beneficiind
de dobânzile reduse la dolarul american și
euro, s-a împrumutat în valută (în special
în dolari americani) și a investit în sectorul
construcțiilor, aflat în boom.

O economie supraîncălzită
Acest comportament a supraîncălzit
economia. Astfel, în ultimii zece ani,
Turcia a înregistrat permanent deficite

semnificative de cont curent, media
acestora fiind de peste 5% din PIB,
în această perioadă. Supraîncălzirea
economiei a generat și o rată a inflației
ridicată, care a variat, în ultimii zece ani
anteriori crizei, între 5% și 13%. În vârful
crizei financiare, rata inflației a urcat până
la 25%. Însă din cauza presiunii puse de
președintele Erdogan pe banca centrală,
politică monetară a fost prociclică, rata
de politică monetară fiind în ultimii zece
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ani, în cea mai mare parte, real negativă.
Acest lucru a accelerat supraîncălzirea
economică.
Crizele de balanță de plăți sunt generate
în special de fluxuri – de lipsa surselor de
finanțare a deficitelor gemene (de cont
curent și bugetar) și mai puțin de stocuri.
De exemplu, datoria publică a Turciei la
momentul declanșării crizei era de numai
28% din PIB (ca în cazul crizei de balanță
de plăți din România din 2008 – datoria
publică a României calculată ca procent
în PIB era nesemnificativă).
Cum Federal Reserve, sistemul american
de bănci centrale, a intrat într-un ciclu de
majorare a ratei de dobândă de politică
monetară, cele două deficite deveniseră
din ce în ce mai greu de finanțat.

Un șoc politic
Factorul politic care a contribuit
la declanșarea crizei este implicarea
președintelui Erdogan în politica
monetară: pierderea independenței
băncii centrale a Turciei și presiunea
pusă de președintele Erdogan pentru
menținerea dobânzilor la un nivel redus,
f ără nicio legătură cu fundamentele
macroeconomice (ex. cu rata inflației).
Astfel, președintele Erdogan, în
condițiile unei rate a inflației în creștere

și ale unei economii supraîncălzite, a
solicitat băncii centrale să reducă rata
de politică monetară, a declarat că preia
conducerea politicii monetare a băncii
centrale și a modificat legea de funcționare
a băncii centrale, arogându-și puteri
depline în numirea guvernatorului și
viceguvernatorilor băncii centrale. O altă
măsură a fost numirea ginerelui său că
ministru al finanțelor și trezoreriei.
Această degradare instituțională
a co n d u s l a p i e rd e re a î n c re d e r i i
finanțatorilor în capacitatea instituțiilor
publice (banca centrală, Ministerul
Finanțelor) de a lua măsurile necesare
reducerii dezechilibrelor economice. Ca
urmare, lira turcească se deprecia accelerat
față de dolarul american.
Însă criza s-a declanșat odată cu
impunerea de sancțiuni de către Statele
Unite unor membri (miniștri) ai guvernului
pentru încălcarea drepturilor omului,
impunerea de sancțiuni generând o
aversiune puternică la risc a finanțatorilor.
În cazul unei sancțiuni impuse de
către Statele Unite, entitatea/persoana
sancționată nu mai are acces la dolar prin
sistemul financiar internațional, orice
instituție financiară care îi facilitează acest
acces fiind drastic sancționată de către
autoritățile americane.

Măsurile luate de banca centrală pentru
combaterea crizei au fost cele standard
pentru crizele valutare: majorarea
dobânzilor (în prezent, dobânda de
politică monetară este de 24%), combinată
cu restricții aplicate contului de capital
(interzicerea tranzacțiilor FX swap pe
piața financiară, convertirea forțată a
contractelor și f luxurilor aferente din
economia turcă, din valută în lire turcești).
Un alt semnal al lipsei de încredere
î n e co n o m i e e s te c h i a r s c ă d e re a
entuziasmului turcilor pentru economisire.
La finalul anului trecut depozitele plasate
de populație în bănci crescuseră mai lent,
cu 4,7%, un minim al ultimilor nouă ani,
mult sub vigurosul salt de 13,5% înregistrat
la finalul lui 2017. Lipsa sde apetit pentru
economisire ar fi fost mai accentuată,
probabil, dacă ratele dobânzilor la depozite
n-ar fi urcat până la 17%, pentru depunerile
în lire turcești, de la 11,3% cât erau în 2017.
Și dolarii au fost reținuți în conturi de
economii cu o dobândă de 3,5%, mai mare
decât cea din finalul lui 2017, de 2,7%.
Consecințe: economia turcă a intrat în
recesiune, lira turcească se tranzacționează
față de dolar la 5,3 (depreciată cu peste
40% față de începutul anului 2018),
rata inflației este la peste 20%, iar rata
șomajului este peste 12%. n
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București. Vânt neprielnic
(de la Guvern și Finanțe)... ROBOR-ul rezistă...
Intențiile consilierului guvernamental Vâlcov și ale ministrului de
finanțe Teodorovici „de a face istorie“ par să se fi izbit de o banală medie
aritmetică (ponderată ori nu), a cărei simplitate în calcul nu poate fi
înlocuită de nimic altceva.

C

n Gabriel Nițulescu

omunicatul comun al Băncii
Naționale și Ministerului
Finanțelor Publice despre
„ședința Consiliului general
al Comitetului Național
pentru Supravegherea Macroprudențială
(CNSM)“, din data de 18 februarie 2019,
foarte sec în conținut, pare a indica
lipsa oricărui acord în ceea ce privește
problemele discutate.

Fraza-cheie a comunicatului ne arată că:
„În baza materialului prezentat, CNSM a
identificat soluții de posibile scenarii de
adaptare a OUG 114/2018, cu respectarea
legislației în vigoare“.
Având în vedere declarațiile anterioare
ale ministrului Teodorovici cu privire la
întâlnirea BNR-MFP, vedem că subiectul
principal ar fi trebuit să fie discuția cu
privire la variantele de calcul ale ROBOR,
„mai avantajoase pentru clienți“.
De altfel, cu doar o zi înainte de întâlnirea
din cadrul CNSM, ministrul Teodorovici
declara în studioul de televiziune al
Antenei 3 că „mâine (luni, 18 februarie)
o să am o a doua ședință a Comitetului,
în cadrul căruia o să vedem exact la ce se
poate ajunge în discuția legată de ROBOR
şi pe partea de «taxă pe lăcomie». Asta
este zona de care mă ocup eu. Ceilalţi
miniştri discută fiecare, domnul Anton
Anton pe energie, Alex Petrescu pe partea
de comunicaţii, şi fiecare vine din discuţia
pe care a avut-o în sectorul pe care îl
coordonează, în coaliţie, în guvern, vedem
exact ce reiese de acolo. Am avut şi data
trecută o discuţie asemănătoare (în CNSM
n.r.) şi a rămas ca acel grup de lucru pe care
l-am înfiinţat să ne pună pe masă una-două

Foto: Agerpres

„Transparență“ pentru toți,
„nu doar pentru bancheri“

propuneri de modificare a actualului cadru
pe baza căruia se calculează ROBOR (...).
Transparent, aşa cum îl înţeleg oamenii
simpli, nu transparent pentru bancheri,
care nu înseamnă transparenţă, aia este
lumea lor, lumea bancherilor, de care noi
toţi am fost ţinuţi departe. Era aşa un glob
de cristal de care nimeni nu avea voie să se
atingă. Dacă o să vă uitaţi în următoarele
zile, o să vedeţi câteva propuneri de

modificare şi o să mă ţin şi de chestia asta,
a modului în care această zonă bancară este
altfel decât noi ăştialalţi. Adică inclusiv în
ceea ce înseamnă, să spunem, nu ştiu, acea
obligaţie ca pe o funcţie publică să prezinţi,
să dai o declaraţie, că nu ai avut legături
cu trecutul înainte de '89. Ştiţi că pentru
tipul acesta de funcţii din această zonă se
exceptează? Dar cum, sunt altfel decât noi?
De ce?“, a spus Teodorovici la Antena 3.
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O formulă de calcul ... „iluzorie“
și „neinspirată“
Lipsa oricărui acord între părțile
prezente la discuții pare să se fi împiedicat
de „banala“ medie aritmetică și de calculul
acesteia, fapt pe care ni-l confirmă Lucian
Croitoru, consilier pe probleme de politică
monetară al guvernatorului BNR, Mugur
Isărescu, într-un articol publicat pe
website-ul de opinii al BNR, imediat
după întâlnirea BNR-MFP din 18 februarie.
„Se discută zilele acestea în România
despre diferite versiuni de a calcula o
rată de dobândă de referință, ce ar putea
fi utilizată de bănci la calcularea ratelor
dobânzilor la creditele acordate clienților.
Scopul acestor discuții este acela de a găsi o
formă de calcul care să avantajeze clienții
băncilor, care să fie impusă băncilor prin
lege. Această idee este atât iluzorie, cât și
neinspirată. Este iluzorie pentru clienți,
deoarece o formulă care pare avantajoasă
astăzi poate deveni dezavantajoasă în
viitor, în funcție de evoluțiile economiei.
Este o idee neinspirată din perspectiva
politicii monetare, deoarece va afecta
mecanismul de transmisie a politicii“, arată
oficialul BNR în chiar primul paragraf al
textului postat pe website-ul opiniibnr.ro.
Sprijinindu-se pe o argumentație ce nu
ocolește noțiunile fundamentale de teorie
economică, Lucian Croitoru încearcă să
explice faptul că nu ar trebui să reinventăm
noi roata în domeniul calculelor unui
indice al pieței (de dobândă), având în
vedere că aceleași calcule sunt similare
peste tot în lume, pentru indici precum
EURIBOR sau LIBOR.
„Recent, în presa din România au fost
discutate mai multe variante de calcul al
ratei de referință (...). Între ele se discută de
medii pe perioade mai scurte sau mai lungi
ale tuturor celor 8 rate ROBOR, medii ale
anumitor rate ROBOR etc. Perioadele
relativ lungi vor aduce în nivelul astfel
calculat al ratei de referință condiții de
lichiditate și risc ce nu mai sunt relevante
pentru situațiile curente ale debitorilor
și creditorilor referitoare la fundamente.
Similar, utilizarea tuturor ratelor ROBOR
ar aduce în nivelul calculat al ratei de
referință un amalgam de maturități. În
consecință, dacă băncile vor considera că

nivelurile referinței calculate nu reflectă
corect riscul, anticipațiile inflaționiste,
anticipațiile privind ratele reale ale
dobânzilor pe termen scurt (care reflectă
implicit schimbările viitoare în politica
monetară) și variabila neobservabilă
numită premiul de timp (care ref lectă
riscul de inflație în cazul ratelor dobânzii
pe termen lung, ușurința cu care pot fi
vândute titlurile sau capacitatea acestora
de a satisface cerințele reglementărilor
(Bernanke, 2015)), atunci vor compensa
nivelul dobânzilor percepute clienților
prin reglarea marjelor pe care le adaugă
peste referință. O rată de referință face
necesară modificarea articolului 37 din
Ordonanța 50/2010, pentru a introduce
modul de calcul al ratei de referință.
Dacă numai aceasta ar fi modificarea în
Ordonanța 50/2010, băncile vor putea
face reglajul menționat al marjelor doar
pentru creditele noi sau refinanțate, dar
nu și pentru cele acordate deja. Asta ar
introduce o discriminare între clienți“,
arată oficialul BNR.
„Ratele ROBOR (care sunt diferite de
eventuala rată de referință) reflectă corect
lichiditatea și riscul perceput pe baza

Foto: Bogdan Cristel
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anticipațiilor raționale despre schimbările
în fundamente. Orice substituție a
ratelor ROBOR cu o referință calculată pe
perioade lungi va fi o «invenție» în raport
cu condițiile concrete de lichiditate, risc și
anticipații referitoare la inflație și dobânzi
reale pe termen scurt, pe care piața o
va aduce la realitate (o va neutraliza)
prin corectarea marjelor fixe incluse în
contractele de credit“, explică Lucian
Croitoru.

