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O aeronavă a
companiei Aeroflot
a aterizat forțat
pe aeroportul din
Moscova, după ce
a fost lovită de un
fulger. Accidentul a
provocat un incendiu
la bordul avionului
care a cauzat decesul
a 41 de persoane,
între care și doi
copii. Anchetatorii
ruși consideră că o
eroare de pilotaj a
fost cauza probabilă
a accidentului, dar
opinia publică se
întreabă cum a fost
posibil ca un fulger
să distrugă sistemele
de comunicație în
condițiile în care
aeronavele moderne
unt concepute să
reziste acestor
fenomene naturale.
În același timp,
a stârnit uimire
lipsa de organizare
pentru salvarea
pasagerilor, respectiv
situația în care unii
dintre aceștia, în
încercarea de a-și
recupera bagajele,
au blocat evacuarea
pasagerilor din avion.
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Culturile agricole,
asigurate cu bani europeni

Fermierii vor putea beneficia de
asigurarea culturilor împotriva
fenomenelor climatice nefavorabile,
precum inundaţii, secetă, grindină,
îngheţ, tornade, ploi torenţiale şi
furtuni, în limita unei alocări financiare
de 42 mil. euro. Începând cu 1 aprilie,
fermierii vor putea beneficia de
aceasta prin depunerea de cereri
pentru submăsura 17.1 - Prime de
asigurare a culturilor, a animalelor
şi a plantelor din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală. Sesiunea
anuală de depunere a cererilor de
finanţare pentru această submăsură
este împărţită în două etape, şi
anume pentru culturile de primăvară
şi pentru cele de toamnă. Sprijinul
public nerambursabil acordat în cadrul
acestei submăsuri este de 70% din
valoarea primei de asigurare eligibile şi
plătită efectiv de către fermier, în cazul
fermelor mici cu dimensiune economică
până la 11.999 euro standard output
(SO), iar 55% din valoarea primei de
asigurare eligibile şi plătită efectiv
de către fermier, în cazul fermelor cu
dimensiune economică mai mare sau
egală cu 12.000 SO. Pentru a putea
beneficia de acest sprijin, solicitantul
va încheia o asigurare pentru riscurile
prevăzute, angajându-se să plătească
valoarea integrală a primei de asigurare
în cuantumul şi la termenele prevăzute
în contractul de asigurare.

Piața asigurărilor auto,
afectată de service-uri
Confederaţia Operatorilor şi
Transportatorilor Autorizaţi din
România (COTAR) atrage atenţia cu
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privire la practicile incorecte existente
la nivelul unor categorii de service-uri,
în ceea ce priveşte dreptul şoferilor la
o maşină de schimb, în caz de accident
auto. COTAR transmite că unele
service-uri auto încearcă să obţină un
profit incorect, prin tarife foarte mari
şi prin introducerea spre decontare a
unor facturi nejustificate ca valoare,
către companiile de asigurări, pentru
plata mașinilor la schimb, în vederea
compensării dreptului de folosință
a autovehiculului avariat, iar aceste
costuri nejustificate vor avea un impact
negativ asupra preţului poliţelor de
asigurare.

Peste 20% din exporturi,
în afara UE
Exporturile FOB ale României au
totalizat în ianuarie 5,51 miliarde de
euro, 21,3% având ca destinaţie ţări
din afara Uniunii Europene,
conform datelor centralizate de
Institutul Naţional de Statistică.
Valoarea exporturilor către
cele 27 de state membre ale UE a
crescut cu 4,6%, la 4,33 milioane de
euro. Către statele AELS şi alte ţări din
Europa, România a exportat produse
în sumă de 522 de milioane de euro,
cele mai mari valori fiind înregistrate
pe relaţia cu Turcia (138,4 milioane de
euro), Federaţia Rusă (89,3 milioane de
euro) şi Serbia (72,8 milioane de euro).
Exporturile către Orientul Mijlociu şi
Apropiat s-au ridicat la 127,1 milioane
de euro (minus 20% faţă de ianuarie
2019). În top s-au aflat
Israel (29,2 milioane de euro, plus
15,2%), Liban (26,5 milioane de
euro, plus 36,4%), Emiratele Arabe
Unite (plus 16,1 milioane de euro,
minus 47,2%) şi Georgia (16,1 milioane
de euro, plus 78,5%). Către alte
ţări din Asia s-au îndreptat exporturi de
144,2 milioane de euro
(minus 4%), spre Africa de Nord au
plecat exporturi de 148,8 milioane de
euro (plus 0,07%). În America de Nord,
exporturile au totalizat 114,5 milioane
de euro (minus 6,8%), din care 105
milioane de euro (minus 6,5%)
în SUA şi 9,2 milioane de euro în
Canada (minus 9,4%).

Peste 7.000 de hectare afectate
de fenomenele meteo
Suprafaţa agricolă afectată de
fenomenele meteo extreme este
undeva sub 7.000 de hectare la nivelul
ţării, dar situaţia nu este atât de
dramatică, a declarat, marţi, ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea. Întrebat de moderatorul
emisiunii dacă vor creşte preţurile la
alimente pentru că s-a diminuat recolta,
răspunsul ministrului agriculturii a
venit rapid: „Nu. Nu. Nu“. „Am făcut
inventarul suprafeţelor. Situaţia nu este
atât de dramatică ca suprafaţă şi asta
ne bucură. Sigur, ne întristează pentru
fermierii care au fost atinşi. La nivelul
ţării, suprafaţa este undeva sub 7.000
de hectare. Facem această evaluare la
faţa locului, vedem gradul de afectare,
de calamitate, apoi luăm deciziile
tehnice la faţa locului.“

Acord între producătorii BIO

Asociaţiile producătorilor de produse
bio, tradiţionale şi de promovare a
alimentului românesc au semnat un
acord pentru reducerea cotei de TVA
de la 9% la 5%, aceasta fiind o măsură
benefică pentru oprirea depopulării
satelor româneşti, dar şi în favoarea
producţiei, consumului şi accesului unei
categorii mai mari de consumatori la
produse agroalimentare româneşti de
calitate. Aşa cum scăderea TVA-ului la
alimente de la 24% la 9% a reprezentat
pe termen lung o măsură menită să
însănătoşească economia naţională,
considerăm că impactul prezentei
măsuri şi-ar atinge potenţialul maxim
dacă TVA s-ar reduce la 0 pentru toate
produsele alimentare obţinute pe baza
unei scheme de calitate, naţională
sau europeană“, spun reprezentanţii
Asociaţiei Operatorilor din Agricultura
Ecologică - Bio România.
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Investigație pe piața deșeurilor
medicale

Autoritatea de concurenţă anunţă
declanşarea unei anchete sectoriale
privind deşeurile medicale, pentru
a cunoaşte în detaliu mecanismele
structurale ale pieţelor, relaţiile
contractuale existente între diferiţi
actori ce desfăşoară activităţi în acest
domeniu. Potrivit unui comunicat de
presă al Consiliului Concurenţei, studiul
a fost determinat de existenţa unor
condiţii care sugerează posibilitatea
restrângerii concurenţei pe piaţa
deşeurilor medicale, cum este gradul
mare de concentrare a pieţei şi numărul
redus de operatori economici autorizaţi
pentru tratarea prin decontaminare
la temperaturi scăzute a deşeurilor
medicale periculoase şi pentru
eliminarea prin incinerare a deşeurilor.
Pe durata investigaţiei, se va mai
analiza în ce măsură furnizorii integraţi
(care oferă servicii pe întregul circuit
al gestionării deşeurilor, începând cu
colectarea până la tratarea/eliminarea
lor) afectează poziţia concurenţială a
firmelor care nu sunt integrate, oferind
doar anumite servicii.

Avans semnificativ al
comerțului cu amănuntul
Irlanda şi România au înregistrat în
martie cel mai mare avans din Uniunea
Europeană al comerţului cu amănuntul,
comparativ cu perioada similară din
2018, arată datele publicate luni de
Oficiul European de Statistică (Eurostat).
În zona euro, comerţul cu amănuntul a
crescut cu 1,9% în ritm anual, în timp ce
în Uniunea Europeană s-a înregistrat un
avans de 2,9%. Comerţul cu amănuntul
în UE 28 a fost influenţat de faptul că

vânzările de produse non-alimentare
au crescut cu 4,4%, cele de combustibili
au urcat cu 4,1%, iar cele de alimente,
băuturi şi ţigări s-au majorat cu 0,4%. În
martie, majoritatea statelor a raportat
creşteri anuale, singurele scăderi fiind
în Slovacia (minus 2%), Austria (minus
1%) şi Belgia (minus 0,9%). Cel mai mare
avans anual s-a înregistrat în Irlanda
(10,8%), urmată de România (9,3%),
Croaţia şi Luxemburg (ambele, cu 8,6%).

formare a preţurilor practicate de
companiile implicate.

Ajutor de șomaj pentru
absolvenții care au peste 16 ani

Posibile practici
anticoncurențiale
pe piața cimentului

Consiliul Concurenţei are suspiciunea
că principalii producători de pe piaţa
cimentului recurg la practici ilegale
şi îşi împart piaţa pentru a-şi ţine
captivi principalii clienţi, şi pentru a-şi
păstra o cotă de piaţă aproape egală.
Consiliul Concurenţei a declanşat,
în luna octombrie a anului trecut, o
investigaţie privind o posibilă înţelegere
anticoncurenţială între Holcim România,
CRH România şi HeidelbergCement
România, realizată prin împărţirea
pieţei producţiei şi comercializării
cimentului din România, din perspectiva
cotelor de piaţă şi/ sau a produselor
oferite pe piaţă, limitarea sau controlul
producţiei, comercializării, dezvoltării
tehnice sau investiţiilor, corelate
cu posibila coordonare a politicii de

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ
în vârstă de minimum 16 ani pot
beneficia de o indemnizaţie de şomaj
pentru o perioadă de 6 luni, conform
unui comunicat al Agenţiei Municipale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Bucureşti. „Absolvenţii instituţiilor de
învăţământ în vârstă de minimum 16
ani pot beneficia de o indemnizaţie
de şomaj pentru o perioadă de 6
luni, reprezentând 50% din valoarea
indicatorului social de referinţă al
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării
ocupării forţei de muncă în vigoare,
dacă se înregistrează la agenţia de
ocupare a forţei de muncă din raza
căreia îşi au domiciliul, în maximum
60 de zile calendaristice de la data
absolvirii, ca persoană în căutarea unui
loc de muncă“, se spune în comunicat.
Potrivit sursei citate, indemnizaţia
de şomaj se acordă după 60 de zile
calendaristice de la data absolvirii,
perioadă în care absolventul beneficiază
de servicii gratuite în vederea angajării
(informare şi consiliere profesională,
medierea muncii, formare profesională).
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Iranul s-a retras
din acordul nuclear

Eurostat, emisiile de CO2 au scăzut în
2018 în majoritatea statelor membre
ale UE, cea mai mare reducere
înregistrându-se în Portugalia (-9,0%),
urmată de Bulgaria (-8,1%), Irlanda
(-6,8%), Germania (-5,4%), Țările de Jos
(-4,6%) și Croația (-4,3%). Creșteri au
fost înregistrate în opt state membre:
Letonia (+8,5%), față de Malta (+6,7%),
Estonia (+4,5%), Luxemburg (+3,7%),
Polonia (+1,9%) și Lituania (+0,6%). În
România, emisiile de CO2 au scăzut în
2018, față de 2017, cu 0,3%.

Iranul a trimis scrisori ambasadorilor
din mai multe ţări, în care şi-a anunţat
retragerea parţială din acordul nuclear
semnat în 2015 cu marile puteri
mondiale, a informat televiziunea
de stat, fără a detalia ce măsuri
intenționează să ia în acest sens.
Scrisorile au fost trimise liderilor Marii
Britanii, Chinei, Uniunii Europene,
Franței și Germaniei, state semnatare
ale acordului nuclear, în care Iranul
s-a angajat să limiteze programul de
îmbogățire a uraniului în schimbul
ridicării sancțiunilor economice.

Ideea a fost deja propusă cu mulți ani
în urmă, iar acum, odată ce Inițiativa
«Noul Drum al Mătăsii» al Chinei (BRI)
dictează în mod clar ritmul schimbărilor
economice globale, este justificat ca
tema să fie pusă pe ordinea de zi încă
o dată“, a declarat ministrul ungar al
Afacerilor Externe și a Comerțului, Péter
Szijjártó, la reuniunea Grupului de la
Vișegrad și țărilor Parteneriatului Estic
de la Bratislava. „Înființarea unei zone
de liber schimb ar servi cu siguranță
și intereselor economice naționale ale
Ungariei“, a precizat Péter Szijjártó.
„Ungaria câștigă în fiecare an 1300
miliarde de forinți (4 miliarde EUR) din
comerțul cu țările Parteneriatului Estic
și, în consecință, cu cât sunt mai puține
maniere birocratice în calea comerțului,
cu atât mai bine“, a adăugat ministrul
ungar.

Numărul de mașini electrice
este în creștere

Magazine musulmane,
atacate în Sri Lanka

O serie de violențe s-au declanșat
într-o localitate din Sri Lanka vizată de
atentatele comise în duminica Paștelui
catolic. Mai mulți agresori au atacat
magazine musulmane și un vehicul,
determinând liderii bisericii să facă
apel la calm și la încetarea agresiunilor
la adresa musulmanilor. În urma
atentatelor soldate cu peste 250 de
morți și aproximativ 500 de răniți, liderii
atât ai comunității musulmane, cât și ai
celei creștine și-au exprimat îngrijorarea
cu privire la posibilitatea unei continuări
a violențelor.

Emisiile de CO2,
în scădere în UE
Eurostat estimează că, în 2018, emisiile
de dioxid de carbon (CO2) rezultate
din arderea combustibililor fosili
au scăzut semnificativ (cu 2,5%) în
Uniunea Europeană (UE), comparativ
cu anul precedent. Conform estimărilor

Trump a avut pierderi de peste
1 miliard de dolari în perioada
1985-1994

În 2017, în statele membre ale Uniunii
Europene (UE) erau înregistrate 262 de
milioane de automobile. Aproximativ
2 milioane (0,8%) au fost clasificate
fie ca mașini electrice, fie ca mașini
electrice hibride care funcționează în
combinație cu un motor pe benzină sau
diesel. În ultimii ani, a existat o creștere
constantă a numărului de automobile
electrice și hibride înregistrate în UE. În
special, numărul de automobile hibride
cu motor electric și motor pe benzină
a înregistrat o creștere importantă. În
anul 2017, acestea erau de aproape
șapte ori mai multe (1,5 milioane) decât
cel înregistrat în 2013 (0,2 milioane).

Ungaria propune ideea
unei „zone eurasiatice
de liber schimb“
„Este în interesul Europei stabilirea unei
cooperări apropiate și strânse cu cei
mai importanți participanți ai economiei
globale și, în consecință, este în
interesul său evident să relansăm ideea
unei zone de liber schimb eurasiatice.

Foto: Agerpres / AP
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Afacerile președintelui Donald Trump au
înregistrat pierderi de 1,17 miliarde de
dolari între anii 1985 și 1994, conform
The New York Times. Astfel, Trump a
reușit să evite plata impozitelor pe venit
pentru opt din cei zece ani. Conform
publicației americane, Trump pare să
fi pierdut mai mulți bani decât orice
alt contribuabil individual din Statele
Unite. Trump a creat o situație fără
precedent când a refuzat să facă publice
declarațiile sale fiscale atât în perioada
candidaturii la președinție, cât și
ulterior, aflat în postura de președinte,
fiind primul lider de la Casa Albă care
refuză să facă publice fişele sale fiscale.

EDITORIAL
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La Sibiu, tornadele pot înlocui
Brexitul. Ca îngrijorare

M

ai sunt câteva ore
până la începerea
p r i m e i co n fe r i n țe
d i n ava n p re m i e ra
summitului european
de la Sibiu, stau în
curtea Sfatului, lângă cortul presei și scriu.
Deși a apărut un bilanț al administrației
europene Junker și o schiță de agendă
pentru viitorul Uniunii, semnată de
Donald Tusk, varietatea posibilelor
teme de discuție nu emoționează. Tema
Brexitului ar fi incitat, piețele financiare
ar fi ciulit urechile după fiecare șoaptă
rostită de liderii europeni pe culoare.
S-ar fi redeschis larg discuția despre
abisul în care populismul poate prăbuși
o economie sau despre suveranitatea
pragmatică și oarecum egoistă care ignoră
avantajele coeziunii. Sau a banilor livrați
sub ștampila coeziunii, din care Marea
Britanie a primit și a consumat cu un
entuziasm european. Sau poate s-ar fi
analizat nemulțumirea cronică a liderilor
britanici față de șuvoiul de reglementări
rigide izvorâte din Bruxelles. Nici repulsia
britanicilor față de migranții din Europa
de Est nu ar fi fost o temă de neglijat
pentru analize. Brexitul ar fi fost un prilej
minunat de analize, cu cifre la zi, despre
toate acestea. Așa, cea mai puternică
temă pe agenda liderilor europeni pare
a fi îngrijorarea privind schimbările
climatice și maniera în care Europa unită
va finanța rezolvarea problemei și în care
va reglementa industriile pentru a evita
dezastre planetare.
Câteva studii alimentează ipoteza că se
vor aloca bani mai mulți, dar se vor trasa
și reglementări mai severe pentru a reduce
popularea. Tema este sensibilă și pentru
noi, mai ales după imaginile spectaculoase
cu tornada din Călărași.
Alte teme interesante pe care liderii le-ar
putea aborda ar fi chestiunea finanțării
unei armate europene, fără a renunța la
NATO. Desigur, în spatele ușilor închise,
ne sugerează Cristian Diaconescu, fost

ministru de externe, s-ar putea negocia
câteva posturi-cheie în Uniune, care vor
rămâne vacante. Cel mai la îndemână
fotoliu pentru negocieri pare a fi acela al lui
Mario Draghi, președintele Băncii Centrale
Europene. Asta deoarece alegerea trebuie
să fie serioasă, bine negociată, acceptată și,
mai ales, respectată de toată Europa.
Cât despre noi, ne punem din nou în
situații stânjenitoare. Af lăm, până la
închiderea ediției Reporter Global, că
ministrul de externe nu va participa la
summit. De ce? Desigur, în cortul presei,
lumea crede că asistă la un puseu de invidie
din partea șefilor politici care nu participă
la summit. Nu pare a fi o mare pierdere
pentru colegii străini, pentru noi însă este,
repet, stânjenitor și trist că jocul politic
poate avea replici atât de copilărești. Nu
mă mai joc cu tine! Pare să strige copiii din
Palatul Victoria către Cotroceni.
În aceeași zi în care miniștrii noștri
chiulesc de la summit, presa europeană
publică statistica depopulării României.
Când 14% dintre români s-au risipit în
Europa, fie ea și unită, avem o problemă.
Viitorul nostru nu pare prea roz. Ne
mândrim cu cifrele joase ale șomajului,
deși nu toată lumea concediată se înscrie
la ajutorul de șomaj, iar durata de acordare
a acestuia este prea scurtă. Dar iată, când
milioane de români muncesc în alte țări,
statisticile îi ignoră. În rest, politicienii
fac lucruri trăsnite: unuia îi trece prin cap
să-i reproșeze președintelui Consiliului
Concurenței că și-a făcut treaba corect,
în limitele legii și cere schimbarea
acestuia. Pentru Europa, instituția
Consiliului Concurenței este esențială
pentru menținerea unui mediu de afaceri
sănătos sau a unor prețuri și tarife mici.
Concurența corectă scade prețul, asta
o știau și negustorii din vremea regelui
David. La noi, politicieni și activiști din
diversele agenții ale statului își închipuie
că pot reglementa prețurile fără a stânjeni
economia de piață, pot introduce taxe,
fără ca acestea să se regăsească în tarife

n Lidia Moise

sau prețuri. Așa, ca penalizări prietenești.
Din păcate, chiar și nefericiții negustori
care plăteau taxe de protecție erau obligați,
pentru a nu da faliment, să recupereze
costul prin preț.
Piețelor financiare nu le place să fie
taxate. O taxă aplicată cifrei de afaceri este
un bir pe producție în mod inevitabil. O
taxă pe producție este un cost care produce
nesiguranță, neîncredere. Neîncrederea
sperie investitorii și așa șovăitori după
ce s-au distrat cu povestea matriței de
Lamborghini furată și vândută la fier vechi.
Cam acolo unde s-au vândut și șinele de
căi ferate. Apropo de căi ferate, în secolul
digitalizării, al inteligenței artificiale,
al bătăliilor pentru curățirea planetei, o
călătorie cu trenul de la București la Sibiu
durează aproape șase ore. Deci, 270 de
kilometri în aproape șase ore! Nici în Africa
nu se mai circulă atât de revoltător de lent.
De ce? Pentru că autoritățile, în timp, nu
s-au priceput nici să gestioneze serviciul
de căi ferate, strategic pentru orice țară,
nici să atragă bani europeni pentru a-i
finanța modernizarea. Revenim la Sibiu,
unde, pentru a ajunge, am călătorit tot
vreo cinci ore cu autobuzul, o cursă care
oprea în stații mizere, prăfuite și cu clădiri
dărăpănate. Dar șoferul ne-a dat gata: a
pus o frână pentru a penaliza gestul unei
femei de a se ridica în picioare. Din păcate,
ne-a aruncat pe toți cu capetele în băncile
din față, telefoanele au căzut pe jos și toată
lumea s-a speriat. La destinație aflăm că
doamna pedepsită suferă de hernie și nu
poate sta mult pe scaun, așa că s-a ridicat
puțin în picioare. Șoferul, vizibil jenat,
totuși, nu dorea să se scuze. El a avut
dreptate. n
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Clima schimbă lumea
Creșterea temperaturii și schimbările climatice au devenit o preocupare în
ultimele decenii. Dar nu și pentru politicienii români ori pentru decidenții din aria
guvernamentală din România.
n Gabriel Nițulescu