Praf în ochii clienților
În plus, orice colectare suplimentară de
date ce ar fi folosite în calculul ROBOR
consumă resurse: timp de lucru efectiv și
spații de stocare și prelucrare în rețelele
informatice, care la rândul lor reprezintă
costuri administrative. De ce ar trebui
să facem aceste costuri suplimentare,
când în fapt indicele rezultat nu ar fi
prin nimic mai bun decât actualul indice
ROBOR, ba chiar am putea spune că este
mai puțin relevant și mai «nociv» din
punctul de vedere al perceperii riscurilor
de către bănci și clienții lor? Din această
perspectivă, încercarea domnilor Vâlcov
și Teodorovici de a intra în istorie prin
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modificarea ROBOR nu este altceva decât
o acțiune de a înlocui ceva simplu (actuala
metodă de calcul a ROBOR) prin ceva
complicat. Un principiu care este, din
păcate destul de mult utilizat în destul de
multe instituții de stat și care poartă atât
de cunoscuta denumire de «birocrație».
Lucian Croitoru explică de ce diversele
medii de calcul ale ROBOR, propuse de
Finanțe, ar genera probleme: „Pentru
clienți, modificarea calculului referinței
pentru credite făcând medii din toate ratele
ROBOR, cu diversele lor scadențe, pentru
perioade lungi nu va aduce decât praf în
ochi, atunci când va părea avantajoasă,
și costuri, atunci când condițiile viitoare
vor face ca modul de calcul al referinței
să devină dezavantajos. Același efect
l-ar avea și decizia de a calcula o rată a
dobânzii de referință ca medii ale ratelor
ROBOR cu scadențe mici. Când acestea
vor crește, media referinței va include
și ratele nemodificate din ultimele, să
admitem, câteva săptămâni), ceea ce va
avantaja gospodăriile, deoarece include și
valori din trecut relativ mici. Invers, când
ratele ROBOR pe termen scurt vor scădea,
rata de referință va părea dezavantajoasă.
Pentru politica monetară, introducerea
unei referințe care este făcută să difere de
ratele ROBOR printr-un mod de calcul
considerat, la momentul alegerii lui,
„avantajos“ pentru clienți nu va aduce
decât o deteriorare, mai mare sau mai
mică, a mecanismului de transmisie a
politicii monetare. Referința nu va face,
din perspectiva acceleratorului financiar,
decât să distorsioneze efectul amplificator
și propagator pe care modificările în
fundamentele financiare ale gospodăriilor
(efectul de bilanț) îl exercită asupra
transmisiei monetare. Transmisia politicii
monetare se va deteriora și pe celălalt
canal al creditului (bank lending channel),
chiar dacă mai puțin, din cauză că se va
altera relația dintre modificările ratelor
dobânzilor la credite și cele la depozite.
Nu în ultimul rând, băncile vor avea
dificultăți crescute în gestionarea riscului
de dobândă, din moment ce problema
„păcatului originar“ va fi complicată de
introducerea ratei de referință pentru
active, ale căror scadențe sunt cu mult mai

lungi decât cele ale pasivelor, dobânzile
acestora din urmă nesuferind interferențe
de la guvern.“.
De fapt, nu ar exista avantaje prin
recalcularea unor medii din toate ratele
ROBOR. Atunci când condițiile viitoare
vor face ca modul de calcul al referinței să
devină dezavantajos, vor fi generate costuri
suplimentare (media de dobânzi nu va
urma piața la fel de rapid, atunci când
aceasta scade). Iar atunci, când dobânda
din piață crește, pe anumite termene,
media va urca mai lent, risc pe care
băncile, care nu sunt organizații caritabile,
non-profit, va trebui să îl includă ca risc,
atunci când își stabilesc politicile de
dobândă la credite sau depozite.
Lucian Croitoru atrage atenția că
introducerea taxei pe activele băncilor
ar produce efecte similare. „În încheiere,
trebuie spus că raționamentele expuse
mai sus se aplică și în cazul impozitării
activelor bancare. Impozitul va genera
o deteriorare a fundamentelor băncilor.
(...) Setul de fundamente financiare nu
se rezumă la profitabilitate, ci include și
avuția netă, leverage-ul și cash-flow-ul net.
Impozitarea activelor bancare va genera
deteriorarea tuturor aceste fundamente. La
început, toți creditorii băncilor românești
vor avea percepția subiectivă, dar rațional
fondată pe deteriorarea fundamentelor, că
băncile românești au devenit investiții mai
riscante. Aceste percepții se vor materializa
imediat în creșterea costurilor capitalului,
ceea ce va reduce profitabilitatea relativ
ridicată de la care au pornit autoritățile
când au decis impozitarea nefirească (prin
intermediul abaterilor ratelor ROBOR de
la nivelul de 2 la sută) a activelor bancare.
Mai departe, în lipsa altor acțiuni din
partea băncilor, celelalte fundamente
se vor deteriora. Pentru a evita aceste
deteriorări, băncile vor căuta soluții, care
pot merge de la reducerea creditării, într-o
țară în care intermedierea financiară este
de trei ori mai mică decât media din UE,
până la mutarea în alte jurisdicții“, explică
oficialul BNR.
Prin urmare, ca să o cităm pe doamna
prim-ministru Viorica Dăncilă, cu o
recentă remarcă legată de ordonanța
ce introduce „taxa pe lăcomie“, domnii

Vâlcov și Teodorovici nu au venit
cu „argumente justif icate“ pentru
a determina modificarea modului de
calcul al ROBOR. n

Comunicatul comun
al BNR și MFP
Concluziile grupului
interinstituțional format din
reprezentanți ai MFP și ai BNR
referitoare la Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 114/2018
În data de 18 februarie 2019 a avut
loc ședința Consiliului general
al Comitetului Național pentru
Supravegherea Macroprudențială
(CNSM). În cadrul ședinței, au fost
prezentate concluziile grupului
interinstituțional format din
reprezentanți ai Ministerului
Finanțelor Publice și ai Băncii
Naționale a României referitoare la
Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea
unor termene (OUG 114/2018).
În baza materialului prezentat, CNSM
a identificat soluții de posibile scenarii
de adaptare a OUG 114/2018, cu
respectarea legislației în vigoare.
Comitetul Național pentru
Supravegherea Macroprudențială
a fost înființat în baza Legii nr.
12/2017 privind supravegherea
macroprudențială a sistemului
financiar național, asigurându-se
astfel implementarea Recomandării
Comitetului European pentru Risc
Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind
mandatul macroprudențial al
autorităților naționale. Din cadrul
CNSM fac parte reprezentanți ai Băncii
Naţionale a României, ai Autorităţii
de Supraveghere Financiară şi ai
Guvernului. Misiunea CNSM este de
a asigura coordonarea în domeniul
supravegherii macroprudenţiale a
sistemului financiar național, prin
stabilirea politicii macroprudenţiale
şi a instrumentelor adecvate pentru
punerea în aplicare a acesteia. n
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Colectarea deșeurilor,
greu de acceptat de către fermieri?
Planeta se sufocă sub cantitățile uriașe de deșeuri, în
timp ce colectarea și reciclarea sunt probleme la care
guvernele și instituțiile din Uniunea Europeană mai
au de lucrat.
n Lidia Truică

C

u toate acestea, în ultimii ani
au început să se facă pași, mici,
în comparație cu dezastrul
produs de deșeuri. Probabil,
și din cauza schimbărilor
climatice evidente, care au provocat
adevărate catastrofe naturale în ultimele
decenii, presiunea pentru colectarea și
reciclarea deșeurilor a sporit. Una dintre
industriile aflate în vizorul organizațiilor
de mediu este cea a pesticidelor. În acest
context, marii producători de pesticide,
care activează pe piața din România, au
pus la punct un mecanism de colectare
a deșeurilor rezultate în urma folosirii
produselor.
Greu de pus în practică un proiect
de recuperare a ambalajelor în care au
fost pesticide, în condițiile în care unii
fermieri aleg să le ducă la groapa de
gunoi, să le îngroape sau să le dea foc,
poluând mediul sau, la fel de grav, să le
utilizeze în gospodărie, cu riscuri pentru
sănătate. Asociația Industriei de Protecție
a Plantelor din România (AIPROM),
organizație ce reprezintă 85-90% din
industria de pesticide, implementează
de zece ani Sistemul de Colectare a
Ambalajelor de Pesticide (SCAPA), un
mecanism de colectare, transport și
valorificare a deșeurilor de ambalaje din
plastic, metal și hârtie provenite de la
produsele de protecție a plantelor (PPP)
importate sau produse în România de către
companiile care susțin sistemul. O creștere
a gradului de colectare și de reciclare ar
asigura o protecție mai mare a mediului,
ar crea locuri de muncă, prin dezvoltarea
unor industrii, și ar reduce riscurile
asupra sănătății pe care le are utilizarea

a evita orice fel de problemă, nu se
acceptă acest lucru. Pentru a accepta un
reciclator, noi trebuie să cunoaștem și

necorespunzătoare a ambalajelor în care
au fost produse de protecția plantelor.

Trasabilitatea, o provocare
și pentru UE
Pentru implementarea proiectului
derulat de AIPROM este necesară
respectarea unor standarde stricte. „Noi
facem parte din Asociația Europeană de
Protecția Culturilor – ECPA. Aceasta, la
rândul ei, face parte din asociația mondială
de profil, CropLife International. Prin
urmare, respectăm standardele impuse
la nivel mondial. Spre exemplu, CropLife
International nu acceptă ca deșeurile
reciclate să intre în materiale care sunt
utilizate pentru fabricarea de produse
care vor avea contact direct cu omul, să
nu ajungă în sticle de plastic în care se
îmbuteliază apa minerală sau lapte, sau
orice este destinat uzului uman, chiar
dacă sunt prelucrate prin proceduri
la temperaturi foarte ridicate. Pentru

Foto: Bogdan Cristel
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Carmen Botez, directorul executiv
al AIPROM

ECONOMIC

www.reporterglobal.ro

Finanțare de cinci milioane de euro,
în zece ani

Foto: Bogdan Cristel

Pentru a fi preluate de la fermieri,
ambalajele rezultate de la pesticide trebuie
spălate de trei ori, astfel încât conținutul
de substanță să scadă sub 0,1%. „În acest
fel, deșeurile se decontaminează și nu
mai sunt catalogate ca fiind periculoase.
Materialele periculoase au un alt regim de

Ciprian Gabor, coordonatorul
proiectului SCAPA

transport și costurile sunt diferite pentru
cele periculoase, față de cele nepericuloase.
Operatorul nostru se duce la fața locului și
verifică cantitatea de ambalaje, existența
reziduurilor de pesticide, iar dacă acestea
sunt observabile, refuză preluarea“, a
declarat, pentru Reporter Global, Ciprian
Gabor, coordonatorul proiectului SCAPA.
Toată partea operațională este susținută
financiar de membrii SCAPA, mari
furnizori de pesticide. „Doar membrii
SCAPA plătesc, dar prin program se
colectează tot ce înseamnă ambalaj de
pesticide, chiar dacă respectiva firmă nu
face parte din asociația noastră, AIPROM,
sau din program“, declară Carmen Botez.
Toate serviciile de colectare prin SCAPA
sunt gratuite, atât pentru fermieri, cât
şi pentru distribuitorii produselor, cu
respectarea strictă a condiţiilor de preluare
prevăzute în cadrul sistemului. În zece ani
de activitate, membrii SCAPA au investit
5 milioane de euro în proiect. În prezent,
SCAPA are active 70 de centre de colectare
la nivel național, organizate la depozitele
distribuitorilor de PPP selectați. „Fermierii
şi generatorii de deşeuri care provin de la
ambalajele produselor de protecţie a
plantelor trebuie să respecte condiţiile
de preluare. SCAPA preia gratuit de la
utilizatori numai ambalajele de plastic,
hârtie şi metal. Ambalajele din plastic
şi metal va trebui să fie decontaminate
prin procedura de triplă clătire, golite
de conţinut, uscate, curate şi separate de
capace. La rândul lor, ambalajele de hârtie,
saci sau cutii, va trebui să fie curăţate şi
compactate. Foarte important este că
nerespectarea Condiţiilor de Preluare
conduce la neacceptarea ambalajelor.
Cele două campanii de colectare anuale
se desfăşoară în lunile mai-iunie, respectiv
octombrie -noiembrie“, a declarat,
pentru Reporter Global, Ionuț Dumitru,
coordonator de proiecte la AIPROM. În
afara perioadei de colectare, Centrele
de Colectare SCAPA sunt obligate să
preia doar ambalajele provenite de la
clienţii lor direcţi. Pentru orice cantităţi
mai mari de 30 de metri cubi, se pot
organiza transporturi directe, atât de la
ferme, cât şi de la Centrele de Colectare,
în baza unei solicitări telefonice (apel

Cifrele anului 2017
√ c ota de colectare: 50% din totalul
cantităților de deșeuri de ambalaje
√ c ota de reciclare: 40% din totalul
cantităților de deșeuri de ambalaje
√7
 0 centre de colectare
√ îmbunătățirea capacităților
operaționale (preluare deșeuri în
cel mult 3 zile de la apel – CC / PC)
√ lansarea aplicației online de
comenzi de preluare deșeuri n

Foto: Bogdan Cristel

să agreăm destinația finală a produsului
finit, care este fabricat din deșeurile de
ambalaje de pesticide. Asta se numește
trasabilitate“, a declarat, pentru Reporter
Global, directorul executiv al AIPROM,
Carmen Botez. Doar că trasabilitatea
este un deziderat greu de atins, nu doar
în România, ci și la nivelul UE. Este
încă destul de dificil ca operatorul care
reciclează deșeurile să garanteze că, de
exemplu, plasticul reciclat nu a ajuns la o
firmă care face produse ce vin în contact
direct cu omul, întrucât acestea primesc
plastic și de la alte firme, nu neapărat din
industria pesticidelor, și îl reciclează la
comun, nu separat. Deși colectarea este
gratuită, Carmen Botez susține că până
acum s-a reușit colectarea a 50% din
ambalajele de la produsele livrate pe piață
de membrii SCAPA. Suntem încă departe
de țări dezvoltate din UE, precum Franța,
Germania sau Anglia, unde gradul de
colectare merge spre 80%.

Ionuț Dumitru, coordonator
de proiecte la AIPROM

telefonic gratuit). Pentru a crește gradul
de colectare, sunt derulate campanii de
informare, pentru ca fermierii să știe că
ambalajele în care au fost pesticide este
bine să fie colectate și reciclate. O mare
problemă întâmpinată este faptul că destul
de mulți fermieri se lasă greu convinși ca
prin îndepărtarea deșeurilor de ambalaje
de pesticide apelând la sisteme autorizate
și sigure contribuie, de fapt, la protejarea
mediului și a sănătății oamenilor. n

Obiective 2022
√ c ota de colectare: 80% din totalul
cantităților de deșeuri de ambalaje
√ c ota de reciclare: 70% din totalul
cantităților de deșeuri de ambalaje
√8
 0 centre de colectare n
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Politicienii au provocat o criză bursieră
mai brutală decât cea din 2008
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat anul trecut cu o scădere de 4,77% a
indicelui BET, principalul indice al pieței de capital locale care include cele
mai tranzacționate 15 companii.

T

n Gabriel Nițulescu

rendul puternic
descrescător a fost
declanșat pe 19 decembrie
2018, când au apărut
informații referitoare la
taxarea suplimentară pe sectoarele bancar,
energie și telecomunicații, și modificarea
Pilonului II (de pensii, n.r.), moment în
care indicele de referință BET a scăzut
cu 11,21%, ștergând într-o singură zi toată
creșterea înregistrată până atunci în
întregul an 2018 de piața de capital locală“,
arătau oficialii BVB, într-un comunicat
de presă. Între valorile existente anterior
acestei date, respectiv 18 decembrie, și
ultima ședință de tranzacționare din 2018,
respectiv 31 decembrie, indicele principal
al pieței de capital înregistra o scădere
de 12%.

„

OUG 114, un cataclism
de 10 ori mai puternic decât
căderea Lehmann Brothers
Putem spune că adoptarea OUG 114/2018
a avut un efect cataclismic pentru piața
bursieră românească. Prin comparație, la
o săptămână de la anunțarea falimentului
băncii de investiții Lehman Brothers,
principalul indice al bursei de la București
înregistra o scădere de doar 1,27%, adică
un efect de 10 ori mai mic decât cel avut
de anunțarea ordonanței 114/2018.
În cea mai dezastruoasă zi a anului 2018
pentru activitatea bursei bucureștene, 19
decembrie 2018, indicele principal BET a
avut o scădere de 11,21%, fiind cea mai mare
depreciere a acestui indice, într-o singură
zi, din 2009 încoace (este a doua cea mai
mare contracție dintr-o singură zi din
istoria BVB). Doar pe 7 ianuarie 2009, când
ne aflam în plină criză financiară globală,
bursa închidea cu o depreciere de 12,29%
pe indicele principal. La finalul ședinței
de tranzacționare din 19 decembrie 2018,

indicele BET-XT înregistra o scădere de
10,71%, BET-NG de 9,93%, BET-BK de
10,95%, BET-FI de 5,69%. Capitalizarea
bursieră a BVB suferea o corecție de 3,2
miliarde de euro doar pe 19 decembrie
2018, pentru ca în următoarele două zile
indicatorul menționat să mai piardă alte 1,9
miliarde de euro. Banca Transilvania (cea
mai tranzacționată acțiune a bursei de la
București), pierdea 19,91% din capitalizarea
sa bursieră, BRD -16,62%, OMV Petrom
-19,97%, Transgaz -9,64%, Romgaz
-9%, Electrica -10,09%,Transelectrica
-8,77%, Digi -7,69%. Ordonanța făcea
valuri și pe bursa de la Viena unde, pe 19
decembrie 2018, două bănci austriece cu
o prezență importantă în România, Erste
și Raiffeisen, au suferit și ele corecții de
-8,8% și respectiv -5,4%.
A mplitu d inea c ăd er ii bu rsei d e
la București este și mai mare dacă ne
raportăm la faptul că în aprilie 2018
indicele BET ajungea la maximul ultimilor
10 ani, scăderea fiind în acest caz de circa
20% față de respectivul nivel atins la acel
moment.
În 2018, cele mai tranzacționate acţiuni
au fost cele ale Băncii Transilvania,
valoarea tranzacţiilor situându-se la
467,43 milioane de lei, în condițiile unei
scăderi de 15,76% a respectivului titlu,
pentru tot anul 2018. Pe locul al doilea
s-au clasat titlurile BRD-Groupe Societe
Generale, cu tranzacții de 155,73 milioane
de lei, în timp ce acţiunile băncii au scăzut
anul trecut cu 18,92%. Titlurile Romgaz au
ocupat locul al treilea în topul celor mai
tranzacționate acțiuni, cu o valoare de
133,12 milioane de lei, urmate de cele ale
OMV Petrom, cu 105,73 milioane de lei, şi
de Fondul Proprietatea, cu 71,08 milioane
de lei, în condițiile în care și aceste acțiuni
au cunoscut deprecieri de 19,52%, 22,78%
și, respectiv, 6,16%.

Reculul a continuat și în prima lună
a anului 2019
Ulterior, în luna ianuarie a acestui
an, Bursa de Valori București (BVB)
și-a continuat declinul, pe 14 ianuarie
înregistrându-se minimul anului 2019,
când indicele BET înregistra o scădere de
6,1%, față de ultima zi a anului precedent.
Deși după acest moment Bursa a început
să crească, în ultima zi a lunii ianuarie
aceasta înregistra scăderi pentru toți
indicii săi, cu excepția indicelui BET-NG,
care include companiile din sectorul
energetic și al utilităților și care a crescut
cu 2,44%. Astfel, la finalul lunii ianuarie,
indicele BET a scăzut cu 5,8%, evoluție
similară cu cea raportată de BET-TR,
indicele care include și dividendele oferite
de companiile din BET. La nivelul Uniunii
Europene, din rândul indicilor principali,
doar piața de capital din Cipru a avut o
scădere mai mare, respectiv de 7,5%.
„Pentru piața locală, trendul descrescător
de la începutul acestui an a reprezentat
continuarea declinului din a doua jumătate
a lunii decembrie a anului trecut, când
au apărut informații referitoare la taxarea
suplimentară pe sectoarele bancar, energie
și telecomunicații, precum și modificarea
Pilonului II, moment în care indicele de
referință BET a scăzut cu 11,21%, ștergând
într-o singură zi toată creșterea înregistrată
până atunci în tot anul 2018 de piața de
capital locală“, se arăta într-un comunicat al
BVB de la jumătatea lunii februarie.
Capitalizarea bursieră a companiilor
românești a scăzut la 17,2 miliarde de
euro la finalul lunii ianuarie, în timp ce
capitalizarea tuturor companiilor listate
pe piața reglementată a BVB a fost de 30,6
miliarde de euro, în ultima ședință de
tranzacționare din ianuarie 2019.
O M V Petrom , Rom gaz și Banc a
Transilvania erau la finele lunii ianuarie
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din 2019 companiile cu cea mai mare
c a p i t a l i z a r e b u r s i e r ă d e l a BV B,
contabilizând o valoare cumulată de
36,6 miliarde de lei, în scădere cu 11%
comparativ cu ianuarie 2018, conform
datelor BVB. Dintre cele mai mari cinci
companii listate la Bursa de Valori
București, doar Petrom a înregistrat o
creștere a capitalizării sale în ianuarie
2019, comparativ cu prima lună din anul
precedent (+5%, de la 17,4 miliarde de lei,
la 18,2 miliarde de lei). Cel mai abrupt
declin al valorii de piață pentru aceeași
perioadă de referință a fost al Băncii
Transilvania (- 27%).

Revenire în februarie
În luna februarie însă, indicii BVB au
revenit pe creștere. Pe 18 februarie 2019,
indicele principal BET a atins maximul
din acest an, ajungând la o valoare de
7.764 de puncte, în creștere cu 5,15% față
de începutul anului, potrivit datelor BVB.
Pentru a ajunge la nivelul de dinainte de

OUG 114, indicele are nevoie de încă 8,4%
creștere a valorii atinse la 18 februarie.
Revenirea Bursei din această lună
ar putea fi pusă în principal pe seama
poticnelilor legate de punerea în aplicare
a OUG 114/2018. Astfel, lipsa veniturilor
generate de taxa pe activele băncilor din
bugetul aferent anului 2019, abia adoptat
de Parlament, și declarațiile din presa
străină ale lui Darius Vâlcov, consilierul
pe probleme economice al premierului,
cu privire la faptul că „guvernul nu este
interesat de veniturile din aceasta taxă, ci
de scăderea dobânzilor“, au determinat,
spre exemplu, o spectaculoasă apreciere,
cu 20% a acțiunilor Băncii Transilvania,
și au adus indicelui principal cea mai
bună săptămână (11-15 februarie) din 2010
încoace, cu un plus de 7,5%.
Ulterior însă, în 18 februarie, acțiunile
bancare de la București au înregistrat
scăderi de 5,7% în cazul Băncii
Transilvania și de 4,2% în cazul BRD,
urmare a unor noi declarații ale aceluiași

personaj, la o emisiune televizată de
duminică, 17 februarie, prin care acesta
arăta că taxa asupra activelor bancare va
fi în continuare aplicată (deși între timp
a fost făcută publică și o notificare Băncii
Centrale Europene care ar putea fi primul
pas pentru inițierea unei proceduri de
infringement împotriva României pentru
OUG 114/2018).
În acest context, declarațiile consilierului
Vâlcov frizează fie inconștiența cu privire
la gravitatea lor, fie necunoașterea gravă
a legislației europene, cu care prevederile
OUG 114/2018 se dovedesc a fi în conflict.
Există și o a treia posibilitate, invocată
de tot mai mulți brokeri din piața de
capital, care vorbesc de o manipulare a
pieței. „Teodorovici și Vâlcov fac afirmații
fără a avea un calcul de impact, iar acest
lucru înseamnă manipulare, în condițiile
în care se discută de promovarea bursei
românești la statutul de piață emergentă.
Vin Teodorovici și Vâlcov și ne omoară
pe noi, ca brokeri. Eu ce să le mai spun
clienților?“, declara un broker pentru
cotidianul financiar ZF.
De altfel, Autoritatea de Supraveghere
Financiară are în curs o anchetă în acest
sens, pentru a vedea dacă piața a fost întradevăr manipulată.

Anul 2019 ar putea veni cu o
îmbunătățire de statut
Bursa de Valori București are în prezent
statutul de piață de frontieră și ar putea
ca în acest să primească statutul de piață
emergentă. „Avem șanse chiar anul acesta
să trecem la statutul de piață secundară
emergentă. Revizuirea făcută în septembrie
2018 a constatat că am îndeplinit criteriile,
inclusiv lichiditatea. Trebuie să menținem
criteriile încă un an, pentru a se vedea
că ne putem menține. Deci avem șanse
să fim up-gradați la statutul de piață
emergentă“, declara recent Adrian Tănase,
CEO BVB, în cadrul evenimentului ZF
Power Summit 2019. Totuși, unul dintre
epidoadele așteptate de vreo șase ani,
listarea companiei Hidroelectrica la BVB,
întârzie să se producă. Această amânare,
de care depinde lichiditatea Bursei și
adâncimea ei, ar putea întârzia saltul pieței
de capital românești către statutul dorit. n
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Anchetarea lui Kovesi, un joc riscant
pentru România
Candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European,
care a coincis cu declanșarea urmăririi sale penale de către secția
recent înființată de anchetare a magistraților, în urma plângerii unui
condamnat fugar, a declanșat o adevărată furtună în mediile politice,
de justiție, interne, dar și internaționale.