D

eși ne af lăm în plină
c a m p a n i e e l e c to ra l ă
pentru europarlamentare,
problema schimbării
climei nu își găsește loc
printre subiectele fierbinți
de pe agenda politică a momentului, în
condițiile în care 25% dintre fondurile
UE vor fi alocate, în intervalul bugetar
2021-2027, pentru domeniul schimbărilor
climatice.
Și totuși, imun la lipsa de atenție din
partea politicului, subiectul schimbării
climei își face loc agresiv, am putea spune,
fie în buletinele de știri ale televiziunilor,
fie în paginile de știri online sau offline ale
presei și, de cele mai multe ori, în „prime
time“ sau ca știre principală a ziarelor
ori a paginilor site-urilor de informații.
El a devenit prezent în viața noastră de
zi cu zi acum și nu peste 10-15-20 de ani,
perioade pentru care ministere și instituții
de profil construiesc strategii și scenarii
de prognoză.
Nu cu mult timp în urmă, știrea tornadei
uriașe care a răsturnat un autocar cu
pelerini lângă Slobozia acapara cele mai
importante momente ale buletinelor de
știri ale televiziunilor. Din fericire, nu au
existat victime, iar acest deznodământ
fericit a reprezentat „un dezavantaj“
pentru știre în sine, deoarece nu a reușit să
persiste în jurnalele de actualități.
De o mai mică atenție din partea presei
s-a bucurat un alt fenomen meteo care s-a
produs în același timp – grindina căzută
în Prahova – fenomen care a afectat peste
1.000 de hectare de viță-de-vie, culturi de
porumb și rapiță și care, conform primelor
estimări, a distrus, în proporție de 100%,
producția de struguri a importantei și
renumitei zone viticole Dealu Mare.

Modificarea mediilor multianuale (prognoze 2011-2040 vs. valori înregistrate 1961-1990)
ale temperaturilor aerului (în ºC, harta din stânga) și precipitațiilor (în%, harta din dreapta).

Toate aceste fenomene extreme sunt
parte a schimbărilor climatice, iar alte
astfel de evenimente ar putea să apară mai
frecvent sau cu o mai mare intensitate, dacă
nu se va reuși o stopare a creșterii încălzirii
globale în limita de +2ºC, comparativ cu
media temperaturii globale din epoca
preindustrială. Dacă se depășește pragul
celor +2ºC, omenirea se poate aștepta la un
scenariu cu creșteri alarmante ale nivelului
mării, secete severe, incendii forestiere mai
dese, uragane intense, scăderea accelerată
a recoltelor și a resurselor de apă.

Nivelul oceanului planetar
a crescut cu 19 cm
Din 1850, temperatura medie globală a
crescut cu 0,79°C. Temperatura medie în
Europa a crescut chiar
mai mult, cu aproape 1°C, tendința
crescătoare cea mai accentuată
înregistrându-se în ultimele decenii
(conform Raportului al V-lea al Comisiei
Interguvernamentale pentru Schimbări
C l i m a t i c e ( I P CC , 2 0 1 3 ) . Po t r i v i t
observațiilor disponibile, începând cu a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, 14
dintre primii 15 ani considerați cei mai

călduroși s-au înregistrat în secolul al
XXI-lea (anii 1998, 2003, 2005, 2010, 2014,
2016, 2017 și 2018).
Zonele cele mai vulnerabile în faţa
schimbărilor climatice din Europa sunt:
u Europa de Sud şi întregul bazin
mediteraneean, din cauza sporirii valurilor
de căldură şi a frecvenţei secetelor;
u zonele montane, în special Alpii, din
cauza topirii din ce în ce mai extinse a
zăpezii şi a gheţii;
u regiunile de coastă, deltele şi
luncile inundabile, din cauza creşterii
nivelului mărilor şi a sporirii frecvenţei
precipitaţiilor abundente, a inundaţiilor
şi a furtunilor;
u văile inundabile dens populate, din
cauza riscului producerii de evenimente
meteorologice extreme, precipitaţii
abundente şi viituri, care provoacă daune
majore zonelor construite şi infrastructurii;
u nordul îndepărtat al Europei şi
regiunea arctică, din cauza creşterii
temperaturilor şi a topirii gheţii.
Cele mai mari creşteri de temperatură
se înregistrează în Europa, în partea
sudică a continentului, şi în regiunile
arctice; iar cele mai pronunţate scăderi
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ale cantităţii precipitaţiilor, tot în partea
sudică, creşterile caracterizând nordul
şi nord-vestul continentului. Creşterile
prognozate ale intensităţii şi ale frecvenţei
valurilor de căldură şi a inundaţiilor,
precum şi modificările ce vor surveni în
distribuţia unor boli infecţioase produc
efecte negative asupra sănătății umane.
Observațiile indică o încălzire a întregii
troposfere, începând cu a doua jumătate
a secolului al XX-lea. Totodată, din anul
1950, frecvența și intensitatea unor
fenomene extreme au crescut.
Nu doar troposfera se încălzește, ci
și oceanul planetar. Mai mult de 90%
din energia reținută în sistem prin
intensificarea efectului de seră, în perioada
1971-2010, a fost înmagazinată în oceanul
planetar (IPCC, 2013).
Calotele glaciare de la poli se topesc.
Învelișurile de gheață ale Groenlandei
și ale Antarcticii de vest și-au redus din
masă, cei mai mulți ghețari continentali
s-au diminuat, iar aria acoperită de gheața
marină din Arctica are o tendință puternică
de scădere. Stratul continental de zăpadă
sezonieră s-a redus, mai ales în lunile de
primăvară. Nivelul oceanului planetar a
crescut cu 19 cm în perioada 1901-2010
(IPCC, 2013).

70.000 de decese provocate
de caniculă
Creșterea temperaturilor va avea impact
asupra vieții noastre de zi cu zi, în vreme
ce fenomenele extreme pot afecta major
infrastructura, ciclul de producție etc.
Astfel, temperaturile crescute duc la stres
la căldură și la creșterea impactului bolilor
cauzate de vectori, precum malaria si
holera, care pot provoca morbiditate si
mortalitate la persoanele vulnerabile din
societate, o arată studiile de gen.
Mai mult, o creștere a temperaturilor
urbane cauzează acumularea de smog
și deteriorarea calității aerului, sporește
disconfortul, afectează performanța
muncii, precum și activitățile în aer liber
și în interior și mărește necesarul de apă
și de energie electrică (sistemele de răcire
a aerului consumă mai mult). Pentru
sănătatea umană, creșterea temperaturilor
înseamnă și morți mai frecvente cauzate

de valurile de căldură, mai multe cazuri
de infestare a apei și a alimentelor, mai
multe infecții și mai multe afecțiuni
psihice. În 2003, în cadrul uneia dintre
cele mai toride veri de pe continent din
istoria recentă, au fost înregistrate, în
Europa, aproximativ 70.000 de decese
din cauza caniculei. Franța a fost cea mai
afectată, cu un număr de circa 15.000 de
decese. Un studiu recent al Universității
din Carolina de Nord indică faptul că, în
2030, se estimează că se va înregistra un
număr de 60.000 de decese, ca urmare a
a efectelor schimbărilor climatice asupra
poluării aerului. Până în 2100, numărul
deceselor ar putea ajunge la 260.000.
Pe termen lung, schimbările climatice
extinse pot determina apariția unor
conf licte regionale, a foametei și a
deplasărilor de refugiați, deoarece este
posibil ca hrana, apa și resursele de
energie să devină insuficiente. La nivel
mondial, până la un miliard de „refugiați ai
schimbărilor climatice“ ar putea fi alungați
din casele lor și ar putea avea nevoie de
ajutor, în special din partea națiunilor
mai bogate.

Trăim ca grecii
Conform estimărilor prezentate de
IPCC, România va înregistra în secolul
al XXI-lea, comparativ cu perioada 19801990, o creștere a temperaturii medii
anuale similară întregii Europe.
Rezultatele prognozate vor prezenta
diferențe mai mici în primele decenii
ale secolului al XXI-lea și mai mari la
sfârșitului acestuia: între 0,5°C și 1,5°C
pentru perioada 2020-2029; între 2,0°C
și 5,0°C pentru 2090-2099, în funcție
de scenariu (între 2,0°C și 2,5°C - în
cazul scenariului care prevede cea mai
scăzută creștere a temperaturii medii
globale, și între 4,0°C și 5,0°C - în cazul
scenariului cu cea mai pronunțată creștere
a temperaturii). 2018 a fost al treilea cel
mai cald an din istoria României, iar pe
plan global, anii 2015-2018 au fost cei mai
călduroşi din istorie. Conform ANM, în
intervalul 1900-2018, temperatura medie
din România a crescut cu 1,05°C. Iar pentru
restul secolului al XXI-lea, ne așteptăm la
o rată a încălzirii cel puțin dublă. Pentru

sudul țării este prognozată o creștere
de până la 6°C; practic, la finele secolului, Bucureștiul ar ajunge să aibă
temperatura medie actuală a orașului
grec Salonic, situat cu 400 de kilometri
mai la sud!
Din punct de vedere pluviometric,
peste 90% din modelele climatice
prognozează, pentru perioada 2090-2099,
secete pronunțate în timpul verii în zona
României, în special în sud și sud-est. În
ceea ce privește precipitațiile din timpul
iernii, abaterile sunt mai mici.
Referitor la culturile agricole, seceta este
cel mai răspândit fenomen meteorologic
(atât în timp, cât și în spațiu) pentru
climatul sud-estic al României. De
altfel, Dobrogea este regiunea cea mai
reprezentativă a României din punctul de
vedere al afectării de încălzirea globală.
Zona afectată de secetă acoperă, în
principal, terenurile agricole și solurile
degradate.
Printre cele mai afectate de schimbările
climatice sunt culturile de porumb din
partea de sud a țării, speciile de pădure
care cresc în câmpii și zonele deluroase
și resursele de apă, unde cererile ar putea
depăși disponibilitatea.
România a fost ferită, deocamdată,
de incendiile de pădure care au afectat
mari zone din Europa în ultimii ani, dar
acest lucru s-ar putea schimba, odată cu
instalarea unor perioade îndelungate de
secetă, în special în Muntenia, Dobrogea
și sudul Moldovei.
Schimbările climatice constituie şi o
presiune asupra ecosistemelor. Pe măsură
ce Europa se încălzește, păsările, insectele,
animalele și plantele migrează spre nord și
spre ținuturi mai înalte. Există însă riscul
ca multe dintre acestea să nu poată ține
pasul cu viteza schimbărilor climatice
sau ca drumurile, orașele și alte tipuri
de construcții umane care le divizează
teritoriul să le împiedice să se deplaseze
suficient de departe.
Concluzia alarmantă a unor studii este
că schimbările climatice ar putea duce la
dispariția unei treimi din speciile Terrei,
până în 2050. Mamiferele și păsările polare,
cum ar fi urșii polari, focile, morsele și
pinguinii, sunt cele mai vulnerabile. n
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Schimbările climatice pun în pericol
securitatea alimentară
n Lidia Truică

A

gricultura este unul dintre
cele mai afectate domenii
de schimbările climatice,
dar emite și gaze cu efect
de seră în atmosferă, deși la
o scară mai mică decât alte
sectoare economice. Principalele gaze cu
efect de seră asociate cu producția agricolă
sunt: N2O, protoxidul de azot – eliberat
în atmosferă de pe terenurile agricole,
în principal din cauza transformării
microbiene a îngrășămintelor din soluri,
ce conțin nitrogen; emisiile de N2O
reprezintă peste jumătate din totalul
emisiilor din agricultură; CH4, metan –
emisiile acestuia se datorează, în mare
parte, îngrășămintelor organice provenite
din procesele de digestie a animalelor
rumegătoare (în principal, vaci și oi).
CO2, dioxidul de carbon – provine din
consumul de energie din fermă, de la
produsele agricole și din variația stocurilor
de carbon din sol care decurg din utilizarea
terenurilor și din schimbarea utilizării
acestora. Atât emisiile de CH4, cât și
cele de N2o se produc din depozitarea și
împrăștierea îngrășămintelor animale.
Agricultura, ca sursă de gaze cu efect de
seră, diferă în mod semnificativ, în funcție
de practicile agricole, de condițiile de
mediu și climatice, cum ar fi caracteristicile
solului și temperatura. Deși emisia de gaze
cu efect de seră generată de agricultură
s-a redus în ultima perioadă, datorită
schimbării tehnicilor agricole și a
numărului scăzut de animale, agricultura
este, în continuare, responsabilă pentru
cele mai mari emisii de N2O și CH4.
Schimbările climatice manifestate prin
secetă, inundații, intemperii și/sau incendii
forestiere afectează, în special, activitățile
din agricultură și silvicultură. „Inundațiile
și seceta înregistrate în ultima perioadă
prefigurează impactul puternic și negativ al

schimbărilor climatice asupra agriculturii.
Calamitățile naturale, care au astăzi statut
de catastrofe excepționale, ar putea deveni
fenomene regulate în anii următori. Se
subliniază faptul că urmările încălzirii
climei asupra teritoriilor lumii nu vor fi
uniforme. În nordul Europei, cantitățile
de precipitații vor crește considerabil, iar în
sudul continentului, perioadele de secetă
vor deveni din ce în ce mai frecvente“, se
arată într-un document al Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

„Seceta atmosferică
și cea pedologică distrug tot“
Președintele Academiei de Științe
Agricole Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu
Sisești“ și fost ministru al agriculturii,
Valeriu Tabără, a declarat pentru Reporter
Global că, în România, semnalele de
alarmă au fost trase în urmă cu circa 50
de ani, însă acestea nu au fost luate în
seamă și nu s-a făcut nimic în această
privință. „Agricultura este printre cele
mai afectate, iar dacă agricultura este
afectată, este pusă în pericol siguranța
alimentară“, declară Valeriu Tabără.

Foto: Getty Images / Guliver
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Temperaturile extreme înregistrate în
ultimii ani au fost privite ca fiind în
legătură cu creșterea observată a frecvenței
fenomenelor extreme din ultimele decenii,
precum și ca o consecință a efectelor
schimbărilor climatice. Deși fenomenele
meteorologice singulare nu pot fi atribuite
unei singure cauze, analizele statistice au
arătat faptul că riscul apariției unor astfel
de fenomene a crescut considerabil, din
cauza efectelor schimbărilor climatice. „În
ultimii ani, în unele zone s-au înregistrat
creșteri ale temperaturii cu circa 2,5
grade. Dacă temperatura se modifică
chiar și cu numai 0,5 grade, tot apar
schimbări semnificative asupra animalelor
și culturilor“, declară Valeriu Tabără.
Printre fenomenele devenite frecvente
în ultimele decenii se numără arșița și
șocurile termice, cu diferențe semnificative
ale temperaturilor înregistrate între zi și
noapte. Pământul se usucă și apa nu mai
pătrunde în sol, iar fenomenul de arșiță
are consecințe dezastruoase“. Impactul
asupra agriculturii, privit în sensul
productivității, este determinat, în unele
zone, de: efectele directe asupra culturilor,
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datorită prezenței crescute a dioxidului
de carbon în atmosferă care stimulează
fotosinteza și prelungește perioada de
creștere a plantelor; efectele indirecte
legate de cantitatea de precipitații, de
disponibilitatea resurselor de apă, de
riscurile de secetă și de eroziunea solurilor.
Astfel, irigarea suprafețelor agricole
aflate în situație critică va fi una dintre
principalele probleme la nivel național
și european. În acest context, politicile
agricole vor avea de înfruntat provocările
hidrologice viitoare. Valeriu Tabără
susține că, printre măsurile urgente și
absolut necesare, se numără rentabilizarea
sistemului de irigații. „De o importanță
colosală este reîmpădurirea. Aceasta
ar trebui f ăcută după scheme foarte
riguroase, pe direcția curenților de aer. Ar
trebui plantați salcâmi, stejari, tei“, declară
fostul ministru al agriculturii. Între timp,
Valeriu Tabără afirmă că ar trebui să
trecem la culturile mediteraneene, cum
este, de exemplu, smochinul, despre
care s-a dovedit că se aclimatizează în
România, fără probleme. De asemenea,
trebuie trecut la tehnologiile agricole de
ultimă generație care asigură, de exemplu,
menținerea apei în sol. Acestea presupun
însă un sector de cercetare bine dezvoltat,
iar România are potențial să facă acest
lucru, doar că fondurile sunt aproape
inexistente. „Am cerut de la buget 133 de

milioane de euro, pentru perioada 20192022, dar cel mai probabil, de undeva din
octombrie, este posibil să fie bani. Crearea
de soiuri rezistente nu se poate face clasic ,
pentru că sunt costurile extrem de ridicate
și durează foarte mult. Trebuie făcute cu
noile tehnologii“, afirmă Valeriu Tabără.
Cele mai afectate de schimbările climatice
sunt culturile de câmp și pomii fructiferi.