A

n Dora Vulcan

f o s t re p u s ă î n d i s c u ț i e
credibilitatea secției care
o anchetează pe fosta
șef ă a DNA, înființată de
puterea PSD-ALDE în ciuda
recomandărilor explicite din Raportul
MCV, Comisiei de la Veneția și GRECO.
A fost pusă în funcțiune o întreagă
artilerie politică, dar și din justiție, de
susținători și contestatari, care au analizat
și comentat cu argumente pro și contra
utilitatea, dar și imparțialitatea activității
secției conduse de Adina Florea și de
Gheorghe Stan. Florea este propunerea
ministrului Tudorel Toader pentru șefia
DNA, respinsă de președintele Klaus
Iohannis, iar Gheorghe Stan este fostul
adjunct al Inspecției judiciare, considerată
brațul armat al puterii politice împotriva
magistraților independenți. În paralel, fără
vreo legătură cu cauza lui Kovesi, încă o
instanță din România cere Curții Europene
de Justiție să se pronunțe dacă secția de
anchetare a magistraților respectă sau nu
dreptul european.

Dosarul penal
Despre fosta șefă a DNA, Laura Codruța
Kovesi, a apărut pe surse informația că
se af lă printre primii cinci candidați
selectați pentru șef ia Parchetului
European. În momentul în care, tot
pe surse, a fost dată informația că este
favorită în cursa de trei candidați, Secția
de investigare a infracțiunilor în justiție
i-a trimis o citație în care era anunțată că
are calitatea de suspect într-un dosar în
care a început urmărirea penală in rem,
adică se cercetează faptele, cu privirea la
implicarea sa în extrădarea lui Nicolae
Popa, condamnat la 15 ani de închisoare

Foto: Bogdan Cristel

54

pentru devalizarea FNI. Anchetarea lui
Kovesi pentru abuz în serviciu și mărturie
mincinoasă, dar și pentru o presupusă
mită de 270.000 de lei s-a făcut în urma
unei plângeri a lui Sebastian Ghiță, fugit în
Serbia, unde a cerut azil politic, pentru a se
sustrage condamnării sale și problemelor
din alte dosare af late pe rolul Curții
Supreme. Pe scurt, Kovesi e acuzată că
i-a cerut lui Ghiță 268.689,36 lei pentru
a plăti aducerea în țară a lui Popa, dar și
pentru că, între 2010 și 2011, „ar fi implicat

instituția pe care o conducea în procedura
extrădării“, cu încălcarea competențelor
Parchetului General la cârma căruia se
af la în perioada respectivă. Ca detaliu
pitoresc, actul de punere sub acuzare
face referire și la faptul că ar fi mințit
privind relația sa cu Ghiță, în cadrul
unei audieri, ca martor, din aprilie 2017,
într-un dosar instrumentat de Parchetul
General. Negarea relației private, spune
secția condusă de Gheorghe Stan și Adina
Florea, era „esențială pentru cauza penală“.
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Kovesi mai e acuzată că, pentru urgentarea
extrădării lui Popa, a organizat vizita unor
procurori din Indonezia, țara unde se afla
Popa, în România, precum și deplasarea
persoanelor însărcinate cu aducerea în
țară a lui Popa, din bugetul Parchetului
General. Nu în ultimul rând, lui Kovesi i se
mai impută că s-ar fi folosit de autoritatea
sa pentru a determina Ministerul de
Interne să pună la dispoziția IGPR suma
necesară transportului Jakarta-București.
Ieșită de la audierile care au avut loc în
ziua în care avea bilet spre Strasbourg,
pentru a ajunge la o altă audiere, pentru
șefia Parchetului European, Kovesi a
anunțat că i-a recuzat atât pe procurorul
de caz, Adina Florea, cât și pe șeful
secției, Gheorghe Stan, pentru „afectarea
imparțialității“. Ea a spus că nu a avut
atribuții legate de extrădarea lui Popa, de
care s-au ocupat exclusiv Poliția Română
și Ministerul Justiției, și că nu a vorbit
niciodată cu Ghiță despre extrădarea
lui Popa, fotografiile pe care omul de
afaceri spune că le are cu ea fiind de la
evenimentele oficiale ale instituțiilor,
unele dintre ele fiind chiar falsificate. Ea
a mai spus că nu consideră o coincidență
dosarul deschis exact când este în cărți
pentru șefia Parchetului European și
că are 18 dosare penale și patru acțiuni
disciplinare și că toți cei care „și-au făcut
treaba în magistratură“ au probleme:
și președintele Înaltei Curți, și cei din
CSM, și judecătorii, și procurorii care
au comentat împotriva legilor justiției
modificate de actuala putere.
Cererile de recuzare făcute de Kovesi
au fost respinse: cea a Adinei Florea, de
superiorul ei ierarhic, Gheorghe Stan, și
cea a șefului secției, de procurorul general
Augustin Lazăr. Prima, nemotivată, cea de
a doua, cu trimitere la Codul de procedură,
care nu permite recuzarea procurorului
care e pus să decidă asupra recuzării.
Puținul timp câștigat, astfel, de Kovesi
i-a permis să meargă la audierile pentru
postul de șef al Parchetului European,
pentru care a luat avionul în aceeași seară.
În seara următoare, secția anunță
cercetări in rem și asupra modului în
care procurorul general Augustin Lazăr a
redactat un comunicat din ianuarie 2017

în care garanta asupra faptului că toate
costurile pentru extrădarea lui Popa au
fost plătite de Poliția Română. Detaliul
e important pentru că, în declarația sa,
Kovesi s-a prevalat atât de comunicatul
Parchetului General, cât și de cel al Poliției
Române, în care se susținea același lucru.
Doar comunicatul Parchetului a ajuns însă
„anchetat“, nu și cel al poliției. Augustin
Lazăr, aflat deja în procedură de revocare,
lansată de ministrul Tudorel Toader,
respinsă, însă, de președintele Klaus
Iohannis, a expediat dintr-un condei
acuzațiile secției speciale, explicând că
acestea sunt doar niște „insinuări“, că
sunt „neavenite și urmăresc destabilizarea
Ministerului Public“.

Nicolae Popa, un „arhitect“ al FNI
Statul mai are de plată 341 de milioane
de lei către cei păgubiți de Nicolae Popa,
până acum fiind plătiți 470.000 de lei.
Numai pe anul 2019, autoritatea care
se ocupă de administrarea activelor
statului are în buget prevăzute 5 milioane
pentru plata măcar a o parte din aceste
despăgubiri. A căror valoare tot crește,
în urma deschiderii de noi procese de cei
păgubiți de fostul director al Fondului
Național de Investiții (FNI) și a actualizării
despăgubirilor la rata inflației. FNI a fost
un fond privat, construit ca o structură
piramidală, la care Casa de Economii și
Consemnațiuni (CEC), de stat, la acea
vreme, a garantat banii investitorilor,
acum victime ale afacerii puse la cale de
Sorin Ovidiu Vântu și condusă de Nicolae
Popa. Fostul director al FNI consideră că a
fost adus în țară abuziv și că „a venit timpul
ca toate abuzurile făcute de acest sistem
să înceteze și toți, începând cu Kovesi, să
plătească“.

Revanșa?
Sebastian Ghiță a anunţat în 9
decembrie că a făcut o plângere penală
pe numele fostei şefe a DNA la Secţia
specială pentru anchetarea magistraților.
Sebastian Ghiță susține că Laura Codruţa
Kovesi i-ar fi cerut să plătească avionul
pentru repatrierea fostului director al FNI,
Nicolae Popa. Cu o seară înaintea audierii
Codruței Kovesi, Ghiță a spus la postul

de televiziune la care este patron că a fost
audiat în cazul plângerii depuse împotriva
fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, și
că a prezentat procurorilor toate probele
pe care le deține, inclusiv fotografia făcută
acesteia la el în cramă. În aceeași seară, și
fostul ministru al Turismului, Elena Udrea,
fugită în Costa Rica din cauza problemelor
sale în Justiție, a spus că i-ar fi făcut fostei
șefe DNA cadou bijuterii și poșete, pe
care legea ar fi obligat-o să le declare.
Pentru cei care cunosc stilul vestimentar
și austeritatea aproape bărbătească a
Codruței Kovesi, declarația Elenei Udrea
a părut ilară și a fost încadrată în seria de
răzbunări ale celor care au fost condamnați
în urma anchetelor parchetului condus
odinioară de Kovesi. Mai ales că Udrea nu
s-a putut abține și i-a urat lui Kovesi „bunvenit în clubul penalilor“. Declarațiile
celor doi au fost începutul unul val de
comentarii ale multor persoane care au
avut probleme penale, condamnări și
care au fost ținta acțiunilor instituționale
ale Parchetului anticorupție. Cătălin
Rădulescu și fostul primar al Craiovei și
ministrul al Muncii, Lia Olguța Vasilescu,
primul, cu o condamnare penală, iar cea de
a doua, anchetată de DNA în 40 de dosare
penale, au comentat și ei situația.

Cod de resetare și repoziționare
Vestea anchetării lui Kovesi a funcționat
ca un cod de resetare dat în întreg sistemul
de justiție, dar și pentru clasa politică. S-au
lansat atacuri la secția specială, căreia i s-a
cerut pur și simplu desființarea. Au apărut
luări de poziție în favoarea procurorilor
noii secții din partea celor care până
deunăzi se constituiau în purtători de
cuvânt ai atacurilor împotriva procurorilor
anticorupție conduși cândva de Kovesi.
A fost cazul șefei Consiliului Superior
al Magistraturii, Lia Savonea, care de la
înălțimea funcției din care se garantează
protejarea magistraturii s-a arătat indignată
de discursul clasei politice și al unor lideri
de opinie în legătură cu activitatea secției
speciale care o anchetează pe Kovesi. Ea a
invocat „depășirea limitelor admisibile ale
discursului public, de natură a intimida și
afecta grav independența procurorilor“.
Luarea sa de poziție a fost ironizată de
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procurorul care îl anchetează pe liderul
PSD, Liviu Dragnea, dar și de Asociația
Procurorilor, care i-a reproșat dubla
măsură. În urma acestei ieșiri publice,
Lia Savonea, șefa CSM, s-a ales și cu o
plângere la Inspecția Judiciară, pentru
că a transmis un comunicat neasumat
de plenul Consiliului Superior al
Magistraturii. Uniunea Salvați România,
autoare a demersului, a cerut sancționarea
sa și suspendarea din funcție pe durata
procedurii disciplinare.
PNL a cerut direct desființarea secției și
a dat asigurări că, atunci când va ajunge
la putere, va fi printre primele lucruri
pe care le va face, arătând că anchetarea
candidatului român la șefia Parchetului
European confirmă avertismentele PNL,
lansate încă de la modificarea legilor
Justiției, că secția a fost înființată ca „o
structură manevrată politic în interiorul
sistemului de justiție cu scopul de a pune
presiune asupra magistraților, de a-i
intimida și de a se răzbuna în momente
critice pentru a-i da drept exemplu pe cei
care își permit să desfășoare anchete de
mare corupție ce îi pot viza pe mai marii
zilei“. PNL amintește prin vocea liderului
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său, Ludovic Orban, că secția specială
a fost înființată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al
Magistraturii.
Acesta a fost și momentul în care Tudorel
Toader a anunțat că va da o ordonanță de
urgență prin care să se stabilească criteriile
în baza cărora vor fi desemnați cei trei
procurori care vor reprezenta România
la Parchetul European. De asemenea,
deranjat de faptul că șeful Parchetului
General poate infirma soluțiile date în
dosarele secției speciale de anchetare a
magistraților, Tudorel Toader a pregătit
textul pentru încă o ordonanță de urgență,
prin care să modifice din nou legile
Justiţiei. Astfel, ministrul vrea să-i dea
șefului Secției speciale de investigare
a magistraților puteri depline, urmând
ca aceasta să iasă de sub autoritatea
procurorului general al României. De
asemenea, Secţia pentru Procurori din
CSM ar urma să fie eliminată din procedura
de numire a şefilor marilor Parchete în
favoarea plenului CSM. O altă modificare
prevede că președintele este obligat să
emită decretele de numire a celor propuși
de ministrul justiției.

Raluca Prună, fost ministru al justiției:
totul e făcut ca s-o împiedice pe Kovesi
să acceadă la Parchetul European
„Este evident că miza este, în primul rând, una politică și, apoi,
de fragilizare a credibilității Codruței Kovesi, care este în pole
position în procedura de nominalizare a primului procuror
european. Nu vreau să fac aprecieri cu privire la afacerea
judiciară, dar pot să fac aprecieri cu privire la context.
Este cel puțin suspectă urgența, în urma unei plângeri a unei
persoane condamnate definitiv, care a fugit de executarea
pedepsei, din cele peste 1.500 de dosare ale secției de
investigare a infracțiunilor săvârșite de magistrați. Este
oarecum suspectă, dacă nu ciudată urgența. De ce acum?
Mai ales că afacerea privește o procedură de extrădare care
a avut loc acum aproape zece ani. Deci nimic nu justifică
această urgență. Este evident că totul e făcut pentru
împiedicarea Codruței Kovesi să acceadă în această funcție
de mare demnitate la nivelul UE. Este păcat că secția aceasta
debutează confirmând temerile celor care au spus că va fi un
instrument politic. Nu vreau să arunc blam asupra întregii
secții, ci doar spun că, în acest context, această „afacere“ în
care s-au aruncat rapid, cu comunicate date vineri noaptea,
nu face decât să confirme rezervele exprimate încă dinainte de

Presiunea internă, favorabilă extern
Primul și cel mai dur semnal extern
împotriva anchetării lui Kovesi a venit
din partea președintelui Comisiei pentru
afaceri europene din Bundestag, Gunther
Krichbaum, un cunoscător al spațiului
românesc, căsătorit, de altfel, cu o
româncă.
Krichbaum i-a scris primvicepreședintelui Comisiei Europene,
Frans Timmermans, în care acuză
direct guvernul de la București pentru
anchetarea lui Kovesi. El consideră că acest
eveniment „a depășit o linie roșie“ și îi cere
lui Timmermans să activeze Articolul 7 din
Tratatul UE, împotriva României.
„…Ce alți pași viitori în direcția
demontării statului de drept se mai
așteaptă din partea Guvernului României
până când Comisia va declanșa procedura
pentru activarea Articolului 7 al Tratatului
Uniunii Europene?“, scrie Krichbaum.
Activarea Articolului 7 din Tratatul UE
împotriva unui stat membru UE duce la
blocarea dreptului de vot al acelui stat
în Consiliul UE, ceea ce se traduce prin
suspendarea de facto a drepturilor sale de
membru. El vorbește în scrisoarea sa de

înființarea secției. Cât privește scrisoarea trimisă de ministrul
justiției, care le-a trimis omologilor săi din UE o scrisoare în
care le atrage atenția asupra «abuzurilor» săvârșite de Codruța
Kovesi, cred că se înscrie în aceeași linie regretabilă, care nu
are alte explicații decât cele politice, ale unei coaliții care nu
mai știe ce să facă pentru a destructura justiția din România
și pentru a-i convinge pe partenerii europeni că ceea ce fac
fac bine. Toată mitologia asta la care asistăm în ultimii doi
ani, care vorbește despre abuzuri săvârșite de statul paralel
împotriva cetățenilor onești, se bazează numai pe afirmații
politice. Noi nu am văzut nicio hotărâre în instanță care să fi
constatat, măcar într-un caz, că a fost cineva condamnat în
mod abuziv. Avem în Codul penal infracțiunea de „represiune
nedreaptă“. Dacă cineva consideră că împotriva sa s-a luat o
hotărâre abuzivă, poate să se ducă în instanță ca să-și găsească
dreptatea. Or, puterea PSD-ALDE răstoarnă această chestiune și
decretează abuzul prin declarații politice și nu prin lege. Cel mai
probabil, vom asista la o ordonanță de urgență prin care se va
decreta, prin lege, că toate dosarele din România, care au fost
supuse judecății în anumite completuri, trebuie revăzute. Și așa
ceva este nemaiauzit: a decreta abuzul, la modul general, prin
ordonanță de urgență sau prin lege.“ n
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Judecătorul Horatius
Dumbravă, fost
președinte al CSM:
toată această discuție
despre citarea lui Kovesi
e deplasată

faptul că ancheta este „foarte clar motivată
politic, pentru a torpila candidatura foarte
promițătoare a Laurei Kovesi“ la șefia
Parchetului European, și invocă „timpurile
întunecate ale dictaturii comuniste, pe care
credeam că România le-a depășit de mult“.
Krichbaum spune despre Kovesi că este
„predestinată“ pentru această funcție și că
Parisul și Berlinul s-ar putea înțelege pentru
a-i ceda locul, ceilalți doi contracandidați
la șefia Parchetului European fiind un
german și un francez. Krichbaum i-a
sugerat ministrului justiției din România,
la vizita sa recentă în România, să susțină
candidatura lui Kovesi și să nu-i pună
piedici. La scurt timp, ministrul român
al justiției a trimis o scrisoare omologilor
săi din țările membre UE în care le-a
cerut să nu susțină candidatura lui Kovesi,
motivând revocarea sa pentru abuzurile pe
care le-ar fi comis.
Avertismentele lui Krichbaum sunt
confirmate chiar de președintele comisiei
de selecție a lui Kovesi, Ulrike Haberl, care
spune, în scrisoarea trimisă lui Tudorel
Toader și președintelui Parlamentului
European, că Laura Codruța Kovesi a fost
selectată în postura de favorită atât pentru
realizările sale la șefia DNA, cât și pentru
„capacitatea de a rezista la o presiune
considerabilă“.
Și șeful grupului ALDE din Parlamentul
European, Guy Verhofstadt, i-a cerut

președintelui Parlamentului European,
Antonio Tajani, să protejeze integritatea
procesului de selecție a șefului parchetului
european, „în contextul atacurilor
guvernului român la adresa Laurei
Kovesi“. După șeful familiei politice din
care face parte ALDE română, formațiune
condusă de Călin Popescu Tăriceanu, a
venit și rândul socialiștilor, din familia
cărora face parte, încă, PSD. Frans
Timmermans a lăudat activitatea lui
Kovesi și a spus că „în lupta împotriva
corupției, în viziunea mea, doamna
Kovesi a făcut o treabă excelentă de-a
lungul anilor și este un procuror foarte
bun. Pot depune mărturie, că am văzut-o
la treabă și cred că este un procuror
excelent. A făcut o treabă foarte curajoasă
în România“. Timmermans face parte din
aceeași familie politică cu a partidului
condus de Liviu Dragnea, Partidul
Socialiștilor Europeni. La scurt timp, a
apărut o informație că PSD negociază
intrarea în grupul suveraniștilor, condus
de Matteo Salvini, care vrea să-și facă
intrarea în Parlamentul European la
alegerile de anul acesta. De altfel, PSD
va absenta și de la congresul socialiștilor
europeni, care se va desfășura în perioada
22-23 februarie la Madrid, ceea ce dă
întrucâtva apă la moară speculațiilor că
ar intenționa să schimbe barca politică
europeană. n

„Ca magistrat, mă feresc să fac
comentarii asupra cauzei.
Ce trebuie spus este că această
structură de Parchet a fost
înființată – chiar dacă au existat critici
la adresa acestei structuri,
cum și eu am fost –, există, este
prevăzută de lege, a trecut de controlul
Curții Constituționale
de trei ori, așa încât avem
de-a face cu o structură legală.
Toată această discuție privind citarea
doamnei Kovesi,
mie, ca magistrat, mi se pare oarecum
deplasată. Discuția a fost declanșată
și de domnia sa pentru că decența
profesională a unui magistrat spune că,
atunci când
ești citat, este un act procedural.
Este greu să spui că este
un act abuziv. Mi se pare că acest
accent care s-a declanșat
împotriva sau pentru prezența
doamnei Kovesi sau dacă este sau nu o
coincidență (cu audierea pentru șefia
Parchetului European – n.r.)
nu poate fi calificat ca un abuz,
câtă vreme nu avem elemente că
ar fi fost un abuz. Pe acte
procedurale, doamna Kovesi
beneficiază de prezumția de
nevinovăție, are posibilitatea,
ca orice parte în orice proces din
România, să-și facă apărări. De
aceea cred că această discuție
a fost deplasată și că a fost inițiată și a
contribuit inclusiv domnia
sa la această discuție în spațiul public.
De altfel, după cum vedeți, a făcut acte
procedurale și s-a comportat ca orice
alt cetățean.
De aceea nu înțeleg întreaga
discuție în cauza domniei sale.
Nu este singura care a fost chemată la
Parchet. Sunt zeci și sute de magistrați,
care nu au făcut o chestiune publică
din asta.“ n
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Când banii sunt o miză
Vânt de schimbare la vârful arbitrului finanțărilor către partide
În timp ce politicienii din opoziție se tem că Autoritatea Electorală
Permanentă, un bastion al alegerilor democratice corecte, ar putea
intra sub influența PSD, care și-ar putea instala acolo un președinte
fidel, observatorii avertizează că miza controlului ar putea fi ceva mai
pragmatică. Autoritatea este arbitrul finanțărilor acordate partidelor
politice, deci banii ar putea fi miza esențială.

D

n Dora Vulcan

emisia președintelui
Au to r i t ă ț i i E l e c to ra l e
Permanente, Daniel Barbu,
cu două luni înainte de
alegerile europarlamentare,
a ridicat numeroase semne de întrebare nu
atât asupra oportunității ei, cât asupra
momentului ales. Demisia a fost forțată
de Pro România, care a semnalat conflictul
de interese dat de participarea lui Barbu
la un eveniment pregătitor pentru
europarlamentare, organizat de ALDE,
partid din care Barbu își dăduse demisia
pentru a putea prelua șefia AEP.
Barbu a invocat motive personale pentru
demisia intempestivă și a recunoscut că
este interesat de un loc în Parlamentul
European, dacă ALDE i-l acordă, trecând
cu totul sub tăcere existența vreunui
conflict de interese. Ceea ce pare să fi fost
o simplă surprindere a sa pe picior greșit,
prin devoalarea unui conflict grosolan de
interese, ridică, însă, mai multe semne
de întrebare și aduce mai degrabă a troc
politic în coaliție.
PSD a lansat deja, pe surse, f ără o
confirmare oficială, posibilitatea ca
Barbu să fie înlocuit cu Mircea Drăghici,
trezorier al partidului și om de încredere
al președintelui PSD, Liviu Dragnea.
Drăghici este cel care și-a anunțat, cu doar
două zile înainte de demisia lui Barbu,
retragerea candidaturii de la Ministerul
Transporturilor, după patru cereri repetate
ale guvernului, respinse de președintele
Klaus Iohannis. Pe de altă parte, numele
lui Drăghici este deja implicat exact
într-un scandal privind modul în care a
folosit subvențiile acordate partidului, iar
numirea sa la conducerea autorității cu
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rol în reglementarea finanțării partidelor
e echivalată de comentatori cu punerea
lupului paznic la oi. Tocmai de aceea, spun
comentatorii, PSD nu ar risca sau nu ar
trebui să meargă pe mâna lui Drăghici, în
ciuda dorinței pe care Dragnea ar avea-o

de a-și plasa omul de încredere într-un
post de control în finanțarea partidelor.
În locul său, spun aceștia, ar fi de preferat
o persoană din conducerea Autorității, în
care, eventual, partidul să aibă deplină
încredere.
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Legăturile lui Drăghici cu AEP au și o
componentă personală, care trec, însă,
prin buzunarul de partid. Căsătorit în
2013, el a fost cununat chiar de fosta șefă
a Autorității Electorale Permanente, Ana
Maria Pătru, adică exact cea însărcinată
cu verificarea documentelor financiare
ale PSD întocmite de Drăghici. Între
timp, Pătru a ajuns cercetată de parchetul
anticorupție și trimisă în judecată în două
dosare pentru trafic de influență și spălare
de bani, iar în celălalt, pentru luare de
mită.
Deținerea controlului asupra Autorității
Electorale Permanente este, așadar, un
instrument deloc de neglijat, atât în
perspectiva alegerilor care vor avea loc
în acest an, europarlamentarele din 26
mai și prezidențialele din decembrie, cât
și pentru controlul banilor de la partide.

Cioloș: „Ar fi periculos
pentru democrație ca PSD
să pună mâna pe AEP“
Fostul premier Dacian Cioloș, președinte
al PLUS, spune că nu ar fi o noutate în sine
preluarea controlului politic asupra AEP de
către unul din partidele coaliției. „Cred că
deja, prin numirea domnului Daniel Barbu,
era vorba de intenția unui control politic la
AEP, pentru că nu e firesc ca un membru de
partid notoriu, de fapt, un lider de partid
din coaliție să fi fost numit șef la AEP“,
spune Dacian Cioloș, într-o declarație
acordată Reporter Global. „Autoritatea
Electorală Permanentă ar trebui să fie,
prin definiție, una echidistantă și în afara
oricărei influențe politice“, atrage atenția
liderul PLUS.
„Acum, când domnul Barbu se retrage ca
să candideze la europarlamentare, demisia
e firească. Nefirească a fost numirea
lui acolo, până acum. Iar faptul că PSD
vrea să pună mâna pe AEP e cu atât mai
periculos pentru democrație, pentru că,
dincolo de intențiile pe care PSD le arată
în ultima vreme, din ultimii doi ani, de
a controla justiția și de a controla orice
instituție a statului care are rol de arbitru
în democrație - am văzut ce s-a întâmplat
la Curtea Constituțională - acum, când ne
apropiem de alegeri, pentru mine e cu atât
mai periculos și îngrijorător, cu cât liderul

PSD are deja o istorie: o condamnare exact
pentru nereguli în activități electorale“, a
mai spus Dacian Cioloș.