Rotația culturilor,
esențială
Rotația culturilor reprezintă un mod
eficient pentru utilizatorii agricoli pentru
protejarea productivității solului, pentru
asigurarea unor producții constante
și pentru limitarea gazelor cu efect de
seră. Beneficiile alegerii unui sistem
de management durabil în structura
culturilor și în alegerea asolamentului,
cuprind: adaptarea soiurilor/hibrizilor
la potențialul zonelor ecologice; efecte
directe asupra proprietăților fizico-chimice
și biologice ale solului; reducerea riscului
de transmitere a bolilor și a dăunătorilor
sau de dezvoltare a buruienilor; folosirea
eficientă a nutrienților pentru plante;
gestiunea terenurilor agricole prin
rotația culturilor, păstrarea unui raport
între ponderea culturilor permanente
și a celor anuale; prevenirea poluării
apelor prin șiroire și percolare în afara
zonelor străbătute de sistemul radicular

al plantelor, în cazul culturilor irigate;
protejarea solurilor împotriva eroziunii,
a scurgerii de suprafață și a formării
crustei la suprafață; reducerea gradului
de eroziune și menținerea producțiilor
agricole la valori constante. Printre
recomandările și măsurile de adaptare
a agriculturii la schimbările climatice se
numără selecția plantelor cultivate prin
corelarea condițiilor locale de mediu cu
gradul de rezistență a genotipurilor față
de condițiile de vegetație; alegerea de
genotipuri rezistente la condițiile limitative
de vegetație, cu o toleranță ridicată la
temperaturi ridicate, secetă și exces de
umiditate; administrarea culturilor și
utilizarea rațională a terenului sunt măsuri
obligatorii pentru păstrarea potențialului
producției, menținând în același timp
un impact redus al practicilor agricole
asupra mediului și a climei; cultivarea
unui număr mai mare de soiuri/ hibrizi, în
fiecare an agricol, cu perioadă de vegetație
diferită, pentru o mai bună valorificare
a condițiilor climatice; selectarea unor
varietăți de plante cu rezistență naturală
la boli specifice determinate de agenții
patogeni; în cadrul fermelor, se recomandă
practicarea asolamentului și stabilirea
unei structuri de culturi care să includă
cel puțin trei grupe de plante, respectiv
cereale păioase – 33%, prășitoare și plante
tehnice – 33% și leguminoase – 33%. n
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Sandrine Dixson-Declève: Trebuie să le
vorbim oamenilor de problemele de sănătate
provocate de schimbarea climei
n Lidia Moise

S

andrine Dixson-Declève,
co p r e ș e d i n t a C l u b u l u i
de la Roma, este un lider
informal care susține
agenda inițiativelor globale
de protecție a mediului. În
1972, clubul lansa o carte-simbol, Limitele
creșterii, care avertiza, aproape profetic,
asupra pericolelor schimbării climei. Agenda
liderilor actuali ai Clubului de la Roma
este mai pragmatică, eficientă, dar mai
insistentă în contextul îngrijorării privind
limitele planetei. Acum, strategia clubului
nu mai este centrată exclusiv pe promovarea
acțiunilor pentru salvarea planetei, ci
pe o abordare complexă, în care avansul
tehnologic trebuie să distrugă sărăcia și
în care valorile morale sunt esențiale. În
interviul pentru Reporter Global, Sandrine
Dixson-Declève admite că sustenabilitatea
trebuie impusă ca politică de salvare a
planetei, dar că, pentru a nu eșua, ea trebuie
să fie produsul unor politici inteligente.
Există o agendă europeană foarte
ambițioasă de a impune o revoluție a
sustenabilității, necesară pentru a evita
impactul schimbărilor climatice. Această
agendă presupune costuri, nu doar
financiare, ci și pierderi de locuri de muncă.
Sunt țări pentru care energia produsă din
cărbuni pare a fi o chestiune strategică. Cum
vor fi convinse guvernele din aceste țări să
adopte și,mai ales, să aplice noua politică
europeană, centrată pe energie regenerabilă?
Cred că există o diversitate de căi prin
care se deblochează o parte din potențialul
din țările Europei Centrale și de Est. Una
dintre abordări este discuția despre cadrul
de reglementare. În opinia mea, Comisia
Europeană și Comunitatea Europeană
trebuie să se concentreze foarte mult asupra
regiunii. Și, mai ales, trebuie să abordăm
unele subiecte delicate, precum raportarea
la valorile europene, și am avut o astfel

de abordare în cazul Poloniei, dar în mod
clar există unele probleme și în România și
Republica Cehă.
Și o parte din problemă este maniera
în care gestionăm tranziția. Anume cum
vom crea un fond care să permită țărilor
să realizeze această tranziție, să renunțe la
energia obținută din procesarea cărbunilor,
din ceea ce numim, generic, combustibili
fosili. Acesta va fi, probabil, punctul de
start. Este o discuție foarte animată, la care
este atentă întreaga comunitate. Economiile
din Europa Centrală și de Est trebuie să
se adapteze foarte repede, pentru a arăta
oamenilor soluțiile, trebuie să se îndepărteze
de populism, care este o abordare ineficientă
și falimentară pe termen lung. Pentru
a obține rezultate în această tranziție,
trebuie să le spunem oamenilor: hai să
lucrăm împreună, iar pentru a vă asigura
că acest lucru se întâmplă, vă vom oferi noi
abilități profesionale, noi locuri de muncă.
Și să nu uităm, cărbunele nu este chiar un
combustibil nepoluant, așa încât trebuie să
le explicăm oamenilor că există beneficii
pentru sănătatea lor, există avantaje pentru
calitatea aerului în exercițiul de a renunța

la energia pe care o produce. Trebuie, deci,
să vorbim, pe lângă problemele legate de
schimbarea climei și de energiile alternative,
despre unele aspecte umane și despre efectul
benefic pentru sănătate.
În al doilea rând, cred că este important
să alcătuim o legislație care să reziste pentru
o perioadă lungă de timp într-o țară. Astfel
încât noile guverne să nu poată eradica
politica anterioară a guvernului precedent,
dacă este o politică de decarbonizare. Cred
că acum, cu strategia pe termen lung a
Comisiei Europene și cu politicile în care
începem să avem obiectivele agendei pentru
2030 și ținte pentru 2050, acest lucru se
va întâmpla. În caz contrar, în care statele
membre nu vor aplica consecvent aceste
politici de protejare a mediului, ar trebui
să se aștepte la penalizări. Avem nevoie
de sancțiuni, din păcate, penalizarea fiind
singura modalitate care poate opri corupția
și vom bloca astfel eventualele derapaje ale
guvernelor care intenționează să nu pună
în aplicare noile norme ale Comunității
Europene.
Însă am văzut că populismul se insinuează
periculos chiar în țările bogate și poate nărui
politicile sustenabile. Am văzut că în Franța
simpla idee de a introduce o suprataxă pe
carburanți a inflamat spiritele și a scos
în stradă oamenii. A apărut acea revoltă
a „Vestelor galbene“, inițiată împotriva
respectivei taxe. E un semnal de alarmă
care avertizează că politicile climatice sau
protestele au avut un substrat mai profund?
Cred că amândouă, vreau să spun că prețul
energiei nu a fost atât de scăzut în ultimii ani.
Deci, cei care protestează folosesc contextul
energiei, dar cu adevărat prețul energiei
în ultimii 15 ani nu a urcat, deși economia
globală a crescut și prețul de procesare e mai
mare. Acum, unde e problema? Problema
este că oamenii încep să simtă o durere mai
mare de a nu-și putea permite costurile unui
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nivel de trai normal. Dacă te uiți la Paris, de
exemplu, Parisul este cel mai scump oraș din
Europa și chiar și din lume, este mai scump
acum decât New York-ul. Este o reacție
mai degrabă cu privire la costurile mari din
Paris, la costurile de trai în Europa. De fapt,
oamenii cheltuiesc mai mult pentru hrană,
nu neapărat pentru energie. Cred că este o
stare generală de nemulțumire și este foarte
ușor pentru populiști să exploateze acest
sentiment. Sigur că este periculos, pentru
că oriunde un guvern cu înclinații populiste
va susține că aceste costuri mari apar din
vina ecologiei sau din vina luptei împotriva
schimbării climei. Așa că eu cred că trebuie
să separăm lucrurile, asta nu înseamnă că
această nemulțumire nu este reală, deci ce
facem pentru a o rezolva este important.
Cred că este interesant exemplul Engie,
care este un furnizor de gaze și energie în
Europa, ce operează atât în Franța, cât și
în România. Engie a decis, ca o reactie la
protestul „Vestelor galbene“ și realizând că
trebuie să se uite la elementele sociale despre
care gilete jaunes nu vorbesc, ceea ce este de
înțeles, să ofere un schimb profitabil. Le-a
spus oamenilor, boilere mult mai ieftine,
de un euro, dar din ultima generație, mai
eficiente, care să le înlocuiască pe cele vechi.
Un euro cu care cumperi cele mai eficiente
boilere. Ce observăm aici? Că acum avem
investiții private, în boilere mai curate, gest
care are o implicare socială pozitivă, asta
pentru mine e un plasament de câștig și
cred că este o atitudine a mediului privat
la care trebuie să începem să ne uităm
atent. Trebuie să începem să ne uităm la
acele companii și să colaborăm împreună
cu acele companii și guverne, oferind astfel
de servicii oamenilor, astfel încât aceștia să
înceapă să realizeze că, de fapt, atenția față
de mediu este o schimbare pozitivă, nu o
schimbare negativă. Dar a fost nevoie ca
oamenii să iasă în stradă pentru a ajunge aici.
La ce reacție vă așteptați de la statele
care depind de combustibilii clasici, de la
statele OPEC, de pildă, de la Rusia, care
ar pierde enorm din această schimbare
a politicii energetice europene. Ar putea
declanșa această revoluție în lumea energiei,
în strategia unor state ca Rusia, un apetit
pentru intervenția în favoarea populiștilor
din statele europene? Până la urmă, pe

termen lung, politica energiei sustenabile
schimbă echilibrele geopolitice actuale.
Este un fenomen foarte interesant, pe care
îl discutăm în cadrul Clubului de la Roma,
despre care conversăm cu liderii lumii,
dar cred că ne putem proteja de influențe
negative. Am urmărit atent scandalul
provocat de Cambridge Analytica și ce s-a
întâmplat cu aceasta și maniera în care
au fost manipulate datele, manipularea
alegerilor. Ceea ce începem să observăm
datorită acestei întâmplări cred că este
reacția de protejare a unor țări în fața
acestor pericole de manipulare. De exemplu,
în unele țări, cum ar fi Suedia, acum se
îndepărtează de votul electronic, se întorc
la votarea pe hârtie, astfel încât voturile să
nu poată fi manipulate în procesul electoral.
Cred că trebuie să consumăm ceva
timp pentru a ne gândi la modul în care
începem să fim manipulați în procesele
noastre democratice, prin felul în care
am digitizat toate procesele noastre și am
considerat că este mult mai rapid așa, este
un proces mai eficient, mai degrabă decât
că este un proces care acum e din ce în ce
mai corupt și manipulat. Deci, nu cred că
tentația de a manipula este evidentă doar
în cazul Rusiei, cred că există și un element
în SUA, vedem corupție în America Latină.
Ne putem uita la Brexit, la modul în care
Brexitul a fost un rezultat obținut prin
manipulare cu minciuni. Așa încât cred
că lucrul cel mai important de care avem
nevoie acum, ceea ce ne va ajuta pe frontul
nostru social economic, pe frontul nostru
climatic, pe frontul ecosistemului nostru,
este necesitatea de a reveni la o normă
morală de drept și asta este ceva ce am
pierdut în totalitate în multe țări. Trebuie
să ne întoarcem la guvernări bune, trebuie
să ne întoarcem la lideri care conduc în
interesul oamenilor, nu în propriul lor
interes, dar asta este o conversație mult mai
amplă, însă este o teamă care ne preocupă
la Clubul de la Roma. Clubul de la Roma s-a
preocupat în ultimii 50 de ani de limitele
creșterii economice, de altfel titlul unei
cărți celebre publicate de noi în 1972, un
text fondator al mișcării sustenabilității.
Clubul de la Roma a îndemnat bărbații
și femeile din întreaga lume să se întrebe
ce înseamnă să fi om într-o varietate de

sisteme diferite, în sistemul economic,
financiar, în civilizația noastră, în societate.
Acum, după a 50-a aniversare a Clubului de
la Roma, avem idei clare despre întrebările
pe care trebuie să ni le punem: încotro se
îndreaptă civilizația noastră? La ce trebuie
să fim atenți acum în privința felului în
care vom evolua ca ființe umane? Care
sunt valorile noastre esențiale, dincolo
de PIB și sistemul nostru economic,
asigurându-ne că îmbunătățim sistemul
financiar? Cum trăim în limitele sistemului
nostru planetar? Cum reacționăm imediat
la pericolul schimbării climei și într-un
timp scurt, cum rezolvăm această stare de
urgență? Dar, de asemenea, apare o nouă
renaștere, o transformare în ceva care are
mai mult sens. Asta ar putea însemna că
ar trebui să echilibrăm globalizarea cu
localizarea. Asta ar putea să însemne că
trebuie să ne gândim la oamenii vulnerabili
care trăiesc în lume, dar trebuie totodată
să ne clădim comunitățile locale, așa încât
oamenii din acele comunități locale să
se simtă puternici. Și acest exercițiu de
echilibrare a celor două preocupări ne va
face să ne centrăm pe valorile morale, să
avem o existență bazată pe un sistem de
valori și să trăim o viață mai bună.
Avem nevoie de elite puternice, luminate
pentru a atinge aceste ținte: valori morale,
recalibrarea intereselor, a economiei globale,
până la urmă?
Nu cred neapărat că avem nevoie de
elite puternice. Acum, elitele sunt criticate
pentru că s-au îndepărtat de oameni. Cred
că avem nevoie de oameni care își înțeleg
rolul de lideri, care înțeleg într-adevăr ce
înseamnă să conduci, care știu că trebuie
să conducă spre binele oamenilor, că ei
guvernează economii, sisteme diferite,
ei trebuie să creeze sisteme robuste și
rezistente. Iar pentru a conduce așa, ei
trebuie să se dezbare de aroganță, să
renunțe la sentimentul puterii, la lăcomie
și să revină la ce trebuie făcut pentru a fi
un lider adevărat. Și în anumite cazuri, da,
avem nevoie de lideri care sunt intelectuali,
mai cultivați decât alții. Cred însă că nu
trebuie să separăm ideea de lider intelectual
de aceea a unei persoane care conduce cu
inima. Pentru că un lider are nevoie de
ambele calități. n
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În bătaia vântului
Impactul schimbărilor climatice are, în cadrul industriei asigurărilor, mai multe
ramificații. În România însă, totul este lăsat în bătaia vântului.
n Gabriel Nițulescu

Foto: Getty Images / Guliver

L

a î n ce p u t u l a ce s t u i a n ,
Global Risks Report,
publicație realizată de World
Economic Forum, cu sprijinul
companiei internaționale de
asigurări MARSH, identifica
„degradarea mediului, ca risc pe termen
lung care definește prezentul“.
Patru dintre cele mai importante
riscuri, din perspectiva impactului în anul
2019, la nivel global, sunt legate de
problemele de mediu, conform publicației
citate. Iar pe prima poziție în topul
riscurilor, în funcție de probabilitatea
de a se produce în acest an, sunt
fenomenele meteo extreme (inundații,
tornade, grindină, incendii de vegetație),
fenomene de care România pare a avea
din ce în ce mai mult parte în ultimii ani,
chiar dacă nu la scara întâlnită în alte state
ale lumii.
„După cum am putut constata recent,
încălzirea globală determină și în România
fenomene meteo extreme, atipice, cu care
nu ne-am mai întâlnit până acum“, declara
recent, într-un interviu pentru site-ul
specializat 1asig.ro, Cristian Fugaciu, CEO,
MARSH Romania.
Iar inf luența directă a creșterii
numărului de fenomene meteo extreme
pentru sectorul asigurărilor va fi, în
mod evident, o creștere a riscurilor și a
pierderilor datorate plății despăgubirilor
pentru daunele provocate de aceste
fenomene meteo catastrofale. În 2017, la
nivel global per total industrie de asigurări,
impactul dezastrelor naturale a fost
resimțit puternic de asigurătorii non-viață,
care și-au văzut scăzând rentabilitatea
capitalului propriu de la 11% în 2016, la
-4% în 2017, conform datelor publicate
pe site-ul ICAR - Forumul Internațional
de Riscuri Catastrofale, cel mai mare
eveniment european dedicat riscurilor

catastrofale, care a avut loc în București,
la sfârșitul anului trecut.
„Observăm o creștere a numărului de
daune cauzate de inundații și de alte
de fenomene meteo extreme. Doar în
lunile iunie și iulie 2018 s-au înregistrat
6000 de daune din furtună și 2500 de
daune din alte fenomene meteo extreme
doar pe asigurări facultative. În ceea ce

privește indemnizațiile, asiguratorii au
plătit 30,5 milioane de lei în primele 6
luni din 2018 pentru asigurări de locuințe
obligatorii (PAD) și facultative“, arăta
Adrian Marin, președinte UNSAR, în
cadrul unei dezbateri având ca temă chiar
impactul riscurilor catastrofale asupra
industriei de asigurări, temă dezbătută la
ICAR 2018.
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Efecte indirecte

Schimbarea hărților

Impactul schimbărilor climatice, în
cadrul industriei asigurărilor, are însă mai
multe ramificații.
Este evident pentru oricine că daunele
provocate de inundații, secetă (pentru
culturile agricole) ori alte fenomene meteo
extreme vor produce pierderi pentru
asiguratorii care au încheiat contracte
de asigurare pentru activele/bunurile
afectate.
Dar există situații în care legătura dintre
consecințele schimbărilor climatice și
daunele produse bunurilor asigurate nu
este deloc evidentă.
„Nu luăm suficient în calcul impactul
direct sau indirect pe care îl are schimbarea
calității aerului. Asta înseamnă să vedem
ce se întamplă cu construcțiile civile.
Suntem noi siguri că o concentrare mai
mare de CO2 nu afectează rezistența
betonului armat în timp, nu cumva se
accelerează procesul de coroziune a
oțelului din betonul armat? Cum
se încadrează toate acestea în condițiile climatice extreme? Știm că
betonul și sticla se comportă diferit
în funcție de temperatură. Aș vrea
ca infrastructura pe care o avem - un
tunel, pod sau o clădire - să continue
să fie rezistente“, atrăgea atenția unul
dintre participanții la ICAR 2018, Carlo
Tozzi Spadoni, co-fondator al Insurance
Engineering Services. Acesta mai dădea
ca exemple ale efectelor schimbărilor
climei „bombele cu apă“ (inundațiile
violente, rezultate în urma concentrării
în spații mici a unei cantități mari de
apă, care depășește cu mult capacitatea
sistemelor de scurgere proiectate, cu
pierderi extrem de ridicate), precum și
apariția unor succesiuni de fenomene, care,
prin ele însele, nu sunt suficiente pentru a
produce daune, dar în mixuri neașteptate
pot produce daune inimaginabile (de
exemplu căderi masive de zăpadă, urmate
de încălziri bruște ale vremii care fac
ca zăpada să devină apoasă și mult mai
grea, combinate cu rafale de vânt, toate
într-o astfel de succesiune și care pot
duce la prăbușirea unor clădiri ce nu sunt
proiectate pentru a face față unor solicitări
atât de mari).

O altă ramificație, la fel de evidentă,
a schimbărilor climatice este creșterea
primelor de risc. Conform unor studii
realizate la nivel global, primele ce vizează
asigurarea împotriva fenomenelor extreme
– inundații, furtuni etc. - au crescut cu 2530% în ultimii 3-5 ani. Totuși, o astfel de
creștere a primelor de risc este legată, în
mare măsură, de acceptabilitatea pe care
aceasta o are printre asigurați: o creștere
prea mare a primelor ar putea descuraja
asigurarea, proprietarii de imobile sau
active putând considera prea oneroasă
încheierea unei polițe, prin raportare
la riscurile ce ar putea produce daune
bunului sau activului său. De exemplu, la
începutul acestui an, rezidenții unui oraș
american au fost surprinși de inundații
severe care le-au afectat atât locuințele,
cât și afacerile, mulți dintre ei neavând
însă încheiate polițe împotriva riscului de
inundație, orașul aflându-se într-o regiune
unde o posibilă inundație apare o dată la
100 de ani sau chiar mai mult. Schimbările
climatice au făcut însă ca analizele de risc
anterioare să nu mai reflecte realitatea,
iar riscul de inundații să crească la nivele
de 100-150% față de acum cinci ani. O
astfel de evoluție ar determina o creștere
exponențială a primelor de risc, dar și
posibilitatea ca imobilele dintr-un întreg
oraș să devină complet neasigurabile din
cauza schimbărilor climatice (pe baza
unui mecanism asemănător imobilelor
cu bulină din București, neasigurabile
pentru riscul la cutremur). Prin urmare,
schimbarea hărților de risc poate conduce
la schimbarea în mod efectiv a hărților
unor regiuni, în sensul că anumiți rezidenți
vor fi nevoiți să părăsească acele zone cu
risc ridicat de apariție a unor fenomene
meteo extreme.