Claudiu Năsui:
„AEP a fost mereu politizată“
Pentru deputatul USR Claudiu Năsui,
instituția a fost politizată și până acum,
dovadă șicanele pe care deputatul
amintește că le-a suportat partidul său
din partea AEP.
„Ar fi fost bizar ca domnul Barbu, care a
spus că este interesat de europarlamentare,
să participe la alegerile pe care tot el, în
calitate de președinte, le-ar fi coordonat“,
spune Năsui cu trimitere la demisia
anunțată de Daniel Barbu. „Controlul PSD
asupra Autorității Electorale Permanente
exista, însă, și până acum: prin domnul
Barbu. Să nu ne înșelăm: șicanele care
au fost făcute USR când nu au vrut să
ne ramburseze fondurile din campania
electorală, când au dat în presă raportul
acela în care ziceau că am avut finanțări
ilegale; pentru care noi ne-am judecat cu
ei și am și câștigat în justiție și ne-am luat
banii înapoi. Adică, ei ne-au făcut toate
șicanele pe care ni le puteau face. Deci,
și până acum instituția a fost destul de
politizată“, a spus Năsui într-o discuție
cu Reporter Global. „Mă aștept să rămână
la fel de politizată ca și până acum“, a
continuat el.
„În epoca aceasta Dragnea, cam cine
numește un om pe poziție o și controlează,
așa cum s-a întâmplat și cu Avocatul
Poporului. Mai rău decât s-a întâmplat cu
noi nu poate să fie“, a conchis deputatul
USR, care spune că e mult mai posibil ca
PSD să-și numească la conducere chiar
un om din AEP în locul controversatului
Drăghici.

Marian Ioan Țața: „Proasta
organizare este instrumentul ideal“
Deși spune că în ultima vreme nu au
existat „tentative de intervenționism
sau partizanate în deciziile AEP la o
scară mare“, președintele asociației Pro
Democrația, Marian Ioan Țața, spune că
„lucrurile se deteriorează pe mai multe
paliere ale statului de drept și că toate
instituțiile sunt sub un asalt permanent“,

ceea ce ar face plauzibilă și politizarea
AEP. „Noi nu am avut niciodată o opinie
prea bună despre prezența lui Barbu la
AEP, pentru că el a dat dovadă în mai
multe situații de lipsă de neutralitate.
Dar nici nu pot să spun că ceva din ce a
făcut până acum a fost vădit părtinitor.
Putem, însă, vedea ce s-a întâmplat la
referendum: ordonanța de urgență prin care
a fost organizat referendumul contravenea
legislației în domeniu“, spune directorul
Pro Democrația. Pe de altă parte, el
atrage atenția că la ultimul scrutin, cel
al referendumului pentru familie, „AEP
a organizat lucrurile destul de prost: voit
sau din incompetență. Mă refer la modul
în care au fost selectați și instruiți șefii de
secție. Evident că o miză este în felul în
care vor organiza alegerile, dar întrebarea
este cum se pune în scenă acest control.
Din punctul meu de vedere, chiar dacă se
păstrează, la nivel formal, aparența unui
stat de drept funcțional, se tinde către o
proastă organizare, o organizare pe ultima
sută de metri, numirea unor președinți de
secție lipsiți de experiența rezolvării unor
situații inevitabile care apar în timpul
procesului de vot. Adică instalarea unui
aparat de administrare a procesului de
vot care nu este pregătit să-i facă față sau
să elimine și să evite disfuncționalitățile,
ilegalitățile, iregularitățile“.
Pe de altă parte, șeful Pro Democrația
crede că actuala coaliție nu va risca
să exercite un control politic asupra
Autorității, „pentru că intră într-o zonă
extrem de riscantă“, măcar pentru că
„de doi ani încearcă să scape de anumite
probleme în Justiție, să bage grațierea și
tot nu au curajul să meargă până la capăt“.
Țața spune că unul din motive ar putea
fi chiar faptul că miza nu e atât de mare
pentru alegerile europene, iar, pe de altă
parte, PSD nu ar risca „să aibă un scandal
tocmai pe alegerile europene cu privire
la organizarea procesului electoral“. El
este convins că miza nu se joacă pentru
alegerile din mai. „Nu acum e miza. Acum
va fi o încălzire. Dacă demisia lui Barbu
face parte dintr-un plan și nu e motivată
doar de candidatura sa la europene,
atunci acum va fi doar încălzirea, în
care vor verifica ce se întâmplă dacă
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pui oameni neexperimentați, pentru a
recrea acest cadru și la nivel mai mare,
pentru alegerile prezidențiale“. În opnia
sa, „proasta organizare este instrumentul
ideal pus deja în scenă de PSD în diverse
segmente ale societății românești și care
să ducă la acțiuni la limita legii, în zona
gri de acțiune“.

Septimius Pârvu: „Există o miză
foarte mare pentru controlul AEP“
Pentru Septimius Pârvu, de la Expert
Forum, specializat în alegeri și cetățenie
activă, demisia lui Barbu era inevitabilă,
chiar dacă ea a fost provocată de o cerere
a partidului Pro România. Situația lui
Barbu era deja complicată, deoarece,
deși nu mai era membru de partid, a fost
la o școală a partidului și atunci s-ar fi
politizat și funcția de președinte al AEP.
Deși numele lui Mircea Drăghici pare
a fi cel mai vehiculat pentru preluarea
funcției, Pârvu amintește că trezorierul
PSD are „niște mici probleme legate exact
de finanțarea partidelor, după ce în presă
s-au publicat mai multe articole legate de
faptul că dânsul ar fi luat bani din subvenții
și ar fi plătit niște cheltuieli personale.
Ceea ce ne arată o mare vulnerabilitate

în sensul asigurării integrității acestei
funcții publice; deși este evident că este o
funcție politică, fiind numit de politicieni,
de Parlament“.
Pârvu crede că pentru funcția de
președinte al AEP ar fi mai potrivit dacă nu
un tehnocrat, măcar cineva care lucrează
în domeniul electoral de o perioadă
mai îndelungată, confirmând astfel
informațiile de pe piața de profil că va fi
numit chiar cineva din AEP în care PSD are
încredere. Pe de altă parte, expertul spune
că „AEP este o instituție care în ultimii ani
a crescut foarte frumos și că s-au întâmplat
foarte multe lucruri bune la Autoritatea
Electorală Permanentă, pornind de la codul
experților electorali, ceea ce arată că a
existat o evoluție“.
Tocmai de aceea, avertizează Pârvu, o
numire care să răspundă doar presiunilor
politice ar risca să strice această evoluție
„dacă nu vom avea un președinte echidistant
și care să înțeleagă cât de important este
acest progres“.
Miza este una cât se poate de clară,
spune expertul. „În primul rând, pentru
finanțarea partidelor, pentru că AEP a
preluat complet finanțarea partidelor.
Sigur, mai are și Curtea de Conturi o

mică bucățică, unde se verifică plățile
pentru campania electorală. Practic, AEP
este instituția care se uită pe finanțele
partidelor și, în acest context, există o miză
foarte mare pentru a controla modul în
care decurge acest proces“.
Evident că este vorba și de organizarea
alegerilor, spune Pârvu. „Fiind an electoral,
AEP are multe atribuții în acest sens.
Sigur, există și Biroul Electoral Central,
care ia niște decizii importante în timpul
procesului electoral, dar sunt multe
proceduri controlate de AEP. Per ansamblu,
cred că miza cea mai importantă este
finanțarea partidelor, mai ales că acum
au crescut și subvențiile și sunt foarte
mulți bani“. AEP a impus niște proceduri
destul de stricte pentru transparentizarea
modului în care se cheltuiesc banii și
atunci poate și partidele politice, spune
el, resimt o presiune în acest sens.
Dincolo de prezumția de nevinovăție și de
ancheta în care trebuie dată o soluție, date
fiind suspiciunile care planează asupra
persoanei respective, el spune că „ar fi cel
puțin nepotrivit ca domnul Drăghici să
fie numit la conducerea acestei instituții“.
„Să nu uităm că instituția a mai avut
o problemă de integritate la nivel de
președinte, mă refer la doamna Ana
Maria Pătru, care are niște dosare penale.
Cred că este o instituție care merită un
pic mai mult datorită eforturilor pe care
le-a întreprins și un președinte care să
fie echidistant, profesionist și care să
înțeleagă mai bine procesele din interior“,
amintește Pârvu.
Expertul nu vede nicio problemă ca
instituția să funcționeze și fără președinte
până după alegeri. „În 2016 nu am avut
președinte la AEP, au preluat vicepreședinții
atribuțiile, deci se poate. Decât să avem un
președinte pus pe genunchi, mai bine fără,
până se lămurește situația. Avem niște legi
noi în domeniu, care sunt foarte bune, zic.
Mai ales pe finanțarea partidelor, cred că
s-a mai scăzut din numărul de valize negre.
Nu știu dacă se mai întâmplă finanțări
ilegale, probabil că se mai întâmplă, dar nu
am dovezi în acest sens. Dar au fost lucruri
foarte bune care s-au întâmplat. E păcat să
le pierdem acum“, a conchis specialistul de
la Expert Forum. n
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Lipsa de soluții a PSD: numirile
de la Transporturi și Dezvoltare
n Dora Vulcan

P

ovestea numirilor la
Dezvoltare și Transporturi ar
putea să intre în runda finală,
odată cu nominalizarea, după
ședința de marți seară a PSD,
a doi titulari în locul Olguței Vasilescu și
al lui Mircea Drăghici, care și-au retras
candidaturile după patru refuzuri ale
președintelui Klaus Iohannis de a-i numi
în funcție.
E vorba de Daniel Suciu, șeful grupului
parlamentar al deputaților PSD, apropiat
al președintelui PSD, Liviu Dragnea, cu un
discurs public activ împotriva Opoziției.
Numirea sa, însă, în cabinet va fragiliza
poziția PSD în Camera Deputaților, ceea
ce arată că partidul duce o acută lipsă
de cadre. Lucru confirmat de faptul că
și celălalt nominalizat, Răzvan Cuc, a
mai fost ministru al transporturilor în
Cabinetul Tudose, când și-a dat demisia
mai mult forțat, înainte să apuce să fie
remaniat, după ce a căzut la evaluarea
internă a PSD. Pe lângă mandatul de la
Dezvoltare, Daniel Suciu ar urma să fie și
vicepremier.

Amenințări voalate către Iohannis
În acest moment, mingea este în terenul
președintelui Iohannis, care a primit și o
amenințare scrâșnită din partea liderului
PSD, Liviu Dragnea, care a spus că, la un
eventual refuz al său de a-i titulariza pe cei
doi, PSD ar putea reacționa „mai apăsat“.
„Am stabilit că, dacă va refuza şi aceste
două propuneri, ceea ce ar fi exagerat, o să
ne întrunim din nou şi o să luăm o decizie
mai apăsată“, a declarat Liviu Dragnea,
la finalul şedinţei Comitetului Executiv
Naţional al PSD. Întrebat în conferința de
presă dacă știa dinainte de ordonanța de
urgență a lui Toader, prin care ministrul
justiției a modificat legile Justiției, și ce
era cu hârtiile pe care Toader i le tot arăta
pe culoarele Parlamentului, Dragnea

a spus că acelea conțineau, de fapt,
soluțiile constituționale oferite de Toader
la un eventual refuz al președintelui de
a-i titulariza pe cei doi. A lăsat astfel să
se înțeleagă că s-ar putea sesiza Curtea
Constituțională împotriva președintelui
Iohannis, cel mai probabil pentru un
conflict între Guvern și Președinție.
Momentul a fost bifat și de premierul
Viorica Dăncilă, care a marcat și
ea împotriva lui Iohannis, invocând
responsabilitatea pe care România o are
în calitatea sa de deținătoare a președinției
Consiliului UE. „Oamenii aşteaptă de la
noi multe lucruri pe care le-am promis şi
să înţelegem faptul că deţinem preşedinţia
Consiliului UE şi avem foarte multe dosare
care ţin de Ministerul Transporturilor
şi Dezvoltării. Cred că dincolo de jocuri
politice, mai important este ceea ce se
întâmplă în ţară“, a spus Dăncilă.