Un paradox
Dar, în ciuda riscurilor legate de
schimbările climatice, din ce în ce mai
conștientizate de către companiile de
asigurări, acestea fac încă prea puțin din
punctul de vedere al măsurilor ce ar trebui
luate împotriva încălzirii globale, factor
principal al declanșării acestor schimbări.
Un raport intitulat Asset Owners

Principalele riscuri
cu care se confruntă
industria
√ Riscuri legate de evoluția prețurilor
generate de modificarea profilurilor
de risc pentru activele si bunurile
asigurate (non-life), modificarea
profilurilor de mortalitate și a
tendințelor demografice (viață și
sănătate);
√ Riscul revendicărilor generate
de confluența neașteptată a
evenimentelor extreme (uragane
multiple din categoriile 4, 5);
√ Riscuri strategice/de piață care
decurg din schimbarea dinamicii
pieței (neasigurarea proprietății);
√ Riscuri generate de impactul
evenimentelor climatice și
tendințele asupra activelor, firmelor
și a sectoarelor, care afectează
rentabilitatea și costul afacerilor,
cu impact asupra activelor și a
portofoliilor financiare (datorii,
capitaluri proprii).
Sursa: IAIS (Asociația Internațională
a Supraveghetorilor în Asigurări)

Disclosure Project (AODP), constata că
„mai puțin de 0,5% din activele investite de
cei mai mari 80 de asigurători din lume se
regăsesc în investiții în companii cu emisii
scăzute de dioxid de carbon, care oferă
soluții la schimbările climatice, în ciuda
faptului că sectorul asigurărilor este foarte
expus riscurilor financiare“. În raport se
mai arată și că nouă din zece investiții
strategice ale celor mai mari companii
de asigurări nu se regăsesc în acele firme
care realizează emisii scăzute de dioxid
de carbon, fapt care face ca obiectivele
Acordului de la Paris să fie, în prezent,
inaccesibile.
În plus, progresul este extrem de inegal
pentru diferite regiuni. „Câteva companii
de asigurări din Europa se află, într-adevăr,
într-o poziție de lider în domeniul luptei
cu schimbările climatice și gestionează
activ riscurile financiare pe care acestea le
prezintă, pe piețele de capital“, se arată în
raport. Cei patru membri de rang înalt din
clasamentul AODP – AXA, Aviva, Allianz
și Legal & General - sunt toți europeni,
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în timp ce toate cele trei mari firme de
asigurări americane intervievate nu au
planuri de decarbonizare a portofoliilor
lor sau de abordare a riscurilor financiare
legate de climă. Cu toate acestea, alocarea
medie a fondurilor pentru investițiile în
firmele cu emisii reduse de carbon chiar
și în Europa este de doar 0,79% din totalul
activelor.
În concordanță cu concluziile
raportului AODP, un document al Băncii
Internaționale pentru Reconstrucție
și Dezvoltare aprecia că „Sectorul
asigurărilor nu va fi doar afectat de
schimbările climatice, ci ar putea juca şi
un rol decisiv în procesele de adaptare la
acest fenomen“, probabil exact în sensul
celor arătate mai sus.

În bătaia vântului
În România însă subiectul schimbărilor
climatice și al efectelor sale în sectorul
asigurărilor nu produce deloc îngrijorare.
Efectele catastrofale ale unor fenomene
meteo extreme au fost, în general,
limitate, iar autoritățile au transformat
răspunsul la problemă în prilej de obținere
a unor foloase electorale: reconstrucția
caselor afectate de inundații sau tornade,
aducerea de ajutoare, toate orientate

10 MAI 2019

spre câștigarea de voturi de cei care au
coordonat acordarea acelor ajutoare.
Gradul de acoperire cu polițe de asigurare
obligatorii este, de asemenea, scăzut (doar
20% din numărul total de imobile), iar
actorii din piață invocă, pentru această
situație, lipsa de educație financiară, în
special în mediul rural (dar nu numai).
În plus, lipsa de preocupare a
autorităților pentru subiect este ilustrată
cum nu se poate mai bine de Planul
naţional de acțiune 2016-2020 privind
schimbările climatice, document ce a fost
realizat în cadrul Acordului pentru servicii
de asistență tehnică pentru „România:
Programul privind schimbările climatice
și creșterea economică cu emisii reduse de
dioxid de carbon“, semnat între Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, la 23 iulie 2013. Documentul,
af lat pe site-ul Ministerului Mediului,
și realizat în iulie 2015 ar fi trebuit să ne
arate acțiunile propuse în ceea ce privește
utilizarea asigurărilor ca instrument
de adaptare la schimbările climatice.
În document există chiar mențiunea
urmează a fi completate. Deși, până în
2020, anul ultim al intervalului vizat de
respectivul program nu mai este mult,

Foto: Getty Images / Guliver
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„În perioada 2005 – 2015, catastrofele
naturale au provocat, la nivel global,
pierderi economice în valoare
totală de 1,3 trilioane de dolari,
cu pierderi totale directe de 2,5
trilioane de dolari, începând cu anul
2000. Uraganele majore si celelalte
dezastre naturale înregistrate anul
trecut au transformat 2017 în anul
cu cele mai mari pierderi asigurate
vreodată: 138 de miliarde de dolari.
În ansamblu, dezastrele economice
înregistrate în 2017 au provocat
pierderi totale de 340 de miliarde de
dolari – a doua cea mai mare cifră
anuală.
Potrivit AON Benfield, pierderile
provocate de uraganele înregistrate
în 2017 au fost de aproximativ cinci
ori mai mari decât media ultimilor 16
ani, pierderile provocate de incendii
au fost de patru ori mai mari, în
vreme ce pierderile provocate de
furtunile violente au fost cu 60% mai
mari.“
Sursa: www.icarforum.ro

niciuna dintre rubricile programului nu
a fost completată: tipul de acțiune, date
estimate pentru începere/și finalizare
(an), organism responsabil, indicator
de rezultat/unitate de măsură, sursă de
finanțare, valoare estimată (mil. euro).
Documentul Băncii Internaționale
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
preciza, în legătură cu planul de mai sus,
că: „Programele existente din România
necesită sprijin, dat fiind că prezenţa
şi aplicabilitatea acestora este limitată.
În plus, se pot elabora produse noi de
asigurări concentrate pe consecinţele
schimbărilor climatice. Drept urmare,
Planul de Acţiune enumeră acţiunile
prioritare care (a) sprijină creşterea
utilizării şi a accesului la produsele de
asigurare împotriva fenomenelor extreme
provocate de schimbările climatice şi (b)
consolidează capacitatea sectorului de
asigurări în vederea creşterii rezistenţei la
schimbările climatice.“ Enumerarea a fost
„lăsată“ în bătaia vântului de Ministerul
Mediului. n
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Luați Istanbulul, cu orice preț!
Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat, luni, rezultatele alegerilor
municipale de la Istanbul şi a dispus reluarea alegerilor municipale, câștigate la mică
distanță de opoziție. O decizie extrem de riscantă.
n Ovidiu Nahoi
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ecizia era oarecum
așteptată, după ce parti
dul de la guvernare şi
preşedintele Recep Tayyip
E rd o ğ a n a u s o l i c i t a t
reluarea votului.
La 16 aprilie, forma
ţiunea preşedintelui Recep Tay yip
Erdoğan, AKP , înaintase o „contestaţie
extraordinară“ la alegerile pentru primăria
Istanbul, invocând „nereguli" în votul din
31 martie.
În săptămâna premergătoare, justiția
turcă acuzase legături între o „organizaţie
teroristă“ şi responsabili ai unor birouri
de vot care au participat la scrutinul
municipal de la Istanbul, câştigat de
opoziţie.
Au fo s t i n te ro g a ț i p e s te 1 0 0 d e
responsabili ai birourilor de vot şi asistenţi.
Conform agenției Anadolu, anchetatorii
turci au stabilit că 43 dintre ei ar fi avut
avut contacte cu reţeaua predicatorului
Fethullah Gülen, predicatorul exilat
în SUA, pe care Ankara îl acuză că a
orchestrat tentativa de lovitură de stat
din iulie 2016.
Președintele Turciei, Recep Tayyip
Erdoğan, a refuzat de la bun început să
accepte înfrângerea partidului său la
alegerile locale pentru primăria orașului
Istanbul. „Nu au existat doar niște nereguli.
Aproape tot votul a fost plin de nereguli.
Cu o diferență de 13.000-14.000 voturi,
nimeni nu are dreptul de a spune: am
câștigat“, a afirmat președintele Turciei,
care și-a început ascensiunea politică
tocmai ca primar al Istanbulului.
Un reprezentant al partidului AKP a
declarat că motivul reluării alegerilor
este legat de faptul că unii reprezentanți
electorali nu erau funcționari publici, iar
unele documente privitoare la rezultatul
alegerilor nu ar fi fost semnate.

Opoziția turcă a reacționat imediat,
acuzând că reluarea alegerilor dă semnalul
public potrivit căruia „este ilegal să câștigi
contra AKP“ considerând decizia ca un
semn de „dictatură pură, care nu ține
cont de voința poporului și ignoră legile,
un sistem care nu este nici democratic,
nici legitim“.
Într-o conferință de presă, Ekrem
Imamoglu, care anterior primise și
mandatul de primar al marelui oraș
de pe Bosfor, a condamnat, la rândul
său, autoritatea electorală din Turcia,
despre care a spus că a căzut sub influența
partidului aflat la guvernare.
Au apărut imediat și reacțiile
internaționale.
Conform unei declarații a Parlamentului
European, repetarea alegerilor din Istanbul
pune capăt oricărei urme de credibilitate a
alegerilor democratice din Turcia.
Este o decizie „de neînţeles“, a reacționat
marţi și ministrul german de externe,
Heiko Maas.
„Hotărârea Înaltului Comitet Electoral
de a declara invalid rezultatul alegerilor
locale de la Istanbul şi de a dispune un
nou scrutin nu este transparentă şi este

de neînţeles pentru noi. Numai voinţa
alegătorilor turci poate şi trebuie să
hotărască cine va ocupa biroul primarului
la Istanbul. Respectarea principiilor
democratice de bază, în condiţii electorale
transparente este, din punctul nostru de
vedere, o prioritate absolută“, a insistat
şeful diplomaţiei germane.
Reacții și la Paris, unde Ministerul
francez de Externe a pus sub semnul
întrebării decizia autorității electorale
turce: „În noua campanie care se deschide,
îndemnăm autorităţile turce să aplice
toate măsurile necesare pentru a garanta
respectarea principiilor democratice, a
pluralismului, a echităţii şi a transparenţei,
mai ales asigurând prezenţa unor
observatori internaţionali“, a sublliniat
ministerul de externe francez.
Decizia de reluare a alegerilor sporește
incertitudinile politice, iare aceasta
se răsfrânge și asupra economiei și a
finanțelor turce.
Moneda s-a depreciat accentuat în
ultimele patru săptămâni și a trecut de
nivelul psihologic de 6 lire la un dolar,
chiar în dimineața zilei de luni, cu câteva
ore înainte de anunțarea deciziei de către
autoritatea electorală.
Riscurile de ordin economic și financiar
pe care partidul turc de guvernământ
și le-a luat odată cu susținerea reluării
alegerilor arată cât de important este
orașul Istanbul în cadrul sistemului de
putere de la Ankara, dominat autoritar de
președintele Erdogan.
Cine câștigă Istanbulul câștigă Turcia,
a spus, nu o dată, președintele turc în
campania electorală, iar metropola a
reprezentat, ani de-a rândul, o sursă
majoră de bani pentru AKP și clientela sa.
Acum, observatorii se așteaptă la
o perioadă de instabilitate politică și
economică și chiar la turbulențe sociale. n
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Charlemagne

De ce vrea Emmanuel Macron să desființeze ENA,
cel mai elitist colegiu din Franța
Elita din Franța este mică și incestuoasă
Rebelul student se pare că s-a transformat
în revoluționarul prezidențial. Pe 25
aprilie, ca răspuns la protestatarii gilets
jaunes (vestele galbene) și la furia lor
împotriva elitei inerte, Macron a anunțat
desființarea ENA. „Reparațiile improvizate
– a declarat președintele – nu merg: dacă
păstrezi aceleași structuri, obiceiurile sunt
prea puternice“. A fost cel mai controversat
și mai spectaculos dintre toate anunțurile
făcute pentru a marca lunile consecutive
ale „marii dezbateri naționale“ a lui
Macron. Dintr-o lovitură, el a cedat cererii
populiste și a trimis propria alma mater, un
simbol al Franței moderne, la ghilotină.
Toate țările își aleg o elită conducătoare.
Șase dintre cei treisprezece președinți
americani postbelici au studiat fie la
Harvard, fie la Yale. Zece din cei paisprezece
prim-miniștri britanici postbelici au
absolvit Oxford. Dar Franța duce acest
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E ÎMPLINESC 15 ANI, în
primăvara acesta, de când
studenții de la colegiul
postuniversitar de servicii
civile al Franței, un colegiu
de elită, se pregăteau să-și
sărbătorească absolvirea. În spatele lor,
se ridica orașul alsacian Strasbourg,
cu berăriile sale și cu cei doi ani
de studii intense la École Nationale
d’Administration (ENA). Înaintea lor,
se înălțau slujbe pe bandă rulantă, pe
coridoarele cu parchet ale puterii de la
Paris și garanția unor cariere strălucite.
Când cea mai bună studentă s-a îndreptat
spre capătul amfiteatrului, ea i-a înmânat,
totuși, directorului uluit un raport de 20
de pagini scris de elevi și intitulat „ENA:
urgența reformelor“. Printre semnatari, un
coleg student absolvent, cu o claie de păr
în dezordine, Emmanuel Macron.

principiu la extremă. Deși cota sa de
admitere este minusculă, de 80 de studenți
la studii postuniversitare (comparativ
cu circa 2.000 de studenți la Harvard și
aproximativ 3.000 la Oxford), ENA a dat
țării patru dintre cei opt președinți din
a Cincea Republică, inclusiv pe Macron,
și opt din cei 22 de prim-miniștri ai săi,
inclusiv actualul, Edouard Philippe. Azi,
absolvenții săi, cunoscuți sub numele de
énarques, conduc banca centrală a Franței,
ministerul de finanțe, administrația
prezidențială, partidul republican,
serviciile de informații externe, consiliul
constituțional, căile ferate de stat și o
serie întreagă de companii franceze din
sectorul privat.
Când Charles de Gaulle a fondat ENA,
în 1945, din cenușa ocupației naziste și a
celui de-al Doilea Război Mondial, liderul
Rezistenței a căutat, fără niciun dubiu,
un antidot meritocratic la sistemul de
nepotism cronic al epocii antebelice. În
memoriile sale, le général scria că ambiția
sa de atunci a fost „să asigure o recrutare
și o educație rațională și omogenă pentru
principalii funcționari ai statului“. ENA
trebuia să conducă o armată imparțială,
unificată de administratori, animați
de „vocația nobilă“ a serviciului public,
pentru a reconstrui o Franță puternică și
stabilă. Ea a furnizat administratorii acelor
trente glorieuses sau 30 de ani postbelici
de prosperitate și creștere industrială
planificată. Cei care urmau să servească
țara, spunea de Gaulle ne-apologetic,
trebuiau să formeze „o elită din toate
punctele de vedere.“
Pe fundalul populismului furios și
neiertător de azi, conceptul de elită este
însă denunțat pe străzile și în intersecțiile
din Franța. Departe de a fi ovaționat ca
un funcționar public devotat, énarque a
ajuns să întruchipeze aroganța afișată și
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defazajul clasei de conducere, măiastră în
punerea la punct a politicilor tehnocrate,
dar oarbă la efectul acestora asupra
oamenilor de rând. La urma urmelor,
planurile guvernului de a mări taxa pe
poluare i-a provocat mai întâi pe gilets
jaunes în Franța profundă, dependentă
de mașini, departe de cartierele pariziene
unde se închiriază biciclete. Soluția, a spus
unul dintre ei, este să „scăpăm de énarques“
și, în locul lor, să vină la guvernare „oameni
reali“. Cu calculatoarele și tabelele lor
informatice, absolvenții ENA au înlocuit
nobilimea cu ciorapi de mătase a Franței
pre-revoluționare, considerând-o cel mai
mare inamic public.
Realitatea este însă mai complexă și,
desigur, mai nuanțată decât lasă Macron
să se înțeleagă. Președintele știe foarte
bine că Franța tot va dori să aibă un
colegiu de administrație de vârf, chiar
dacă el îl va închide pe cel cu acronimul
care este acum compromis. El mai știe și
că problema nu este conceptul de școală
cu mari pretenții, ci modul în care se face
trierea celor admiși și a absolvenților. De-a
lungul anilor, parțial datorită faptului că
viitorii studenți din familii culte pot rezista
mai bine anilor-maraton de pregătire

pentru admitere, ENA a admis mai puțini
studenți din familii sărace. În sfertul de
secol de după 1985, proporția de studenți ai
căror părinți proveneau dintre muncitorii
cu calificare medie a scăzut, de la 10%, la
6%. Lărgirea accesului nu poate fi doar
problema ENA. Asta înseamnă și să te
asiguri că tot mai mulți elevi de școală
din familii modeste se înscriu la classes
préparatoires, care îi pregătesc pentru a
intra în grandes écoles ale Franței. Aceasta
este lumea paralelă năucitoare a educației
superioare care duce (între altele) la ENA,
îi zăpăcește pe neinițiați și încoronează
sistemul universitar.
Această platformă privilegiată îi dă ENA
și un monopol asupra locurilor de muncă
din „grand corps“ de elită ale Franței,
un fel de clasă de vârf de funcționari
din serviciul public, dintre care cel mai
prestigios este inspection des finances
(căruia i s-a alăturat Macron). Elevilor
absolvenți li se garantează un loc într-o
echipă de administrație sau alta, potrivit
clasamentului de la terminarea studiilor,
destul de similar cu sistemul din China
Imperială. Într-adevăr, asta transformă
timpul petrecut acolo într-o cursă pentru
poziție, în loc să fie o șansă pentru reflecție

sau creativitate. Iar numărul minuscul de
admiși ai școlii formează o rețea extrem
de restrânsă de absolvenți, asupra cărora
planează suspiciunea unui comportament
de castă. Enarques au încredere doar în ei,
se angajează și se căsătoresc între ei.