Numire cu scântei
Numirea celor doi a fost acompaniată de
confruntări foarte dure între baronul de la
Vrancea, Marian Oprișan, și liderul PSD,
Liviu Dragnea.
De la o ședință la alta, fiecare intervenție
a lui Dragnea în interiorul PSD, prin
care impune decizii menite a controla
activitatea guvernului, se lasă cu câte o
rundă de confruntări cu cei care fac parte
din nucleul dur și pe a căror susținere
Dragnea se bazează pentru a controla și
partidul, nu doar guvernul.
Oprișan l-a susținut până acum
necondiționat pe Dragnea în bătăliile cu
indezirabilii Paul Stănescu, Gabriela Firea
și Marian Neacșu, ultimul, exclus din PSD
și trecut între timp la Pro România, partidul
fostului premier PSD Victor Ponta, care-i
suflă în ceafă lui Dragnea și-i ia pe rând
deputați și lideri de organizații județene cu
miză în câștigarea alegerilor. Însăși victoria
PSD în alegeri depinde de mobilizarea

acestor organizații și de direcția în care ei
îndreaptă degetul: pro sau anti-Dragnea.
Este și cazul lui Oprișan, susținător al
Olguței Vasilescu, care ar fi fost deranjat
că Dragnea a abandonat-o pe Vasilescu,
după ce aceasta a pierdut reduta numirii
la Dezvoltare și, mai mult, ar fi forțat-o
să-și retragă candidatura după refuzul
repetat al lui Iohannis de a o titulariza.
Mai mult, Oprișan i-ar fi atribuit chiar
lui Liviu Dragnea instrumentarea
campaniei de presă despre casa
achiziționată de Claudiu Manda, iubitul
Olguței. În ședința de marți seară, Dragnea
i-ar fi întrebat pe Olguța Vasilescu și pe
Claudiu Manda dacă și ei cred că el a plătit
articolele acuzatoare la adresa lor, iar cei
doi s-ar fi abținut de la orice comentariu,
semn că erau în acord cu ceea ce susținea
Oprișan.
Nominalizarea lui Răzvan Cuc la
Transporturi, care a demisionat din
Guvernul Tudose doar ca să nu fie remaniat
după ce a căzut la proba evaluării sale, a
fost picătura care a umplut paharul.
Acesta a fost contextul în care Oprișan a
cerut restructurarea Cabinetului Dăncilă
și organizarea unui congres de alegeri în
acest an și l-a acuzat pe Dragnea că se crede
„stăpânul PSD“. Strigătele lui Oprișan
s-au auzit până dincolo de ușile masive
ale sălii de la Parlament unde a avut loc
marți seară ședința Comitetului Național
Executiv al PSD.
După ședința PSD, Oprișan a încercat
să minimalizeze impactul conflictului cu
Dragnea, recitând punctajul PSD despre
partidul care e „viu“ și unde lucrurile se
tranșează pe față. Mimica și gesturile
sale agitate infirmau însă aparența de
calm pe care a vrut să o lase sub lumina
camerelor de luat vederi. La insistențele
jurnaliștilor, Oprișan a confirmat că i-a
adus aceste acuzații lui Dragnea, dar a
refuzat escaladarea lor în fața presei. n
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„Când îi vom ajunge din urmă pe români?“
Și-au întrebat premierul bulgarii care trăiesc în Marea
Britanie. Cu această idee, am vizitat fabrica Ford din
Craiova, unde se asamblează EcoSport, şi bineînţeles că am
dus maşina la locul ei natal.
n Atanas Markov

A

ceastă întrebare i-au
a d re s a t- o b u l g a r i i d i n
Londra premierului Boyko
Borisov, în timpul uneia
dintre vizitele sale în Marea
Britanie. Desigur, el a răspuns cu un clişeu,
însă contextul îl ştim cu toţii.

1.000 de angajări numai în 2017
România a reuşit să dezvolte semnificativ
sectorul de automobile și, pe lângă
brandul local Dacia, înghițit de Renault, a

atras gigantul Ford, care a cumpărat fosta
fabrică Daewoo din Craiova în 2008.
De fapt, fabrica a fost creată inițial de
către Oltcit (1976). Clădirile poate că au
un aspect socialist, dar în interiorul halelor
se produce EcoBoost, iar capacitatea este
de 300.000 de mașini. Foarte curând, pe
linia de producţie va fi adăugat al doilea
model, pe care Ford încă îl ţine în secret.
Numai pentru SUV-ul compact, în anul
2017 au fost angajați aproape 1.000 de
noi lucrători, iar investiția suplimentară

în fabrică este de 200 milioane de euro.
Șeful fabricii recunoaște că are dificultăți,
mai ales în ceea ce privește infrastructura.
Nu există autostrăzi, dar Ford preferă să
folosească drumurile rutiere decât căile
ferate, deoarece sunt... mai rapide. În
Germania, Austria și Ungaria, o garnitură
de tren circulă, în medie, cu 44 km
/ h, iar atunci când ajunge la granița
română, viteza scade la 13 km / h. Deseori,
vagoanele staţionează la graniță sau la
vreo gară, în timp ce camioanele sunt mai
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flexibile și, evident, mai rapide în regiunea
noastră. Însă asta nu a oprit Ford să vină în
România și să investească aici, pentru că
este bine primit, nu este corupție și există
o piață internă mare, potrivit ziaristului
bulgar. Uzina are chiar o pistă de testare,
unde sunt încercate noile modele, unde
se lucrează ziua și noaptea. Chiar am
candidat să petrec câteva zile de stagiu
voluntar acolo.
Desigur nu voi conduce următoarea
generație GT, nici Focus RS, dar ideea
în sine că un gigant american, cum este
Ford, se bazează pe regiunea noastră este
fantastică. Și din nou îmi amintește despre
fiasco-ul Vidinului în industrie, despre
încercările oficialilor noştri corupți de a
vinde o fabrică uimitoare ca Vidachim lui
Michelin și Pirelli şi că noi toţi ca națiune
pierdem din faptul că nu avem producție
de automobile. În schimb, pot conduce
EcoBoost și modelul „secret“...
Ei bine, în micul SUV nu este mult eco,
nici cine ştie cât sport, dar este un model
minunat, cu care puteţi parcurge distanţe

mari. Drumul este mai mult decât plăcut.
Și rapid. Versiunea are un nou motor diesel
de 1,5 litri cu 125 CP EcoBlue, dar mașina
noastră de test este echipată cu agregatul
Ford cel mai premiat - 1,0 litru EcoBoost.
Am condus-o echipată cu ambele puteri
- 125 și 140 CP, în îmbinare cu o cutie de
viteză manuală cu 6 trepte. Versiunea mai
puternică are mai multe resurse și sunt
convins că este o alegere mai bună. Şi ziceţi
că nu are sport? Nu aveţi decât să o apăsaţi
la viteze apropiate de roșu... Imediat, veţi
simţi lucrul rapid al sistemului 4x4,
care va transfera până la 50% puterea de
propulsie în față. Potrivit lui Ford, acest

lucru se întâmplă în 20 de milisecunde
sau de 20 de ori mai rapid decât o clipire
a ochiului.
Poziția șoferului este mai sus, așa cum se
poate aștepta, suspensia este confortabilă
și suficient de strânsă, conectarea iPhoneului se face instantaneu cu cablul. Există,
de asemenea, controlul de croazieră,
chiar B&O audio. Designul exterior îmi
place, formele sunt tipice pentru Ford,
interesant este faptul că puteţi comanda
maşina în două culori, vopsind acoperișul
în culoare diferită. Iar individualismul în
această clasă este un fenomen destul de
rar întâlnit.
Bine, sunt sigur că știţi originea de
pe alte meleaguri a lui EcoSport care
inițial a fost un proiect al fabricii
braziliene, după care s-a dus în India.
De câţiva ani, Ford face tot posibilul
să-l europenizeze, a mărit consola de
afișare la opt inchi, a pus anvelopa
din spate pe ușă - atât de important
pentru tipurile de off-road în opinia
principalilor săi clienți, a optimizat
conducerea și suspensia prin schimbări
la arcuri, amortizoare, direcție, bara
de torsiune a osiei din spate, a modificat setările programului electronic
de stabilitate. EcoSport este deja un
european. Capabil să facă față dificultăților, dar adesea subestimat. Un balcanic
tipic. n
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Jurnal cultural

„Personale“ de toamnă-iarnă
n Ion Bogdan Lefter

Expoziţii (aproape) fără cronici
Pe lângă proiectele colective, la scară
mai mică ori mai mare, cu grupuri de
autori sau în ample panorame, fireşte că
în galerii predomină expoziţiile câte unui
singur artist. La rândul lor, „personalele“
sunt de mai multe feluri: de etapă, cu
lucrări recente, sau recapitulative, până la
extensia „retrospectivelor“. În Bucureştiul
ultimelor luni – variante de pe toată gama,
ca-ntotdeauna. Multe – excepţionale,
de-ar fi trebuit să vuiască târgul, gazetele,
ţara-ntreagă! Măcar despre unele dintre
ele se mai află din anunţurile vernisajelor,
distribuite de către autori şi organizatori
şi – în varianta fericită – preluate mecanic
de pe un site pe altul; însă aproape toate
rămân necomentate, de parcă specia
„cronicii de expoziţie“, a „cronicii
plastice“ ar fi dispărut. Sigur că „breasla“
şi admiratorii fideli urmăresc oricum
„agendele“ on-line ale Uniunii artiştilor
vizuali şi ale filialelor, plus Modernism.
ro, cel mai amplu site românesc de
informaţii din domeniu, poate că şi altele,
deci „publicul de vernisaje“ se-adună şi
onorează momentele respective, însă în
următoarele cercuri concentrice, analitice
şi explicative, care-ar asigura reverberaţii
mai ample ale actualităţii plastice, nu se
mai propagă – vai! – aproape nimic.
Exemple bucureştene de toamnăiarnă 2018-2019: „personalele“ Gheorghe
Fikl, Dorin Creţu, Ştefan Câlţia (toate la
Galeria AnnArt, una după alta!), Ciprian
Paleologu la LABORNA, Mircea Roman
la Rotenberg-Uzunov, Cosmin PăulescuCozo la Contemp, Mihai Zgondoiu la
ALERT Studio (ultimele trei vernisate în
Noaptea Albă a Galeriilor din octombrie),
Roman Tolici la Moebius, ZuZu Caratănase
la Simeza, Dumitru Gorzo la /SAC – Spaţiu
de Artă Contemporană, Daniela Făiniş la
Senso, Mihai Trifan la Muzeul de Artă
Modernă şi Contemporană „Pavel Şuşară“
(despre a cărui inaugurare am tot amânat

să scriu...), Christian Paraschiv la Galeria
Romană. Şi câteva expuneri postume
mai mult decât notabile: Andrei Cădere,
Doru Bucur, Virgil Preda şi Florin Niculiu
la Muzeul „Şuşară“ sau Geta Brătescu la
Galeria Ivan. Pe răboj cuvenindu-se trecute
şi „personalele“ pe care le-am recenzat în
episoadele din ultimele luni ale acestui
Jurnal cultural: Ingo Glass, Jovián György,
Mihai Rusen, Ernest Palko şi Vioara Dinu
la Mogoşoaia, Dan Perjovschi la Salonul
de proiecte, Ioan Nemţoi şi Lucian Ţăran
la Muzeul Naţional Cotroceni (în Salonul
Artelor Decorative), Judit Crăciun, Gavril
Zmicală şi acelaşi Ernest Palko la Galateea,
Arina Ailincăi şi Vlad Basarab la Muzeul
Naţional al Literaturii Române-Griviţei,
Valeriu Mladin la teatrele de Comedie,
Odeon şi Naţional, Lucian Muntean şi
Aurel Tar la Galeria Luceafărul. Doar în
sezonul încă în curs! Plus „colectivele“
de dimensiuni variabile, între care un set
consistent de „megaexpoziţii“ la care am
promis în mai multe rânduri – inclusiv
acum! – că voi reveni...
Încercări – în continuare – de recuperare
a cât mai multor „personale“ de toamnăiarnă.

Gheorghe Fikl: animale şi tavane
Timişoreanul Gheorghe Fikl (n. 1968,
cu studii la Cluj şi în Oraşul de pe Bega)

a revenit în Bucureşti după mai vechi
prezenţe la Galeria Posibilă, la Cărtureşti,
la Anaid şi după o primă colaborare cu
AnnArt în cadrul Nopţii Albe a Galeriilor
din 2016, când spaţiul ales a fost holul de la
etaj al ruinatului Palat Ştirbei de pe Calea
Victoriei. S-a impus ca pictor de fascinante
pânze „animaliere“ în regii baroc-fantaste,
de mare succes: „personajele“ cu pricina
„pozează“ în scenografii aristocratice, în
saloane de bal, în catedrale medievale,
uneori şi-n încăperi mai paupere. Intenscontrastante, contrariante, combinaţiile
pot fi şi terifiante, şi simpatice, căci
transmit grele încărcăturile simbolice
şi mitologice, dar trimit şi la comicul
fabulistic, cu atât mai hazos cu cât e
plasat în cele mai simandicoase decoruri
imaginabile. Intertextual asumat,
multiplu-referenţial, foarte-postmodernul
Fikl „reciclează“ trecutul, evocând pe
parcurs şi „sfârşitul istoriei“, adică ideea
lui Francis Fukuyama, în seria The End
of History, reia faimoase interioare reale
sau citează direct din pictura clasică ori
din cinematografie, ca-n ciclul buñuelian
El angel exterminador, plasând peste tot
oi, vaci, bivoli, ţapi, păuni şi alte vietăţi în
postúri statice, placide, „ca la fotograf“,
lăsându-ne să alegem între interpretarea
serioasă a figuraţiei şi amuzamentul în faţa
parodiei de manierism „cu pretenţii“. Cu
mari abilităţi artizane, în tuşe deopotrivă
păstoase şi migăloase, în tonalităţi
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câteodată încărcate, cu dominante închise,
mai adeseori policrome, f lamboaiante
pentru decoruri, lighioanele f iind
întotdeauna pictate mai tern-realist,
conform tiparului antitetic.
La AnnArt – 7 Tavane recente (vernisaj:
13 septembrie), de fapt 4, în celelalte 3
tablouri fiind vizibili doar pereţii, fără
perspectivă în sus. Titlu ludic, sfidător,
căci aparenţele ceremonioase îi permit
lui Fikl să-mpingă lucrurile până-n
băşcălia grosieră, automat-„înnobilată“ de
artistocratismele şi simbolismele amintite.
Joc abil, pe o „muchie“ bogat-ofertantă!
Concret: un cap de oaie maronie, în profil
ca de medalie, înconjurat de o aproapecunună, pe un aproape-abstract fundal
de tencuială roz, de mici dimensiuni, la
intrare, un soi de emblemă a „bestiariului“
parodic al lui Fikl; un păun la baza unei
scări cu balustradă de fier forjat; un ţap
negru pe-o scară de castel în urcare spre
pereţi şi spre un tavan cu sofisticate
ornamentaţii aurite; şi, enorm, un manej
imperial, musai vienez, în acelaşi timp
strălucitor şi decadent, cu candelabre
atârnând dinspre tavanul încărcat de
picturi şi cu pereţii laterali coşcoviţi,
cu noroiul întins pe jos, frământat de
copitele cailor care... de data asta lipsesc,
sunt o absenţă intens-prezentă! – toate
în prima sală; apoi o vacă într-o cameră
cu un pat de lemn delabrat, cu o fereastră
scâlciată în stânga, cu totul neobişnuit
fiind tavanul ornamentat, pictat, aurit,
vizibil „strămutat“ din alt spaţiu, „din alt
film“; o turmă de berbeci într-o catedrală,
ca-n Buñuel (temă reluată); şi un cal
maro-roşu, sângeriu, pe o podea de lemn,
pe fundal negru, într-o linişte adâncă – în
sala a doua.
Fikl tipic.

Dorin Creţu urcă pe munte
Parizian din 1990 (n. 1956, la Braşov,
ulterior bucureştenizat, cu studii la
Institutul pe-atunci numit „Nicolae
Grigorescu“), Dorin Creţu şi-a consolidat
cariera în Hexagon înainte de a reveni,
abia din 2008, şi pe simezele de-acasă, la
Mogoşoaia (împreună cu colegi francezi),
la Muzeul de artă din Constanţa şi apoi în
Capitală, la AnnArt, cu expoziţii în 2012

şi 2013. Pictând în ulei sau cu acuarele,
desenând în creion sau cu cărbune,
artistul şi-a construit un univers de
evanescenţe uneori figurativ-f lorale,
alteori doar aburoase, poate nu chiar
abstracte, poate doar fantasmatice, în
serii repetitive, cu variaţiuni ultrarafinate,
ici în descompuneri spectrale, dincolo în
multiplicări fractalice, simetrice ori cu
devianţe provocate de mişcări surde, ale
căror vibraţii le „simţi“ privind imaginile.
Culori subţiri, pastelate; sau grafică albnegru. Fundaluri omogene, indistincte,
nerealiste.
Aceeaşi viziune, aceeaşi atmosferă în
cea de-a treia expoziţie Creţu de la AnnArt
(vernisaj: 25 octombrie), dar cu o temă
nouă, puternică: Muntele. Picturi, desene
şi câteva lucrări în tehnici speciale. Chiar

dacă un titlu-două indică Alpii francezi
sau elveţieni (Grand Paradis, Cervin –
numele galic al Matterhorn-ului), ciclul e,
categoric, generic, la singularul de maximă
intensitate simbolică. Siluetele crestelor
stâncoase preiau aceleaşi poziţii centrale
în compoziţiile caracteristice artistului,
într-un nou ansamblu serial, de atentă,
profundă concepţie şi de fină manufactură.
Fireşte, avem toată justificarea să-l
bănuim „montaniard“ pasionat, ceea ce
nu-nseamnă c-ar trebui să aşteptăm de
la el „instantanee“ turistice. Oricât se
va fi bucurând de peisaje la drumeţie,
pe pante, în faţa hârtiei şi a pânzei va
rememora structura definitorie a reliefului
înalt, în căutarea respectivului arhetip.
A rezultat un nou set de căutare, prin
variante, a invariantului, o „radiografie“
a muntelui, a ideii de munte – şi, întradevăr, pe lângă desenele şi picturile în
care apar vârfuri crenelate, mai multe
cadre abandonează contururile exterioare
şi urmăresc doar liniile de scurgere a
zăpezilor şi a gheţurilor topite (două
uleiuri sunt Torente), schiţând un straniu
„schelet“ al masivului de piatră. Poate deaici, din tendinţa de a „scormoni“ până-n
viscerele realităţii, vin şi micile explorări
tehnice din ciclu: autorul a lucrat cu ulei
nu numai pe pânză, ci şi pe suprafaţă de
aluminiu sau pe plumb şi a folosit, pe lângă
blocul de desen standard, hârtie manuală
şi carton incizate înainte de a primi
culoare, liniile rămânând albe, în logica
gravurii. Şi câteva tentative de agresivitate
cromatică: un cer verde închis, altul mov,
o suprafaţă de gheţar roşie.
Revenind la temă: lucrările pot fi când
pe înalt, când pe lat, dar axa esenţială e
acum cea verticală, preocupantă şi în etape
mai vechi de creaţie. În ambele sensuri,
căci „muntele“ înseamnă ascensiune,
aspiraţie spre aerul tare, spre ceruri, zbor,
şi, invers, coborâre, prelingere, prăbuşire,
cu o multitudine de conotaţii şi implicaţii
care nu răzbat niciodată la vedere în arta
lui Dorin Creţu, rămân sugestii, sugestii
subtil-ref lexive şi foarte cultivate, aş
adăuga... n
*
Despre alte „personale“ de toamnă-iarnă
– în episoadele următoare.
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Cu taxiul prin lumea ideilor

F

n Anton Leon

ie că avem carnet sau nu,
tuturor ni se întâmplă să mai
călătorim cu taxiul. De regulă,
taximetriștii sunt oameni
calmi, cu grațioasă bunăvoință
față de circulația rutieră sinistră din
Capitala noastră superb administrată de
atâta amar de ani. Dacă-i taie unul fața,
taximetristul zâmbește larg și, cu sau fără
dinți, rostește cu o duioșie tristă: „Ia uite-l și
pă prostu’ ăsta, cine i-o fi dat carnet?“. Sigur
el știe clar cine i-a dat carnet, dar în timp
a căpătat filosofica înțelegere superioară
conform căreia un permis e un act gol
de conținut. Prostia la volan, la fel ca și
talentul, nu ține de un document eliberat de
poliția rutieră. „Dacă m-aș enerva la fiecare
bou pă care îl văd, aș ajunge la balamuc“,
zice taximetristul înțelept. „Dă-te bă, în p...
lu’ mă-ta aia proastă!“, îl apostrofează pe
unul care face dreapta de pe banda a treia.
„L-ați văzut? Nu poți să te superi pe el.
Când ești prost, ești prost. Dacă aș avea eu
o putere, să zicem că aș fi ministru sau ceva,
aș da o lege care să-i împuște pă toți proștii.
Ai trecut pă roșu? Pac! Te-am împușcat. Să
vedem – zice el cu o curiozitate bizară –,
mai treci pe roșu?“. Mă întrebam dacă, logic
vorbind, își dădea seama că ăla împușcatul
nu mai avea cum să treacă pe roșu, fiind
mort. Dar el părea extrem de satisfăcut
de reforma lui legislativă. La el viața, cu
bune și rele, se reducea la trafic. Pretindea
că nu se supără pe nimeni, dar pe toți cei
care făceau greșeli rutiere i-ar fi ciuruit cu
zâmbetul pe buze. „N-am, domne, nimic
cu nimeni, toți suntem oameni, avem
probleme, dar când îi văd pă aștia că să
bagă în față la stop ca să plece ei primii...
La pușcărie! Direct!“. Și cu ăia care intră pe
contrasens? îl întreb eu timid. „Împușcat.
Direct. În cap.“ Se referea la faptul că, dacă
l-ai fi împușcat în zona toracică, ar fi avut
șanse să supraviețuiască și să intre iar,
Doamne ferește, pe contrasens. Zic și eu
cu jumătate de voce: nu vă supărați, vreo 5
milioane de români au plecat la muncă în
străinătate. Am mai rămas în țară cam 18
milioane. Dacă i-am împușca pe toți care
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fac greșeli de circulație, am înjumătăți
populația. „Așa, și? Zice el. Am rămâne
noi, ăștia, bunii.“ Vreau să atrag atenția că
nu vorbim aici de un anumit taximetrist,
ci de o tipologie întreagă. Am călătorit
cu taximetriști pesediști, am călătorit
cu taximetriști peneliști. Toți, cu mici
excepții de oameni stânjeniți și cu frică
de Dumnezeu, ar fi împușcat pe cineva.
Am mers și cu taximetriști nostalgici.
Culmea e că erau tineri. „Nu era mai bine
pă vremea lu Ceaușescu? Era!“ își dădea el
singur dreptate. „Munca era muncă, leafa
era leafă, nu era hoți.“ Dar matale nu ai
trăit pe vremea lui Ceaușescu, îi ziceam
eu. „Așa, și care-i treaba? Am mai citit și
noi, dom’ profesor. Că doar n-om fi proști
cu toții.“ Aici m-a lovit! Sigur că nu eram
proști cu toții, altminteri ne-ar fi împușcat
colegul lui de mai sus. M-am întrebat de
ce m-a numit, chiar și ironic, profesor. O
fi barba mea deasă care să-l fi făcut să mă
confunde cu un intelectual?... Și ce-ați
citit? insist eu. „Nu e treaba dumneata
ce-am citit eu, se enervează el.“ Un fapt e
cert: dacă-l întrebi pe unul care pretinde
că citește (dar se vede după mutră că nu e
cazul) ce a citit, se supără grav și riști să-ți
iei bătaie. „Am citit, continuă el sarcastic,
că Dragnea, Udrea, Băsescu și Iohannis e
toți cinstiți. E, pă dracu! Hoți! Toți!“ Zice
el. „Ceaușescu nu era hoț. Era dictator, da
nu hoț!“ Ăsta era genul care credea că toată
lumea e hoață cu excepția lui și a câtorva

dintre rudele lui. Plus, evident, idolul lui.
Comunicarea e inutilă cu astfel de oameni.
O altă tipologie. Mă urc într-un taxi
și îi spun omului unde vreau să merg.
„Domnule, zice el vreau să vă spun ceva
grav.“ Nu m-am speriat, eram obișnuit
cu lucrurile grave. „Vreau să vă spun că
v-am furat ceva.“ Omul era diliu, abia mă
urcasem în mașină, nu-l mai văzusem
în viața mea. „Vreau să vă spun că v-am
furat un zâmbet“, a hăhăit el satisfăcut.
Nu zâmbeam, eram chiar trist, că dădeam
numai peste ciudați. „Ați văzut, ați
zâmbit!“ Nu-l interesa ce cred, avea poezia
lui și trebuia s-o recite. „Și mai vreau să
vă spun ceva. Mama dumneavoastră este
iubita mea!“ Am rămas un pic nedumerit.
Mama are 72 de ani și nu e genul care se
îndrăgostește de taximetriști cretini. Ați
văzut? Nu v-ați prins! Ăla de dinainte
avea impresia că sunt intelectual, ăsta mă
crede prost. „Păi cine e mama noastră la
toți? Natura, domnule! Pământul! Nu ne
hrănește el pe toți la sânul ei? Deci eu
iubesc natura, v-ați prins?“ Cimilitura era
la fel de tâmpită ca aia pe care i-a propus-o
Sfinxul lui Oedip. Mă gândesc în sinea
mea. Ce ar fi dacă, după ce cobor eu, se
urcă în mașină un domn corpolent, un pic
mai oacheș și mai intransigent, care îi cere
ăstuia să îl ducă undeva în Ferentari. Cum
credeți că ar reacționa corpolentul când
i-ar spune taximetristul meu că i-a furat
ceva și se culcă cu mă-sa? n
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