Orice ENAltceva
Cu propriul ghiozdan plin de diplome,
Macron cunoaște toate aceste argumente
pe de rost. El pășește însă pe un drum
periculos. Puțini contestă faptul că ENA
are defecte – nu în ultimul rând, din cauza
dimensiunilor sale liliputane. ENA și-a
îndeplinit însă datoria de a crea o tradiție
serioasă în ceea ce privește serviciul public
în Franța. Iar țara, în sine, cu sistemul său
mult mai puțin consolidat de școli private,
este mai bine plasată, în multe privințe,
decât Marea Britanie sau America în ceea
ce privește înfăptuirea unei educații bazate
pe merit. Adevărata provocare pentru
Macron este să dea un semnal consistent
de înțelegere a neîncrederii generale față
de instituțiile pentru elite, în același timp
asigurându-se că orice resurecție va păstra
ceea ce face bine ENA și va rezolva ceea ce
greșește. Altfel, desființarea ENA va fi un
gest populist lipsit de conținut. n

Acest articol a apărut în secțiunea Europa din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „ENAmicul public“.
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Viitorul Facebook

Mark Zuckerberg vrea să construiască WeChat
pentru Occident
Va fi vorba despre transformarea serviciilor de mesagerie ale rețelei sociale
în ceva asemănător cu o megaaplicație chinezească

Î

N TIMPUL SĂU liber, lui Mark
Zuckerberg îi place să alerge.
În 2016, șeful Facebook și-a
propus să alerge 587 km și, ca
un adevărat om plin de zel, a
câștigat pariul în avans, până
în luna iulie. El nu practică
artele marțiale, dar atitudinea sa, de un
echilibru aproape tulburător, ar putea să
te îndemne să îl confunzi cu un maestru
de aikido. Ceea ce ar fi corect, deoarece, în
viața sa profesională, Zuckerberg încearcă
să redirecționeze energia oponenților săi
împotriva lor.
Când, la începutul lui martie, a anunțat
că Facebook va urmări o viziune axată pe
respectul pentru intimitate în rețelele
sociale“, care să includă mesaje criptate
pe care nici măcar firma sa să nu le poată
vedea, observatorii au interpretat-o ca
pe o mișcare defensivă. Unii au văzut în
aceasta o reacție întârziată la scandalul
produs de abuzurile referitoare la viața
intimă care au avut loc pe cea mai mare
rețea socială din lume. Alții au văzut
un plan de a pune laolaltă serviciile
sale de mesagerie instantanee, mai ales
Messenger și WhatsApp, ca modalitate de
a împiedica dezmembrarea firmei sale, așa
cum cer unii politicieni americani. Alții au
suspectat încă o șmecherie pentru a scăpa
de responsabilitate pentru conținutul
violent al utilizatorilor, acum că Facebook
nu va mai putea să le citească.
Toate trei motivele au jucat, probabil,
un rol. Totuși, „pivotul de intimitate“
al firmei poate fi descris cel mai bine
ca o redirecționare, în stil aikido, a
energiei detractorilor săi. Discursul rostit
de Zuckerberg la conferința anuală a
dezvoltatorilor de la San Jose, din 30
aprilie, a sugerat ceva în direcția aceasta.
Departe de a bate în retragere, el se pliază
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pentru o nouă confruntare – reinventarea
rețelelor sociale, de data aceasta în jurul
mesageriei. „Viitorul este privat“, a declarat
el, superior. Deși s-ar putea să nu admită
în public, el pare hotărât să transforme
Facebook într-o versiune occidentală

a WeChat, aplicația chinezească de
mesagerie ale cărei serii de servicii mobile,
de la plăți la completarea documentelor
juridice, a făcut-o ubicuă în China. Asta,
chiar dacă angajamentul său recent de a
înregistra informațiile despre utilizatori
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doar în țările care respectă statul de drept
înseamnă, implicit, o renunțare la piața
chinezească, unde cenzura comunistă
insistă că firmele occidentale trebuie să
stocheze toate datele local.

Mai bătrân. Și mai înțelept?
Afacerile de bază ale Facebook se
maturizează, așa cum bine observă
patronul rețelei. Marjele sale operaționale,
de 42%, mai puțin 3 miliarde puse deoparte
pentru a acoperi o eventuală amendă din
partea Comisiei Federale pentru Comerț
a Americii, pentru violarea vieții intime
– rămân de invidiat pentru lumea hightech. Veniturile sale trimestriale cele mai
recente au crescut cu 26% față de anul
precedent, depășind 15 miliarde. Creșterea
numărului de utilizatori încetinește
însă. În unele țări bogate, mai ales cele
europene, ea este plată. Tinerii preferă
rețelele sociale care sunt mai „intime“
și mai „efemere“, ca Snapchat, care a
făcut pionierat cu „poveștile“, mesajele și
imaginile care dispar după 24 de ore – și pe
care Facebook le-a copiat. Mai mult de 500
de milioane de utilizatori ai Instagram,
Messenger și WhatsApp postează acum
povești în fiecare zi.
Zuckerberg se așteaptă ca migrația
de la „piața de oraș“ la un „living room“
digital să continue; pe fluxul de știri al
Facebook, „poveștile“ ar putea depăși,
curând, postările. Planul este dezvoltarea
unei platforme în jurul WhatsApp, care
oferă deja servicii de mesaje de text
sigure. Asta le-ar permite utilizatorilor
să se găsească unii pe alții, să plătească
pentru cumpărături digitale și off line
sau să cumpere o multitudine de servicii
online – poate folosind propria monedă
a Facebook, într-o bună zi. Cu timpul,
conform planurilor, ar putea deveni la fel
de indispensabil pentru occidentali, ca
WeChat din China.
Unele elemente ale noii platforme
există deja; WhatsApp testează acum
un serviciu de plăți în India. Altele, ca
noi particularități de cumpărături pe
Instagram, au fost lansate la San José. Toate
acestea nu reprezintă însă un adevărat

plan de afaceri. Contururile viziunii lui
Zuckerberg prind însă formă. Acesta,
în vârstă de 34 de ani, acționează mai
prudent decât în primii ani ai Facebook,
când era ghidat de acum detestata formulă
„mișcă-te repede și sparge lucrurile“ – dar
nu mai puțin deliberat.
Nu este rea această strategie, deoarece
„mutațiile de platforme“ sunt periculoase.
M i c ro s o f t n u a p re vă z u t a p a r i ț i a
telefoanelor inteligente, iar Facebook
însuși aproape că a ratat ascensiunea
aplicațiilor mobile. Pentru a reuși, trebuie
să depășească o serie de obstacole. Primul
este de ordin tehnic. Facebook vrea ca un
utilizator Instagram să poată să trimită o
notiță direct unei prietene pe WhatsApp.
Crearea unei agende telefonice comune
pentru aceste servicii, cu un număr total
de 2,7 de miliarde de utilizatori și diferite
coduri de sursă, reprezintă p problemă
dificilă pentru programatori. Chris Cox,
unul dintre principalii locotenenți ai
lui Zuckerberg, se spune că ar fi părăsit
compania în martie, pentru că el credea
că așa ceva nu este posibil (săptămâna
aceasta, Cox și-a atribuit plecarea unor
„diferențe artistice“ cu șeful său).
A doua sfidare este de ordin economic.
WeChat a putut deveni platforma electivă
pe telefoanele inteligente deoarece China
nu are magazine specializate de aplicații.
Facebook trebuie să concureze cu firme
consacrate pe piață, cum sunt Apple și
Google. Dat fiind că nu poți vinde reclame
„microțintite“ împotriva unor mesaje
criptate pe care algoritmii tăi nu le pot
vedea, noua platformă va avea nevoie
de o modalitate nouă de a face bani. Cu
toată ubicuitatea sa, WeChat nu este o
vacă de muls (Tencent, proprietarul său,
obține cele mai multe venituri din jocurile
online). Menținerea marjelor grase de
profit ale Facebook ar avea nevoie de
noi surse de venit, cum ar fi facturarea
firmelor pentru contactarea utilizatorilor
sau preluarea unei cote părți din orice
cumpărătură, așa cum fac furnizorii de
cărți de credit.
În fine, există și probleme conexe
de respect pentru viața intimă și de

concurență. Zuckerberg acceptă faptul că
mulți oameni se îndoiesc de sinceritatea
Facebook în acest punct – în ciuda
recentului său articol din Washington Post,
în care implora guvernele să reglementeze
rețelele sociale. Platforma va continua să
culeagă o mulțime de date. Integrarea lor
și aplicațiile subiacente ar putea permite
ca Facebook să își convertească dominația
asupra rețelelor sociale publice în putere
asupra mesageriei private. Aceasta le
reamintește veteranilor din reglementarea
concurenței de încercările Microsoft de
a-și pune laolaltă sistemul de operare cu
un browser web, de la mijlocul anilor ’90, în
încercarea de a controla spațiul cibernetic.
Odată cu ascensiunea internetului, miza
este acum mai mare: nicio țară nu vrea ca
o firmă să devină sistemul operațional de
facto al societății.
Dat fiind că serviciile sale nu costă nimic,
Facebook spune că nu își escrochează
utilizatorii. Afirmațiile ar putea susține
că o singură rețea socială dominantă est
mai ușor de supravegheat decât mai multe
rețele mici și că are o capacitate financiară
și tehnică mai mare pentru a-i păstra în
siguranță pe utilizatori împotriva unui
conținut dăunător. Și ar fi un bastion
împotriva WeChat, care, altfel, ar deveni o
forță în afara Chinei – care vine laolaltă cu
supravegherea de stat chinezească.
Într-adevăr, articolul lui Zuckerberg
din Washington Post pare o încercare
de a obține o versiune de secol XXI a
Angajamentului de la Kingsbury, când
At&T, pe vremea aceea reprezentând
monopolul telefoanelor din America, a
acceptat supravegherea guvernamentală
și a fost de acord să își divizeze o parte
din afaceri în schimbul renunțării la
naționalizare sau dezmembrare. Diferența
este că, spre deosebire de AT&T, Facebook
se extinde dincolo de America și cuprinde
o serie de aspecte în creștere, de la
publicitate la finanțe. Compania trebuie să
se confrunte cu politicienii, cu legiuitorii și
cu rivalii. Dacă suficient de mulți oponenți
se vor uni la un moment dat, chiar și cel
mai talentat maestru aikido ar putea să se
lupte din greu să scape de ei. n

Acest articol a apărut în secțiunea Finanțe și economie din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Momentul WeChat al lui Mark Zuckerberg“.
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Ascensiunea celor care spun nu

Ultimul deceniu a adus un val de conformitate
în sistemul bancar
Personalul care să mențină băncile de partea bună a reglementatorilor este la mare căutare

O

FIȚERII DE CONFOR
MITATE sunt baubaul
d i n f i n a n țe . Pe n t r u
bancherii și comercianții
care vor să se defuleze,
ei sunt fețele palide
care se încruntă la orice tranzacție care
ar putea să încalce vreo regulă sau să
contravină vreunei reglementări. Un
episod recent din „Miliarde“, o serie de
televiziune despre Wall Street, surprinde
frustrarea acestor oameni care aduc ploaia:
„Dollar“ Bill Stern este atât de sătul de
faptul că Ari Spyros îi taie aripile, încât
negociantul veteran își izbește mașina
de latura Porsche-ului responsabilului
cu conformitatea, la ieșirea din parcarea
fondului lor speculativ, Axe Capital.
Dar să nu le plângem de milă polițiștilor
din interiorul băncilor, deoarece aceștia
se bucură de un deceniu de aur, după
criză. În tip ce numeroase bănci s-au
chinuit cu reducerile de personal și
cerințele dure de capitalizare, numărul
ofițerilor de conformitate și puterea
acestora au crescut. Băncile care au fost
amendate pentru că au ajutat corupția,
pentru spălare de bani și încălcarea
sancțiunilor și-au consolidat echipele lor
de conformitate, risc, juridice și de audit
intern. Ofițerii de conformitate nu vor fi
niciodată starurile rock ale finanțelor, dar
ei au trecut de la tobe, la chitară armonică.
Și, deși unele bănci lasă să se înțeleagă că
au ajuns la „Vârful Conformității“, nivelul
de personal și investiții va rămâne probabil
mult deasupra celui de dinainte de criză.
Combaterea criminalității financiare
formează miezul activității de conformitate.
Aplicarea legii s-a întărit după ce America a
adoptat Legea Patriot, care țintea fluxurile
de bani către teroriști și alte personaje
negative, după atacurile din 11 septembrie.
Începând din 2008, reglementatorii au

amendat firmele financiare cu cel puțin
28,4 miliarde de dolari pentru spălarea
de bani și violarea sancțiunilor; doar
BNP Paribas a plătit suma de 8,9 miliarde
de dolari pentru mișmașuri în privința
sancțiunilor. Ajutarea evazioniștilor

fiscali a costat băncile alte 9,5 miliarde
de dolari. Urmează alte amenzi: băncile
scandinave, amestecate în scandaluri care
implică spălarea banilor rusești, inclusiv
Danske Bank și Swedbank, se așteaptă la
penalizări.

Zis și făcut
Rapoartele anuale ale băncilor selectate
De câte ori este menționat cuvântul „conformitate“

Sursa: rapoartele companiilor bancare
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Conformitatea se referă și la a respecta o
droaie de reglementări, care acoperă totul,
de la capital și guvernanță corporatistă,
la dezvăluire/reguli de informație
(disclosure) și diversitate. Echipele de
conformitate trebuie să se ocupe chiar și
de diversiuni inocente, precum „pariurile
din birouri“ – pariuri făcute pe evenimente
sportive – ca nu cumva să violeze legile
jocurilor de noroc. Thomson Reuters,
care ține la zi alertele de modificări de
reglementare, spune că un număr de 56.321
au fost emise de 900 de organisme, în 2017.
„Trebuie să ai la îndemână o operațiune
la scară industrială doar pentru a digera
aceste modificări de reglementare“, spune
Colin Bell, ofițerul-șef pentru conformitate
(OSC) al HSBC.
Dorind să arate că activitatea de
conformitate este o prioritate, băncile o
subliniază mai mult în raportările lor decât
odinioară (vezi graficul 1). Deși raportarea
informațiilor (disclosure) este neregulată,
iar băncile definesc conformitatea și
funcțiile conexe în moduri diferite, ele
par să fi pus acțiunea în conformitate cu
declarațiile lor. Informațiile publicate
(disclosures), câte sunt, sugerează că
activitatea de conformitate reprezintă
10% sau mai mult din personalul marilor
bănci, față de jumătate din acest nivel, la
mijlocul anilor 2000.
La finele lui 2018, circa 30.000 dintre cei
204.000 de angajați ai băncii americane
Citigroup (15%) lucrau în departamentul
de conformitate, risc sau alte funcții de
control – destul ca să umple mai bine de
două treimi din scaunele de la Citi Field,
stadionul de baseball al echipei New York
Mets. La finele lui 2008, acest departament
nu avea decât 4% dintre angajații băncii. JP
Morgan Chase ar putea aproape să îl umple
cu cei 43.000 de angajați pe care susține că
îi are la „controalele fortăreței“ (o categorie
care este, probabil, mai largă).
HSBC, care a fost amendată cu 1,9
miliarde de dolari în 2012 pentru că a
trecut prin bancă bani proveniți din
drogurile din Mexic, are circa 5.000 de
angajați la serviciul său de conformitate
anti-spălare de bani (ASB). Standard
Chartered, care a vărsat 1,8 miliarde
de dolari pentru violarea sancțiunilor,
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are 3.500. Ambele bănci cheltuiesc 500
milioane de dolari pe an doar pe ASB –
pentru Standard Chartered, echivalentul
unei cincimi din profitul său brut, din
2018. Departamentele ASB ale băncilor
britanice cheltuiesc anual 5 miliarde de
lire sterline, potrivit Autorității pentru
Conduita Financiară. De când BNP Paribas
a fost lovită de mega-amenda din 2014,
banca aproape că și-a dublat personalul
care se ocupă de conformitate sau pe acela
din alte funcții de control, la aproape
13.000 de oameni. Creșterea cererii de
detectivi ASB a fost o mană cerească
și pentru cei care îi certifică. Asociația
Specialiștilor Certificați Anti-Spălare de
Bani, cu sediul la Miami, a înregistrat o
creștere a membrilor săi, pe plan mondial,
de la 5.600, la 70.000, din 2007.
Băncile implicate în scandaluri de
bani murdari nu numai că se grăbesc să
angajeze, ci fac și reclamă la asta, ca să
liniștească piețele. Danske Bank a spus
că va angaja 600 de noi funcționari de
conformitate anul acesta; numărul lor s-a
mărit deja de patru ori din 2015, la 1.200.
ABN AMRO, care este anchetată pentru că
una dintre fostele sale sucursale ar fi putut

fi legată de Spălătoria Automată Troika
(Troika Laundromat), o schemă rusească
de spălare a banilor, a dat publicității
detalii despre investițiile sale în ASB
(inclusiv triplarea personalului angajat
să facă „verificarea bonității clienților“
(client due diligence). Băncile aruncă,
de asemenea, cu banii pe pregătirea
personalului și pe supravegherea acestuia.
S-au dus zilele când negocianții le puteau
cere stagiarilor interni să facă testele de
conformitate bazate pe computer în locul
lor, în timp ce ei se duceau să bea o halbă
de bere. Astfel de șmecherii sunt acum un
delict care antrenează demiterea.

Bancherii cărora le place
să spună nu
Conformitatea nu câștigă doar investiții,
ci și putere. În trecut, era îngropată
adesea în departamentul juridic sau de
risc, iar OSC se subordona ofițerilor-șefi
de risc sau consilierilor generali. Acum,
ei sunt, mai degrabă, subordonați direct
conducerii băncilor; de pildă, Bell de la
HSBC este direct subordonat directorului
executiv al băncii. Rolul acesta implică
acum mult mai mult decât asigurarea
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că firma se încadrează în lege: legătura
cu consiliul de administrație, asigurarea
că investitorii și reglementatorii dispun
de informația de care au nevoie, precum
și contribuția la creionarea culturii de
risc a băncii. „Poziția a devenit mult mai
inf luentă“, spune Mark Jackson de la
Heidrick & Struggles, o firmă de recrutare.
După criza financiară, piața locurilor
de muncă în domeniul conformității a
devenit una dintre cele mai fierbinți din
finanțe. Un OSC este plătit mult mai
puțin decât cei care aduc clienții, așa-zișii
„rainmakers“, oamenii care aduc ploaia
de bani și clienți noi în bănci, dar cel mai
bine plătit poate să se aștepte la un salariu
anual de bază de peste un milion de dolari.
(Conformitatea cântărește greu și la plata
pentru cei cu funcții de vârf: la HSBC,
„riscul și conformitatea“ este cel mai
important element pe care îl ia considerare
consiliul de administrație atunci când îl
evaluează pe CEO, cu o pondere de 25%.
Profitul adus băncii contează 20%, iar
creșterea veniturilor, 10%).
În consecință, conformitatea atrage
mai multe nume mari decât odinioară.
Jennifer Calvery, șefa pentru eliminarea
a m e n i n ț ă r i l o r l e g a te d e d e l i c te l e
financiare, a fost înainte șefa FinCEN,
reglementatorul ASB al Americii, un rol
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care bagă spaima în inimile bancherilor din
toată lumea. Cei care se ocupă de recrutare
spun că avocații talentați, care ar fi refuzat
înainte posturile de conformitate, sunt
acum mai interesați.
La fel sunt și generatorii de profituri
a i b ă n c i l o r. Î n u l t i m i i a n i , B N P
Paribas i-a încurajat pe angajați să
se transfere între departamentele de
afaceri și cel de conformitate, pentru
a „disemina conformitatea și cultura
conduitei“, spune Nathalie Hartmann,
șefa sa pentru conformitate, - care era,
înainte, responsabilă cu managementul
portofoliului băncii. Conform cadrului
post-amendă de conformitate al BNP,
„ofițerii de conduită și de control“ se
plimbă prin sălile de tranzacționare și
de vânzări, detectând comportamente
nelalocul lor mai devreme decât ar fi fost
posibil înainte.
Bănci precum BNP și HSBC, care
au acum mai mulți ani de eforturi de
dezvoltare a conformității au intrat într-o
fază de „stabilizare“, spune un consultant.
După ce au început cu mărirea numărului
de oameni care să rezolve problema, ele
încearcă acum să sporească eficiența și
să scadă costurile. Unele, inclusiv UBS,
au sugerat chiar că ar putea fi timpul
de repliere, după boom. Cheltuielile cu

conformitatea au atins un vârf la HSBC
în 2017, spune Bell. „Ca în orice ciclu de
transformare, există o fază de așezare,
când poți, de pildă, să te dispensezi de cei
care au făcut pregătirea inițială sau care
au inițiat proiectele de tehnologie care
funcționează foarte bine acum.“
Unele f irme f inanciare fac acum
outsourcing pentru funcțiile de
conformitate sau pentru proiectele
specifice. Firma americană Compliance
Risk Concepts (Concepte de Risc pentru
Conformitate), care se ocupă de asta,
a înregistrat o creștere a cererii cu
peste 30% pe an, spune Mitch Avnet,
principalul său partener. Iar în America,
unde controalele s-au întărit înaintea
celor din Europa, piața pentru slujbe în
domeniul conformității s-a ușurat un
pic. Jack Kelly, de la Compliance Search
Group, o firmă care se ocupă cu angajările
în sectorul de conformitate, atribuie acest
fapt parțial toleranței reglementatorilor;
nu este vorba atât de o de-reglementare
propriu-zisă (administrația Trump a redus
mai puțin birocrația decât promisese),
cât de „clipit din ochi“ din partea celor
care reglementează, în sensul că vor
aplica regulile mai puțin stringent. John
Gilmore de la Barker-Gilmore, o altă
firmă de recrutare, spune că, deși piața
se menține puternică, „nu mai vedem
războaie uluitoare de licitații pentru
angajarea unor ofițeri de conformitate
bine calificați, acolo unde erau alte două
oferte pe masă, și nu puteai fi sigur că omul
va accepta slujba decât în momentul în
care intra pe ușă la bancă.“
Acum, cea mai mare problemă pentru
controlorii bancari este cât de mulți
angajați umani pot să înlocuiască cu boți,
fără să compromită conformitatea. HSBC
investighează posibilitatea de a folosi „big
data“ pentru a aloca un scor de riscuri de
delicte financiare fiecărui client. Băncile
intră în parteneriate cu unele dintre sutele
de „regtech“-uri care au apărut precum
ciupercile după ploaie în ultimii ani: startup-uri cu nune ca RegBot și Arachnys, care
promovează conformitate la niveluri de
vârf. Potrivit HTF, o firmă de cercetare de
piață, veniturile globale de pe piața regtech
au fost de 1,4 miliarde de dolari în 2018, și
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sunt prevăzute să atingă 6,4 miliarde de
dolari, în 2025.
Cea mai matură parte este verificarea
ASB, care este dominată de firme mai
mari, precum Refinitiv și Dow Jones, și
care ajută băncile și companiile să verifice
bonitatea și conformitatea clienților și
a potențialilor parteneri comerciali în
privința spălării de bani, a sancțiunilor
și a riscurilor de finanțare a terorismului.
Această activitate continuă să se dezvolte
cu mare viteză. Vânzările au crescut cu
18% în 2018, consideră Burton-Taylor, o
altă firmă de cercetare. Unii dintre cei
mai importanți din domeniu mizează pe
revoluția roboților. „Cu timpul, Inteligența
Artificială (AI) va [...] îmbunătăți în mod
dramatic (procesele ASB), precum și
alte cerințe complexe de conformitate“, a
scris Jamie Dimon, directorul general al
JPMorgan Chase, în ultima sa scrisoare
către acționari.
Pe moment, multe bănci se chinuie
totuși să aleagă între miile de produse care
își dispută atenția, spune Stacey English
de la Thomson Reuters. „IA comportă
riscuri pe care nu le înțelegem“, spune șeful
pentru conformitate de la o mare bancă.
În decembrie, un grup de reglementatori
americani le-a cerut băncilor să folosească
„abordări inovatoare“, inclusiv IA, pentru
a întări conformitatea în domeniul luptei
împotriva spălării de bani. Dar băncile
rămân temătoare că vor fi penalizate dacă
tehno-experimentele lor dau greș.
Ideea unor algoritmi de conformitate care
să îi înlocuiască pe investigatorii în carne
și oase este fantezistă, spun experții. Sujata
Dasgupta, care răspunde de conformitatea
în domeniul delictelor financiare la Tata
Consultancy Services, vede cum personalul
de conformitate se mută spre „investigații
de calitate mai mare“, în timp ce boții sunt
folosiți pentru „sarcini de verificare mai
bazate pe reguli, mai repetitive.“
Mai mult, bancherii nu se așteaptă
la o relaxare nici în aplicarea legilor
împotriva delictelor financiare și nici în
noile reglementări. Folosirea sporită a
sancțiunilor ca instrument de politică
externă în America sub Donald Trump

Incoruptibilii
Statele Unite, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine
Adăugiri la lista persoanelor sancționate

Sursa: Gibson, Dunn & Crutcher

înseamnă că băncile trebuie să fie mai
vigilente decât oricând (vezi graficul 2).
Crește cererea de oameni care pot să ajute
băncile să negocieze noile reguli privind
protecția datelor și cele privind viața
privată, cum ar fi GDPR din UE. O aplicare
mai strictă a legilor sporește, și ea, riscurile
de conformitate. În Marea Britanie,
de pildă, au crescut cerințele privind
răspunderea personală în cazul directorilor
principali ai firmelor financiare.
O conformitate mai riguroasă este,
de asemenea, răsplătită de tendința
crescândă a reglementatorilor, inclusiv
a Departamentului pentru Justiție din
America, de a oferi mari reduceri la
penalizările pentru firmele care raportează
singure încălcările în cazurile de delicte
financiare și de corupție. Nu este, deci,
surprinzător că un studiu global al

ofițerilor de risc și conformitate de la
800 de firme financiare arată că 43%
se așteptau ca echipa lor să crească în
următoarele 2 luni, în timp ce numai 5%
se așteptau la o reducere. Dacă automatul
rusesc de spălare de bani va face mai multe
victime, s-ar putea să fim martori la o altă
rundă de angajări.
O fotografie a lui Eliot Spitzer atârnă pe
peretele firmei de recrutare în domeniul
conformității a lui Kelly. Ca procuror
general al New Yorkului, Spitzer (care a
fost răsturnat și el, mai târziu, de un alt
tip de scandal) era spaima Wall Streetului, atacând băncile pentru diferite
pretinse transgresiuni și dând naștere
unui val anterior de angajări în domeniul
conformității. „El este unul dintre eroii
mei“, chicotește Kelly, „iar scandalurile
sunt prietenii mei“. n

Acest articol a apărut în secțiunea Finanțe și economie din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Ascensiunea celor care spun nu“.
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Viitorul

Revoluția bancară este grozavă pentru clienți
În fine, băncile le dau oamenilor ce au ei nevoie

P

ENTRU UN MATEMATI
CIAN, o transformare este
ceea ce se întâmplă atunci
când un obiect geometric este
mutat în spațiu, reformatat,
ref lectat sau rotit. Și
bancherii se ocupă cu transformarea, dar
ei mișcă bani, și nu doar în spațiu, ci și în
timp. Ei iau depozite pe termen scurt de la
deponenți și le dau împrumutătorilor pe
termene mai lungi; pun activele laolaltă
pentru a reduce riscurile și le vând apoi
investitorilor; și – cel mai misterios pentru
outsideri – ei transformă creditele pe
care le oferă în active care pot fi din nou
împrumutate.
Toate astea țin economia în mișcare.
Dar oamenii de rând sunt uneori neglijați.
Rețelele de sucursale și ATM-uri ale marilor
bănci și garanțiile guvernamentale care
sprijină banii din conturile lor i-au făcut
pe clienți să vină la bănci oricum. În multe
țări, inclusiv în Marea Britanie, băncile își
concentrează o mare parte din eforturile
lor pe marii împrumutători corporatiști,
spune Kevin Travis de la Novantas. „Este
revelator faptul că principalele mari bănci
sunt descrise la modul general ca „marii
creditori.“
A schimba banca e ceva rar. Potrivit
Novantas, doar 8% dintre clienții americani schimbă banca într-un an anume,
chiar dacă mutarea dintr-un stat federal
în altul înseamnă adesea și schimbarea
băncii. În Marea Britanie, unde licențele
băncilor sunt naționale, doar 4% fac
asta. Mutările reduse sunt adesea
citate ca dovadă a satisfacției clienților,
dar ar fi mai potrivit să spunem că ei
nu pot să se gândească la ceva mai bun,
spune Jason Bates de la 11:FS, o firmă
de consultanță britanică de tehnologie
bancară. „Oamenii ziceau că sunt
satisfăcuți de taxiuri, până când a apărut
Uber. Apoi, brusc, ei nu au mai vrut să
stea la colțul străzii, cu mâna ridicată, în
ploaie.“

În afara Asiei, puțini sunt cei care s-au
trezit la apariția noilor opțiuni bancare,
dar sunt semne că mai mulți încep să se
trezească. Neo-băncile din Marea Britanie
au reușit să atragă milioane de clienți, mai
ales „pe telefonul fără fir“, de la unul la
altul. Sondajele anuale ale plăților digitale
efectuate de McKinsey arătau că băncile
sunt mai de încredere decât firmele hightech. Acum, Amazon concurează umăr la
umăr cu băncile. Iar cercetările Raddon
referitoare la Generația Z (care va ajunge la
maturitate în al doilea deceniu al secolului
al XXI-lea) arată că două treimi se așteaptă
ca firmele high-tech să schimbe modul în
care sunt oferite serviciile financiare.
Apariția fintech-urilor (firme financiare
high-tech) și a neo-băncilor care acționează

ca piețe pentru produsele altor instituții le
oferă o alegere băncilor consacrate deja pe
piețele dezvoltate: sunt gata să lase clienții
și serviciile pe mâna nou-veniților sau vor
să concureze umăr la umăr cu aceștia?
Băncile cu etichetă albă, care furnizează
servicii financiare reglementate pentru
alte companii, arată că focalizarea pe
produse poate să dea roade. Dar marjele
sunt mici. În serviciile bancare de retail, 70
% din valoarea acționarilor este capturată
în mod tipic de canalul de relații cu clienții
și de distribuție, și doar 30% de crearea de
produse, spune Jan Bellens de la firma de
consultanță EY.
Dacă băncile existente vor să se lupte, ele
vor pierde relațiile cu clientul. Majoritatea
oamenilor deschid un cont la o mare bancă
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atunci când sunt adolescenți, aleasă de
părinții lor, și precauția ar putea să îi facă
să rămână acolo. Cei care reglementează
sunt adesea pro-bănci existente, fie că
au fost capturați de grupurile de lobby,
fie că se tem de marile schimbări ce ar
putea provoca instabilitate financiară.
Dar băncile ar greși să depindă de inerția
clienților și de precauția legiuitorilor. Dacă
alternativele sunt atractive, ambii se pot
evapora.
Adaptarea va fi mai dificilă pentru
băncile existente, dar clienții se pot aștepta
la multe lucruri bune. Nou-veniții au
costuri mai mici și pot, așadar, să ofere o
valoare mai mare. Așa cum arată China,
ei pot să ofere împrumuturi oamenilor
și micilor afaceri care nu au avut această
ocazie până acum. Iar apariția lor va
micșora comisioanele de cont și taxele
pentru servicii suplimentare, cum sunt
descoperitul de cont și schimbul valutar.
Așa cum demonstrează Alibaba,
neguțătorii online pot să nu înceapă cu
oferta de servicii financiare, dar logica din
comerțul online îi duce în această direcție.
Analiza efectuată de McKinsey sugerează
că odată ce o piață online care vinde direct
consumatorilor oferă produse în mai
multe categorii și are o cotă de piață de
cel puțin 15-20% în principala sa categorie,
ea tinde să se miște spre plăți. Asta, spune
Philip Bruno, din directoratul oficiului
de plăți globale al firmei de consultanță,
nu este în mod necesar datorită faptului
că ea caută să își sporească veniturile din
plăți sau să reducă costurile (deși a avea
propriul sistem de plăți îi permite să
evite comisioanele de „inter-schimb“ pe
care le percep emitenții de carduri). Asta
permite, mai degrabă, ca un negociant să
controleze experiența de cumpărare de la
un capăt la altul.
Platformele chineze arată cum poate fi
profitabil să furnizezi funcții financiare
folosite adesea, cum sunt plățile, fără să
obții mult de la ele - chiar și, potențial, în
pierdere -, dacă ele acționează ca un cârlig
pentru împrumuturile către clienți și
publicitatea pentru servicii financiare care
nu sunt conexe, spune Brian Ledbetter

de la McKinsey. Aceasta este logica de la
baza speculațiilor că un gigant high-tech
occidental precum Amazon ar putea să facă
echipă cu o bancă, pentru a oferi conturi
curente. Beneficiul pentru comerciant
ar fi o loialitate mai mare din partea
clienților. Sau s-ar putea oferi conturi,
pentru o taxă lunară, sugerează Brett
King, autorul cărții „Bank 4.0: Banking
Everywhere, Never at a Bank“ (Banca 4.0:
Banking oriunde, niciodată la bancă) și
fondatorul Moven, una dintre puținele
neo-bănci din America. Avantajele ar
putea include o linie deschisă de credite,
rabaturi la cumpărături sau un program
de bonificații – toate acestea ar putea să îi
sporească vânzările comerciantului.
Serviciile financiare vor deveni tot mai
mult catene în lanțurile de valoare care
conțin și servicii nefinanciare, prezice King.
Ipotecile, de pildă, ar putea să se plaseze în
multitudinea de case la vânzare oferite pe o
platformă care ar afișa listări de proprietăți
și ar aranja vizite, sondaje, servicii de
transport și mutări de domiciliu.
Cel mai mare beneficiu pentru clienți
va veni de la regândirea a ceea ce se
presupune să trebuie să facă băncile. Așa
cum este concepția tradițională, spune
Ted Moynihan de la firma de consultanță
financiară Oliver Wyman, ceea ce oferă
o bancă pentru clienții săi de retail este
o modalitate de a depozita, cheltui și
împrumuta bani. Nu a fost esențial să-i

ajute să decidă dacă o cumpărare sau un
împrumut îi va face mai fericiți sau mai
bogați. Adesea, nu este cazul. Cercetările
pe care firma de consultanță le-a făcut în
privința creditelor pentru piața de masă
americană arată că 30% din cei care au
contractat credite reînnoibile au regretat
asta; doar 10% au fost bucuroși că au
făcut-o.

Urmărirea fericirii
Aceste împrumuturi pot să fi fost făcute
la rate care sfidează piața. Și poate că au
fost „bune, așa cum le definește industria
– adică, returnate la timp. Dar nu așa
le apar ei clienților, care își doresc să
nu fi făcut împrumuturile. Și nici nu
este modul în care o neo-bancă sau o
firmă financiară high-tech (fintech) care
încearcă să acționeze ca platformă pentru
produsele financiare ale unei terțe părți
poate să își permită să le considere. Pentru
a-i convinge pe clienți că acționează în
interesul lor, trebuie să facă mai mult decât
să vândă produse care sunt convenabile
sau chiar la cele mai bune rate de dobândă:
ea trebuie să le vândă ceea ce au ei, de fapt,
nevoie. Sfidarea cea mai mare pe care
nou-veniții o ridică în fața celor consacrați
în sistemul bancar din lumea bogată nu
vine de la costurile lor mai mici sau de la
performanțele tehnologice mai mari. Ci de
la faptul că modelul lor de afaceri le cere să
pună înainte nevoile clienților. n

Acest articol a apărut în secțiunea reportaj special din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Încoronarea Regelui Client“.
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Bătălia ayatollahilor

De ce se întorc clericii șiiți împotriva teocrației
Iranului
Criza economică face ca guvernarea clericilor să pară și mai puțin atrăgătoare

A

SASINAREA UNUI imam
ar trebui să provoace
oroare. Dar, după ce un
body-builder l-a împușcat
pe Mostafa Qassemi, un
cleric din orașul Hamedan,
din vestul Iranului, în 27 aprilie, peste
100.000 de oameni l-au urmărit pe ucigaș
pe Instagram. Postările urmăritorilor săi îl
criticau dur pe liderul suprem al Iranului,
ayatollahul Ali Khamenei. „Un cleric mai
puțin“, mormăiau femeile în metroul din
Teheran.
Furia împotriva clericilor care guvernează
Iranul este mare. Aceștia tronează peste
o economie în contracție. Sancțiunile
americane pe exporturile de petrol au
făcut ca moneda să se prăbușească. Inflația
a ajuns la aproape 40%, iar salariile scad în
termeni reali. Produse de bază, ca puii și
hainele devin obiecte de lux. FMI prevede
că, anul acesta, PIB-ul va scădea cu 6%.
Teocrații nu oferă nicio cale de ieșire
din criză. „Ne apropiem de un punct de
cotitură,“ spune Sadegh Haghighat, de
la Universitatea Mofid din orașul sfânt
al șiiților, Qom. Clericii de acolo pun din
ce în ce mai mult sub semnul întrebării
sistemul de velayat-e faqih, cum este
numită conducerea clericilor.
Unii clerici se distanțează de regim,
care înghite o mare parte din bogăția
I ra n u l u i p r i n va s t u l s ă u i m p e r i u
de afaceri. Esmail Azarinejad, un
cleric sărac, conduce prin satele uitate
și distribuie cărți pentru copii, din
portbagajul vechiului său Peugeot. Alții îi
desfid public pe mulahii de la conducere.
Numărul discipolilor lui Seyed Aghamiri,
care spune că puterea corupe, a crescut
după ce un tribunal religios l-a caterisit.
Înțelepții mai bătrâni s-au întâlnit cu
reformatorii. Tot mai mulți sunt cei care
caută în orașul sfânt din Irak, Najaf, la

distanță de 675 km, un model diferit de
relații dintre moschee și stat.
Timp de decenii, Najaf a fost ruda săracă
a Qom-ului. Sub Saddam Hussein, vechiul
dictator al Irakului, cifra de înscriere
anuală la seminarele sale șiite a scăzut la
doar câteva sute, în timp ce Iranul finanța
educația pentru 110.000 clerici. Dar, după
răsturnarea lui Saddam, care era sunit,
și revenirea la un calm relativ în Irak,
prestigiul Najafului a crescut printre șiiți.
Mormântul Imamului Ali, fondatorul
sectei șiite, atrage milioane de pelerini în
fiecare an. Colegiile sale sunt scutite de
interferența statului, spre deosebire de
cele din Qom. Iar acolo locuiește cel mai

popular cleric șiit, Marele Ayatollah Ali
al-Sistani (în imagine).
Sistani propovăduiește separația dintre
moschee și stat. Clericii ar trebui să
sf ătuiască, spune el, nu să conducă.
Venerat ca fiind cel mai mare marja, sau
reper religios al șiismului, Sistani are
influență și asupra Qom-ului. Luna trecută,
ayatollahul Abdollah Javadi-Amoli, un
susținător conservator din Qom, a spus
că, la Najaf, calitatea învățământului este
mai bună. Clerici de vază iranieni se mută
acolo, inclusiv Ali Khomeini, respectatul
nepot at fondatorului Republicii Islamice.
„Dacă te afli sub autoritatea opresivă a
establishment-ului religios al Iranului,
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care îți spune ce să gândești și ce
să îmbraci, asta te face să privești cu
admirație la libertatea intelectuală de la
Najaf,“ spune Abbas Kadhim, biograful
lui Sistani.
În martie, Hassan Ruhani a călătorit la
Najaf, devenind astfel primul președinte
iranian care l-a întâlnit pe Sistani. Prin
lege, credința lui Rouhani ar trebui să fie
subordonată lui Khamenei, dar el spera
că binecuvântarea lui Sistani îi va spori
prestigiul în fața presiunii din partea ultraconservatorilor. Un observator a comparat
scena cu aceea a unui președinte care îl
întâlnește pe papă. „Rouhani trimite un
semnal că este loc în Republica Islamică
pentru cei care nu cred că guvernarea
juriștilor (islamici) este un act de credință“,
spune Robert Gleave de la Universitatea
Exeter din Marea Britanie.
Dacă este așa, unii irakieni vor să îl ajute.
„Velayat-e faqih este un regim dictatorial“,
spune Saleh al-Hakeem, un cleric globetrotter din Najaf. „Clericii din Najaf ar
trebui să sprijine societatea civilă din
Iran, nu teocrația.“ Sistani, el însuși de
origine iraniană, este mai precaut. Dar,
după întâlnirea cu Rouhani, el a cerut ca
suveranitatea irakiană să fie respectată.

Cazuiștii clerici au înțeles aceasta ca o
critică a pretenției lui Khamenei de a fi
lider suprem nu doar în Iran, ci al tuturor
șiiților.
Sistani își plănuiește influența în tăcere.
Reprezentantul (și ginerele său) de la
Qom, Jawad al-Shahristani, adună donații
de la discipolii iranieni și fonduri de la o
rețea națională de organizații caritabile,
care include aziluri pentru săraci și spitale.
De asemenea, Sistani sprijină cu burse
49.000 de studenți la religie, aproape
45% din totalul din Iran. În pană de bani,
Rouhani a redus, între timp, cu o treime
finanțările pentru seminare. „Biroul lui
Sistani este foarte puternic la Qom,“ spune
Haghighat.
Khamenei replică prin înăsprirea
conducerii sale. În martie, l-a instalat
ca judecător șef pe Ebrahim Raisi, un
conservator dur, care a pierdut în fața
lui Rouhani în ultimele alegeri. El a
numit alt conservator dur în fruntea
Consiliului Conveniențelor, organismul
său guvernamental de supraveghere.
Ideologii conservatori primesc timpi de
antenă la televiziunea de stat, unde îi
dojenesc pe clerici că au pierdut credința
în velayat-e faqih. Cei care se îndoiesc își

văd finanțarea tăiată sau sunt maziliți de
către Societatea Profesorilor de Seminar
din Qom, un reglementator de stat. Unora
li se răvășesc birourile. Păcătoșii cei mai
mari sunt deferiți unui tribunal clerical și
ținuți sub arest la domiciliu.
Majoritatea clericilor de seamă din Qom,
fiecare mai învățați decât Khamenei, au
început să-și muște limba sau să vorbească
în șarade. Dar, cu cât devine mai coercitivă
conducerea lui Khamenei, cu atât par mai
atractive învățămintele lui Sistani. Departe
de a-i eleva pe clerici, spun disidenții,
dulăii lui Khamenei îi tratează ca pe
niște funcționari de stat. „Represaliile
Republicii Islamice împotriva clericilor au
atins un grad fără precedent chiar și sub
Șah“, spune Mohsen Kadivar, un învățat
din Qom, acum aflat în America.
Ayatollahii tind să aibă vieți lungi:
Sistani are 88 de ani, iar Khamenei 80 (și se
spune că se luptă cu un cancer). Întrebarea
pe care și-o pun adesea discipolii lor este
ce va urma. Ani la rând, părea că clericii
din Qom vor determina viitorul conducerii
religioase de la Najaf. Acum, se vorbește
despre clericii din Najaf ca despre cei
care vor contura guvernarea clericală a
Iranului. n

Acest articol a apărut în secțiunea Orientul Mijlociu și Africa din ediția tipărită a The Economist, sub titlul „Bătălia ayatolahilor“.
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Cum să treci peste un regim iliberal
Macedonia de Nord și-a votat președintele, afirmându-și, încă
o dată, voința de menținere a căii occidentale. O țară în care
stabilitatea se poate menține cu greu – dar se menține.
n Ovidiu Nahoi

Foto: Agerpres / EPA

S

tevo Pendarovski a câştigat
alegerile prezidenţiale
din Macedonia de Nord.
Candidatul social-democrat
a câştigat alegerile
prezidenţiale cu 51,8% din
voturile exprimate în turul al doilea,
desfășurat duminică, ilustrând dorința
micii republici din Balcani de a merge pe
drumul integrării în Uniunea Europeană.
„Este o victorie pentru toate persoanele
convinse că trebuie să mergem înainte,
promit că voi servi interesele tuturor
cetățenilor în mod egal“, a declarat Stevo
Pendarovski, un universitar de 56 de ani. .
„Calea noastră este pavată cu succes.
Vom continua să mergem înainte, spre
scopul comun, spre progres, spre NATO
și Uniunea Europeană“, a declarat și
prim-ministrul Macedoniei de Nord,
Zoran Zaev, de asemenea social-democrat.
El a avut mult de luptat până acum cu
președintele naționalist Georgi Ivanov, al
cărui mandat ia sfârșit.
Rivala lui Pendarovski, Gordana
Siljanovska-Davkova, o universitară de 63
de ani, membră a partidului naționalist
VMRO-DPMNE, a obținut doar 44,5%
din voturi (sistemul de vot permite și
exprimarea lipsei unei opțiuni, prin votul
alb).
Primul tur de scrutin a fost dominat
de disensiunile profunde cu privire la
redenumirea țării, în urma acordului de
la Prespa, cu Grecia.
Deși toți candidații au susținut parcursul
euroatlantic, Siljanovska-Davkova a
respins înțelegerea cu Grecia, promițând
chiar un referendum pentru revenirea
țării la vechiul nume, contestat de Atena,
și a blocat orice demers euroatlantic al
republicii balcanice.

Un rol important în aceste alegeri, ca,
de altfel, în întreaga viață politică a țării,
l-a jucat puternica minoritate albaneză,
totalizând peste 25% din populație. În
primul tur, candidatul independent
Blerim Reka, etnic albanez, un universitar
de 58 de ani, s-a clasat al treilea, cu peste
11% din voturi. Minoritatea albaneză a

susținut procesul de conciliere cu Grecia și
integrarea euroatlantică, văzând în acestea
garanții ale menținerii drepturilor sale.
La 6 februarie, NATO a semnat Acordul
de aderare al Macedoniei de Nord, ratificat
la scurt timp și de România. Macedonia de
Nord are statut de țară candidată pentru
aderarea la UE.
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Skopje, un oraș al contrastelor

Răsturnarea unui regim iliberal

Un echilibru precar

Capitala Skopje este – se putea altfel?
– o ilustrare perfectă a contrastelor și a
diviziunilor din această mică țară din
Balcanii de Vest, dar și a eforturilor de a
pune bazele unei simbolistici naționale.
„Podul de Piatră“ peste râul Vardar a
fost ridicat, într-o primă formă, la finele
secolului al VI-lea, sub împăratul bizantin
Justinian, iar ceea ce vedem azi datează din
secolul al XV-lea, din timpul sultanului
Mahomed al II-lea. Este simbolul orașului
și o adevărată punte între două lumi.
De o parte a podului se af lă vechiul
bazar, cel mai mare din Europa, exceptând
Turcia. O rețea complicată de străduțe și
piațete, cu prăvălii, moschei, cafenele și
taverne. Pe celălalt mal, orașul modern și
noile edificii, menite să glorifice pretinsa
descendență din Alexandru cel Mare,
rezultat al unui grandios și extrem de
costisitor program urbanistic pentru
această țară mică și relativ săracă, numit
Skopje 2014. Rezultatul – un număr mare
de clădiri publice, cu fațade imitând
templele elenistice și statui, o puzderie de
statui, peisaj ce a dat orașului numele și
renumele de capitală a kitsch-ului.
Este ceea ce a rămas de pe urma deceniului
de guvernare a formațiunii naționaliste de
centru-dreapta VMRO-DPMNE, venită la
putere în 2006. Premierul Nikola Gruevski
a preluat cu fermitate frâiele puterii, a
instituit controlul asupra presei și justiției,
constituindu-se într-un adevărat regim
iliberal.
Guvernul naționalist a vrut să facă
din Alexandru cel Mare un simbol al
națiunii (spre nemulțumirea tot mai
zgomotoasă a grecilor), devenind, astfel,
ținta numeroaselor critici din media și
din opoziție, legate de costurile mult prea
umflate ale lucrărilor edilitare și ale statuilor,
în cea mai mare parte comandate din Italia.
În guvernarea Gruevski, Macedonia a
acumulat datorii de cel puțin 5 miliarde de
euro. Numai pentru proiectele din Skopje
au fost cheltuite 700 de milioane de euro.
Destul de mult, pentru o țară având
puțin peste 2 milioane de locuitori, un
PIB de circa 12 miliarde de dolari (60% din
PIB-ul României) și cu o rată a șomajului
de circa 25%.

Un imens scandal a izbucnit în 2015, când
a fost descoperită existența unui întreg
sistem de interceptări ale convorbirilor,
îndreptat împotriva unui mare număr
de opozanți, dar și jurnaliști, membri
ai societății civile, universitari și alte
persoane publice. Marile manifestații de
stradă care au izbucnit au fost violent
reprimate de forțele de ordine, spre
nemulțumirea Uniunii Europene. Atunci,
comentatorii atrăgeau atenția asupra
pericolului secesiunii din partea puternicei
minorități albaneze și al plonjării țării în
război civil.
În urma presiunilor Uniunii Europene,
în decembrie 2016, au fost organizate
alegeri, în urma cărora VMRO-DPMNE a
pierdut majoritatea, cu tot sprijinul primit
din partea liderului ungar Viktor Orban
sau a celui sârb, Aleksandar Vučić, și ei
practicanți ai guvernării iliberale. Partidul
de guvernământ a obținut doar 51 de locuri
din cele 120 ale Parlamentului, insuficient
pentru a guverna singur.
În schimb, social-democrații
macedoneni (partidul SDSM), conduși
de Zoran Zaev, au reușit să atragă 18
parlamentari din rândurile minorității
albaneze, reușind să strângă, astfel, o
majoritate. Însă președintele de centrudreapta, Gjorge Ivanov, a refuzat.
La 27 ianuarie 2017, Zaev i-a prezentat
această coaliție președintelui Gjorge
Ivanov, care însă a refuzat multă vreme
să-l nominalizeze pe Zaev. Au urmat noi
demonstrații de stradă, amplificate și de
un eveniment dramatic: moartea unei
fetițe de 9 ani, care a așteptat zadarnic
ajutor din partea statului pentru tratament
în străinătate. Cazul a ilustrat corupția,
birocrația și incompetența regimului
Gruevski și a alimentat protestele
de stradă, care au culminat cu luarea cu
asalt a Parlamentului. La presiunea străzii
și a Uniunii Europene, președintele Ivanov
a cedat, în cele din urmă, în vara anului
2017.
Așa au venit acordurile de la Prespa,
cu guvernul de stânga al lui Alexis Tsipras
și, cu toată opoziția președintelui,
traversarea dif icilei proceduri de
schimbare a numelui.

Greu de spus dacă marele cuceritor al
Antichității, promovat intens de regimul
naționalist, îi unește într-adevăr pe
cetățenii republicii, dincolo de diferențele
etnice și religioase. Localnicii se plimbă
printre noile statui, admiră seara statuile
lui Alexandru cel Mare și Hercule, noile
edificii generos luminate, sau își fac
târguielile în bazar. Bisericile și moscheile
se amestecă, tinere îmbrăcate modern sau
purtând vălul islamic merg, de multe ori,
alături, discutând relaxat.
Tricourile lui Shakiri, fotbalist elvețian
de origine albaneză, se vând mai peste
tot în bazar, iar acesta nu este, nici pe
departe, singurul simbol identitar albanez
și musulman. Coranul este o prezență
discretă, dar suficient de vizibilă, în oricare
dintre prăvăliile deținute de albanezi,
la fel cum aveam să văd și la recepția
impecabilului hotel în care am stat, la un
superpreț de 27 de euro.
O călătorie către Ohrid, unul dintre cele
mai vechi orașe din Europa și, totodată,
cea mai vizitată stațiune a Macedoniei
de Nord. Populația albaneză este masată,
cu precădere, în această parte a țării, spre
marele lac care acoperă și o bună parte a
frontierei cu Albania.
Aici, imense drapele albaneze flutură
în centrul fiecărei localități, în timp ce
minaretele moscheilor parcă înțeapă norii.
Ohrid, cu bisericile sale, unele dintre
ele din jurul anului 1000, este un punct
de referință pentru istoria creștinismului,
locul nașterii primului alfabet chirilic,
sediu al Patriarhiei Bulgariei în Evul
Mediu, numit și Ierusalimul Balcanilor.
Ohrid are și o importantă semnificație
co n te m p o ra n ă . A i c i s - a u s e m n a t
acordurile din anul 2001, care au urmat
unor puternice ciocniri între majoritatea
macedoneană și minoritatea albaneză. De
atunci, limba albaneză are statut de limbă
oficială doar în zonele în care minoritatea
albaneză reprezintă mai mult de 20%
din populație, iar acordurile stau la baza
stabilității țării.
O stabilitate care se poate pierde
ușor, dar pentru care cei două milioane
de macedoneni fac mari eforturi să o
mențină. n
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Alegerile pentru Parlamentul
European: ultimele patru săptămâni
n Carsten Brzeski,
economist-șef, ING Germania

C

e trebuie să urmărim în cele
patru săptămâni dinaintea
alegerilor care vor avea loc
între 23 și 26 mai.
O altă alegere pe muchie
de cuțit?
De la alegerile regionale din Spania
sau Germania, până la cele naționale și
europene, este dificil să ne amintim o
singură perioadă electorală europeană care
să nu fi fost etichetată ca fiind importantă,
crucială sau determinantă pentru direcțiile
viitoare. Alegerile pentru Parlamentul
European din acest an nu fac excepție de
la regulă. În timp ce, în trecut, alegerile
europene au fost evenimente discrete, cu
rate joase ale participării la vot, numeroși
actori ai pieței financiare le acordă acum o
mare atenție, deoarece se tem de o creștere
a forțelor eurosceptice pe seama susținerii,
în creștere, a partidelor populiste și
antieuropene, observată în majoritatea
alegerilor naționale din ultimii ani.
Oricum, în ciuda ascensiunii partidelor
populiste și eurosceptice în alegerile

naționale, există mai multe motive
pentru care nu se așteaptă vreo schimbare
semnificativă în rezultatele alegerilor, în
cazul partidele eurosceptice, comparat cu
ultimele alegeri din 2014 (când au obținut
aproximativ 20% din locurile din Parlament).
Alegerile europene din 2014 au fost un
indicator principal, și nu unul secundar
al performanței partidelor eurosceptice
în cadrul alegerilor naționale. Multe
partide au avut victorii semnificative la
alegerile din 2014, urmate de performanțe
similare la alegerile naționale ulterioare,
în special în cazul Frontului Național și
al Partidului Libertății (PVV) din Olanda.
Potrivit ultimelor sondaje, ar trebui să ne
așteptăm la performanțe mai bune doar
de la partidele care, deși nu s-au descurcat
bine în 2014, au acționat mai bine în ultima
perioadă, de exemplu, partidul german
AfD, partidul italian Lega, cel austriac FPO, sau olandez - FvD.
O provocare pentru partidele antieurosceptice va fi dacă vor reuși să se
organizeze într-un singur grup politic în

Ultimele rezultate ale sondajelor

Parlamentul European. În acest moment,
există trei grupări politice: Conservatorii
și Reformiștii Europeni (ECR), dominați,
în principal, de conservatorii din Marea
Britanie și de polonezii din PiS, Europa
Libertății și a Democrației Directe
(EFDD), dominată de UKIP și de Mișcarea
Cinci Stele, și Europa Națiunilor și a
Libertății (ENF), dominată, în principal,
de Frontul Național Francez și de Partidul
Libertății (PVV). Este interesant că, între
aceste grupări politice, coeziunea a fost
mult mai puternică decât între grupurile
„tradiționale“.
Impactul partidelor eurosceptice de
după alegeri va depinde, în mare parte,
de abilitatea acestora de a colabora
într-un singur grup. În această privință,
ultima inițiativă, începută de viceprimministrul italian Matteo Salvini, de a
uni partidele populiste europene, este
demnă de atenție. Oricum, faptul că
doar trei partide (AfD din Germania,
Partidul Finlandez și Dansk Volke) au
răspuns inițiativei ilustrează cât de dificil
ar putea fi un asemenea proiect. Deși
majoritatea partidelor populiste europene
au câștigat electorat pe baza temei
refugiaților, acestea se diferențiază atât
prin soluțiile posibile, cât și prin abordarea
diferită a unor teme. Pur și simplu, este, în
continuare, greu să rămâi un paneuropean
naționalist.

Incertitudinea Brexit

Sursa: VoteWatch.eu

În timpul pregătirii Brexitului, Uniunea
Europeană a realocat 27 din cele 73 de
locuri rezervate Marii Britanii alături de
statele membre și a redus numărul total de
locuri din Parlament de la 751 la 705. Cum
mai mult de 50% din cei 73 de membri
englezi ai Parlamentului European se află
în grupuri politice eurosceptice, Brexitul
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Populiștii, în creștere în următorul Parlament European?
Gândiți-vă de două ori, totul e despre Lega

fi capabile să lucreze împreună. Multe
lucruri vor depinde, așadar, de cum se vor
comporta (și de ce vor vota) noii membri
britanici ai Parlamentului European.

Captivant, dar nimic șocant

Sursa: VoteWatch.eu

ar fi înclinat automat balanța către un
parlament proeuropean. Acum, că Marea
Britanie pare să fie din nou la bord, cel
puțin temporar, aceste schimbări nu
vor avea loc. Cel puțin pentru moment,
participarea britanică la alegerile europene
ar aduce, conform ultimelor sondaje,
grupul social-democraților mai aproape
de Partidul Popular European. Change
UK și Partidul Brexit nu au anunțat cărui
grup politic se vor alătura, dar ar aduce
mai multe voturi grupului mai larg al
partidelor eurosceptice.

Un alt tip de Brexit

Sursa: VoteWatch.eu

Cu Marea Britanie participând la
alegerile europene, partidele eurosceptice
au o șansă mai mare să obțină o treime
din totalitatea locurilor parlamentare.
Teoretic, această treime ar putea, de
exemplu, să blocheze sancțiunile împotriva
statelor membre care violează regulile
Uniunii Europene și nu se supun rigorilor
legii, ar putea să deraieze negocierile
bugetului Uniunii Europene și ar putea fi
un obstacol în calea încheierii de înțelegeri
și întâlniri de către Comisia Europeană.
Evident, dacă partidele eurosceptice vor

Considerăm că rezultatele alegerilor
europene din acest an ar trebui să fie
mai puțin șocante decât se tem mulți
la momentul actual. În schimb, va fi,
din nou, o combinație între voturile
influențate național și ceva mai multe
teme europene decât de obicei. Cel mai
mare risc al alegerilor europene ar fi,
deci, potențialele repercusiuni naționale.
Gândiți-vă doar la guvernul german, care
ar putea să cadă, în caz de înfrângere
extremă a cel puțin unuia dintre partidele
din coaliție, sau la Franța, unde votanții ar
putea folosi alegerile pentru a-și exprima
părerea despre anunțurile politice recente.
Pentru Parlamentul European, așteptăm
o eroziune a centrului politic, cu socialdemocrații și conservatorii pierzându-și
majoritatea absolută, pentru prima dată
din 1979. Acest fapt ar continua trendurile
recente naționaliste, deși ar putea fi
echilibrat de victorii ale liberalilor și
verzilor. Brexitul întârziat a mărit riscul
unui număr în creștere de locuri pentru
partidele eurosceptice, cu un schimb de
putere între diferitele grupuri.
În esență, centrul politic va fi mai
fragmentat decât în trecut, dar opinia
generală în Parlamentul European ar
trebui să rămână pro-UE, cu precizarea
clară că nu există niște contragreutăți
reale pentru partidele eurosceptice.
Partidele pro-europene au fost mereu
și, este posibil să continue să fie, niște
partide „pro-europene, dar...“ Astfel,
riscul alegerilor europene nu este atât
înmulțirea euroscepticilor, cât, mai
degrabă, posibilitatea ca normalul să se
apropie de platforma eurosceptică, în
loc de a se diferenția, precum și riscul
unor repercusiuni naționale. În cel
mai bun scenariu, sloganul anterior al
Uniunii Europene, „Uniți în diversitate“,
se va transforma în „Uniți în și mai multă
diversitate“. În cel mai rău scenariu, ar
putea fi „Uniunea Diversificată“. n
Traducere: Veronica Lungu
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Viitor electric și în industria aviației
În 1949, De Havilland DH 106 Comet își lua zborul pentru prima oară.
Era o aeronavă impresionantă pentru acea vreme, primul avion de
pasageri cu reacție, o mândrie pentru Marea Britanie și, în pofida unui
destin tragic, aparatul a revoluționat industria aviației. La 80 de ani
de atunci, industria aviației pare a fi astăzi, din nou, în pragul unor
revoluții tehnologice.
n Marc Faur

D

e la avioane de pasageri
supersonice și chiar
hipersonice, la aeronave
e l e c t r i ce n e p o l u a n t e
și chiar la autoturisme
zburătoare autopilotate
desprinse parcă din „Blade
Runner“, numeroase proiecte sunt pe
punctul de a deveni realitate.

„Renașterea supersonică“
Celebrul Concorde este astăzi piesă de
muzeu, însă o serie de companii sunt în
competiție pentru lansarea primului avion
supersonic destinat sectorului business.
Aerion Corporation lucrează la un avion
ce va atinge viteza Mach 1,6, în timp ce
Spike Aerospace lucrează la modelul
S-512 ce ar putea atinge Mach 1,8. Însă de
ce a durat atât de mult o revenire asupra
conceptului?
Potrivit directorului executiv și
președintelui Spike Aerospace, Vik
Kachoria, una dintre principalele probleme
ale Concorde-ului a fost așa-numitul
„boom sonic“ - zgomotul puternic, ca
de tunet, produs de unda de șoc a unui
obiect ce se deplasează cu viteză mai mare
decât cea a sunetului. „În cel mai rău caz,
boom-ul sonic poate avea efectul unui
tunet extrem de puternic. Poate chiar să
spargă geamuri și să desprindă țigla de
pe acoperiș. Este greu de suportat. Dacă
locuiai pe ruta Concorde-ului, puteai
auzi acest efect de mai multe ori pe zi“, a
explicat el, citat de CNN.
Efectul era atât de deranjant, încât
majoritatea țărilor fie au interzis zborul
supersonic, fie l-au restricționat la zboruri
exclusiv pe deasupra apei. În mod firesc,
problema trebuie rezolvată cumva de

industria aerospațială pentru a face zborul
supersonic viabil. În aceste condiții, este
mult mai logică proiectarea unui avion
supersonic de dimensiuni reduse, destinat
sectorului business, deoarece va produce
un boom sonic mai mic decât o aeronavă
de linie, explică Kachoria.
Pe de altă parte, deși numeroase aspecte
legate de design sunt încă secrete, unul
dintre elementele cunoscute este acela că
aeronava nu va fi prevăzută cu ferestre, cu
excepția celor din cabina piloților, fapt ce va
spori aerodinamica și va reduce costurile.
Pentru a compensa absența ferestrelor,
compania va instala pe toată lungimea
cabinei ecrane ce vor afișa panorama
exterioară, un film sau chiar o prezentare,
în cazul unei conferințe la înălțime. „Este
un concept nou. În trecut, nu am avut la
dispoziție tehnologia care să permită acest
lucru. Mă refer la ecrane plate, camere
digitale capabile să capteze imagini la
rezoluție ridicată sau posibilitatea de a
compune o singură imagine panoramică
perfectă combinând mai multe camere“,
a spus directorul executiv. Aeronava
va intra în teste începând cu 2023 și va
costa aproximativ 125 de milioane de
dolari, potrivit estimărilor recente ale
companiei. La rândul său, evocând o
iminentă „renaștere supersonică“, Jeff
Miller, vicepreședinte al Aerion, menționa,
anul trecut, tot 2023 pentru primele teste,
urmând ca, în 2028, mai multe aparate să
fie supuse testelor în vederea certificării.
Un alt „jucător “ major în cursa
supersonică, Boom Supersonic, a ales să
ignore efectul boom-ului sonic, optând să
proiecteze un avion de linie cu 55 de locuri
asemănător și, totodată, succesor de facto
al Concorde-ului, aeronavă ce ar urma să

zboare la viteze supersonice de până la
Mach 2,2 doar pe deasupra apei. Materialele
compozite noi, având la bază fibra de
carbon, permit reducerea costurilor de
fabricație, în timp ce motoarele moderne
sunt capabile să propulseze o aeronavă
la viteze mai mari și producând zgomot
redus, explică fondatorul și directorul
executiv al companiei, Blake Scholl.
Botezată „Overture“, aeronava se așteaptă
a fi operațională peste aproximativ zece
ani, iar Japan Airlines și Virgin Group au
plasat deja 30 de comenzi.
Boeing, la rândul său, nu se mulțumește
cu viteze supersonice, proiectând, în
prezent, un aparat ce va putea zbura
la viteza Mach 5. Informațiile despre
conceptul Boeing sunt extrem de limitate,
însă compania estimează că zborurile
comerciale hipersonice vor fi posibile în
următorii 20 - 30 de ani.

Zero emisii
În timp ce industria auto tranzitează
treptat de la motoarele cu combustie la
cele electrice, industria aviației începe,
și ea, să se adapteze tendinței, mai multe
companii lucrând la concepte de aeronave
electrice, între care EasyJet, Airbus,
Boeing, Rolls-Royce, Siemens și chiar
NASA.
Aviația este unul dintre contributorii
majori la schimbările climatice, generând
peste 600 de milioane de tone de dioxid
de carbon în fiecare an. La începutul
deceniului, Comisia Europeană a stabilit
obiective ambițioase pe care industria
aviației va trebui să le atingă până în 2050,
inclusiv o reducere cu 75% a emisiilor de
dioxid de carbon și o scădere cu 90% a
emisiilor de monoxid de azot.
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CityAirbus este un vehicul zburător electric multirotor cu patru locuri și pilot automat

Operatorul low-cost britanic EasyJet
a inițiat un parteneriat cu compania
americană Wright Electric în vederea
fabricării unui avion comercial electric
pentru curse scurte. Wright Electric, care
proiectează motorul electric ce va propulsa
aeronava, a anunțat că ambiția sa este ca
fiecare cursă pe distanțe scurte să producă
zero emisii pe parcursul următorilor 20
de ani.
Airbus A320neo va fi primul avion
electric din f lota EasyJet ce va folosi
motorul Wright Electric.
„Inovațiile din domeniul aviației
electrice avansează rapid. De la aparatul
de două locuri care zboară deja, la cel
de nouă locuri, care va zbura anul viitor,
zborul electric devine o realitate și deja ne
putem imagina un viitor în care nu vom
mai depinde exclusiv de combustibilul
convențional“, a spus directorul executiv
al EasyJet, Johan Lundgren.
Compania Zunum Aero din New York,
susținută de Boeing, va începe zborurile de
testare ale unui avion electric de 12 locuri,
destinat zborurilor scurte, pe parcursul
anului următor.
La rândul lor, Rolls-Royce, Airbus și
Siemens și-au anunțat în 2017 parteneriatul

pentru fabricarea unui sistem de propulsie
hibrid, destinat aeronavelor comerciale, în
vederea atingerii obiectivelor stabilite de
Comisia Europeană.
NASA, Avinor, Eviation, Joby Aviation,
Ampaire, Equator Aircraft Norway
sunt doar câteva dintre companiile
care proiectează prototipuri de avioane
electrice de mici dimensiuni.

Taxiuri zburătoare
Literatura și filmele științifico-fantastice ne-au tentat timp de decenii cu
ideea autoturismelor zburătoare, însă
în lumea reală această idee a fost menținută doar sub formă de concept. Această
stare de fapt începe să se schimbe,
în condițiile în care tot mai multe
companii analizează posibilitatea de
a transforma transportul aerian personal într-o realitate. Numite „VTOL“
(„vertical takeoff and landing“ - decolare
și aterizare verticală), aceste vehicule ar
putea deveni ceva comun în următoarele
decenii.
Desigur, nu suntem încă pregătiți
pentru autoturisme zburătoare; nu există
infrastructura necesară, și nici legislația
care să le guverneze. VTOL vor fi, inițial,

implementate ca taxiuri ce vor asigura
transportul dintr-o zonă urbană în alta.
Dintre toate proiectele V TOL, cel
aparținând Uber pare a fi cel mai avansat.
Compania își dorește lansarea acestor
servicii în 2023. Însă primele teste sunt
programate să înceapă în 2020, în Dallas,
Los Angeles și Dubai.
Având sediul în Slovacia, compania
AeroMobil este la al patrulea prototip de
mașină zburătoare, primele livrări urmând
a se face în 2020. Cu toate acestea, modelul
AeroMobil 4.0 decolează și aterizează
precum un avion convențional și este
necesară deținerea unui brevet de pilot
pentru a zbura cu acest aparat.
Proiectul Vahana al companiei Airbus
are în vedere crearea unui vehicul VTOL
controlat exclusiv de un autopilot. Acest
lucru elimină costurile pe care le presupune
antrenarea și remunerarea piloților și face
ideal aparatul pentru servicii de taxi.
Indiferent dacă vom scurta distanțele
la mai puțin de jumătate, vom reduce
poluarea sau vom scăpa de traficul urban
tot mai greu de suportat, un lucru este
cert: industria aviației este angajată ferm
în proiecte menite să ne schimbe radical
percepția asupra zborului. n
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Cinci feluri de Europă. Ce alegeți?
Au trecut doi ani de când Comisia Europeană a lansat ideile de reformare ale Uniunii ce
urmează a fi aplicate până în anul 2025. S-au întâmplat multe, de atunci. Valul electoral pe
care a venit Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a spart și ultima mare lovitură a venit
de la „vestele galbene“. Toate acestea au amânat, inevitabil, reformele europene promovate de
președintele Franței. Curajosul Macron propusese, printre altele, un buget al zonei euro și un
ministru al finanțelor unic, dar problemele interne l-au făcut pe președintele francez să fie
mai atent la politica internă și parcă mai puțin preocupat de reformarea Europei.
n Constantin Rudnițchi

I

nterminabilul proces al Brexitului
a dus la multă confuzie atât în
Uniunea Europeană, cât și în
Marea Britanie. Nici acum „apele“
Brexit nu sunt mai limpezi și
interesant este că, în acest climat,
s-ajuns ca Marea Britanie să participe la
alegerile pentru Parlamentul European.
Cine ar fi crezut acest lucru acum trei ani,
când Marea Britanie a început să negocieze
aventura Brexit cu partenerii europeni?
Germania are și ea propriile probleme
politice. Criza migranților nu a fost pe
deplin internalizată, iar anunțata retragere
a cancelarului Angela Merkel a slăbit
inevitabil forța actualului șef de guvern.

Peste toate, într-o serie de state membre
ale Uniunii Europene, foste socialiste,
parcă au reînviat „fantomele“ trecutului.
Forțări ale statului de drept, reapariția
unor complexe de tip socialist și un tip
de recrudescență a unor forțe politice
naționaliste.
De altfel, întreaga Europă se confruntă
cu o ascensiune a ideilor populiste și
naționaliste. Într-un astfel de peisaj, atât
de complicat, temele privind reformarea
Europei au intrat într-un „con de umbră“.
Nu înseamnă că ele au dispărut de pe
agenda UE. Cu siguranță, aparatul birocratic
european a continuat să lucreze și au avut loc
o serie de dezbateri pe marginea reformării.
Dar în agenda publică au apărut mai rar, ca
priorități, variantele de schimbare a Uniunii
Europene. În acest context, Consiliul
European de la Sibiu, din 8-9 mai a.c., are
o semnificație specială. Este de așteptat
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Fostele state socialiste au reînviat
„fantomele trecutului“

ca temele de reformă ale UE să primească
o serie de răspunsuri, să facă o serie de
pași înainte, într-un moment în care
Uniunea se află în fața unor noi alegeri
parlamentare considerate importante

prin prisma testării alegătorilor europeni
față de politicile proeuropene, față de
populism sau față de un tip de naționalism
care pare că are tot mai mulți adepți la
nivelul statelor membre.
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Cele cinci scenarii
care se află în fața UE
Sunt cinci scenarii aflate în dezbatere.
Primul este cel intitulat „Continuând
pe același drum“. Prin acest scenariu,
statele membre și instituțiile europene
urmăresc o agendă comună. Uniunea va
continua să se concentreze pe locurile
de muncă, pe creșterea economică și
a investițiilor prin consolidarea pieței
unice și pe investițiile în infrastructură
digitală, de transport și energetică. Se va
îmbunătăți funcționarea monedei unice și
se vor consolida supravegherea financiară,
pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor
publice și pentru a dezvolta piețele de
capital.
Cooperarea în domeniul apărării va
deveni mai profundă în ceea ce privește
cercetarea, dezvoltarea și achizițiile
comune.
Unitatea Uniunii Europene este
menținută, dar poate fi pusă la încercare
în cazul unor dispute majore. Doar o
hotărâre comună fermă asupra temelor
importante va ajuta Uniunea Europeană
să reducă diferențele dintre promisiunile
asumate și așteptările cetățenilor.
Scenariul al doilea: „Accentul exclusiv
pe piața unică“. În această variantă, UE se
concentrează pe aspectele importante ale
pieței unice, dar fără a dezvolta o colaborare
aprofundată pe domenii precum apărarea,
migrația sau securitatea. Ca urmare, UE-27
nu își intensifică activitatea în domenii
politice, cooperarea fiind gestionată la
nivel bilateral.
În acest scenariu, va fi dificil să se ajungă
la un acord comun privind mobilitatea
lucrătorilor sau pentru accesul la profesii
reglementate. Ca urmare, libera circulație
a forței de muncă și a serviciilor nu sunt
pe deplin garantate. De asemenea, din
cauza lipsei de cooperare în domeniul
securității și cel al migrației, controalele
persoanelor la frontiere se vor intensifica.
Dezavantajele aplicării acestui scenariu
sunt legate de faptul că problemele de
actualitate se vor reglementa la nivel
bilateral, iar capacitatea de a acționa în
mod colectiv este limitată. Ca urmare,
drepturile cetățenești stipulate în legislația
Uniunii pot fi restricționate în timp.

Cine vrea mai mult face mai mult
Scenariul al treilea este numit „Cei care
doresc mai mult realizează mai mult“.
Ideea este ca în acest scenariu să se creeze
una sau mai multe coaliții ale doritorilor
care doresc să conlucreze mai apropiat
pentru o serie de politici comune, precum
apărarea, securitatea internă sau chiar
impozitarea.
Există câteva modele, precum spațiul
Schengen sau zona euro, care pot fi
urmate. În sensul că se poate crea un
cadru de reguli care să clarifice drepturile
și responsabilitățile. De exemplu, un grup
de state membre poate decide să coopereze
mai strâns în materie de apărare. Ele pot
organiza o bază de cercetare comună,
achiziții comune sau capacități de
intervenție în străinătate.
Alte state pot decide să avanseze în
cooperare în domeniul securității și
justiției, astfel că ele pot să își consolideze
cooperarea forțelor de poliție și a serviciilor
de securitate și chiar crearea unui parchet
comun, care să ancheteze cazurile de
fraudă, spălare de bani, trafic de droguri
sau de arme.
Un grup de țări, inclusiv cele din zona
euro, poate opta pentru o impozitare
comună și pentru o serie de reguli sociale
egale. Avantajul unui astfel de scenariu
este că se menține unitatea europeană, dar
este permisă și o cooperare mai accentuată
între state. Dezavantajul este acela că
drepturile cetățenilor europeni devin
diferite, în funcție de țara în care trăiesc
și de ce poziție se plasează statul respectiv
în raport cu Uniunea Europeană. Este
limpede că acesta este scenariul unei
Europe cu mai multe viteze și mai multe
cercuri concentrice, care are însă meritul
potențial de a crea în rândul statelor ținte
pe care își doresc să le atingă.

Avantaje și dezavantaje pentru
„mai puțină Europă“
Scenariul al patrulea este numit „Mai
puțin, dar mai eficient“. Scenariul are
în vedere ca statele membre ale UE să
abordeze împreună politicile comunitare,
dar zonele de congruență vor fi mai puține.
Iar pentru aceste domenii ar urma să fie
alocate resurse în mod prioritar. Pot fi

luate ca exemplu politica de concurență
și cea a supravegherii bancare. În
acest scenariu, autoritățile judiciare și
polițienești cooperează în materie de luptă
împotriva terorismului, până la crearea
unei agenții europene în acest domeniu.
Poliția de frontieră și paza de coastă ar
trebui să asigure gestionarea frontierelor
externe și, în același timp, este prevăzută
înființarea unei agenții unice pentru
azil.
În același timp, sunt anumite domenii
în care Uniunea își limitează intervenția
sau chiar o exclude. Printre acestea, se
numără dezvoltarea regională, sănătatea
publică sau anumite elemente ale politicii
de ocupare a forței de muncă.
Avantajul unui astfel de scenariu este că
o diviziune mai clară a responsabilităților
le va permite cetățenilor europeni să
înțeleagă mai bine politicile publice de
la nivelul UE, de la nivel național și de la
cel regional. Marea problemă va fi aceea a
stabilirii domeniilor prioritare.

Cât de atrăgător este scenariul
unei Europe mult mai coezive
Al cincilea scenariu este denumit „Mult
mai mult, împreună“. Acum, statele
membre pun în comun competențe,
resurse și procese decizionale în toate
domeniile. Ceea ce înseamnă o cooperare
aprofundată în toate politicile dezvoltate
de UE. Complementar cu NATO, se
creează o Uniune Europeană a Apărării,
cooperarea în domeniul securității fiind
mult consolidată. UE va pune accentul
pe finalizarea pieței unice în domeniul
energetic, în sectorul digital și în cel
al serviciilor. Vor exista, de asemenea,
politici fiscale și sociale comune
Avantajele sunt clare: deciziile se iau mult
mai rapid, iar drepturile cetățenilor sunt
armonizate la nivelul UE. Dezavantajele
sunt și ele la fel de limpezi, și anume
riscul ca zona de societate care consideră
că UE nu are legitimitate suficientă sau
că a preluat prea multe competențe de la
nivel național să fie tot mai nemulțumită.
Așadar, viitorul Uniunii este ca un meniu
cu cinci feluri de mâncare. Europenii vor
trebui să aleagă cu ce își doresc să fie
serviți. n
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Meseriașii români pentru Europa
Partidele parlamentare au aruncat în lupta pentru legislativul european
liste alcătuite după criterii care de care mai diverse și amestecate. Dacă ne
uităm cu atenție, găsim deopotrivă personalități cu experiență în treburi
europene, oameni al căror principal merit pare a fi notorietatea, prieteni
ai șefilor de partid și oameni despre care te întrebi de ce se află pe locuri
eligibile și dacă într-adevăr își vor prelua mandatele…
n Roxana Zamfirescu,
jurnalist senior TVR

Mihai Tudose, Pro România

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

J

urnaliști, politicieni mai mult
sau mai puțin cunoscuți,
actuali europarlamentari, cu
toții, încearcă să îi convingă pe
români că sunt cei mai potriviți
să îi reprezinte la Bruxelles sau
la Strasbourg. Au la bază toate meseriile
posibile, de la medic la jurist, de la preot
la inginer și experiențe mai mult sau mai
puțin relevante în plan european.
Într-un interviu pentru Deutsche Welle,
europarlamentarul PSD Victor Boștinaru,
ajuns la final de mandat după 12 ani în
legislativul european, spunea: „Dar o țară
care trimite delegații – și mă uit și la PNL, și
la PSD – care nu au nicio persoană capabilă
din prima secundă să negocieze pe politică
externă, securitate și apărare, în condițiile
în care, ca să citez un politician britanic,
țara noastră rămâne în aceeași locație
periculoasă vecină Rusiei și pe mai departe,
e pe minus și are o slăbiciune sistemică“.
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Tudor Ciuhodaru, PSD

Rovana Plumb, PSD

Că era vorba de subiectivism sau nu,
în condițiile în care mai ales PSD a cam
măturat veteranii de pe listă, e discutabil.
Totuși, dacă ne uităm la cum arată listele
celor două mari partide de pe scena
politică românească, nu ne putem reține
câteva semne majore de mirare-întrebare.
Sigur, deschizător de listă este un nume
consacrat în partid, relativ cunoscut, a
cărui meserie, de inginer cu experiență în
industria cosmetică, poate să fie subiect
de glumițe virale pe internet. Cât poate
Rovana Plumb să cosmetizeze lista PSD, nu
știm, după cum nici cât de mult contează
reportajele sau emisiunile jurnalistei
Carmen Avram în Parlamentul European.
Economistul Claudiu Manda e cunoscut
mai degrabă din postura de apropiat al lui
Liviu Dragnea, soț al Olguței Vasilescu și
șef al Comisiei parlamentare de control
al SRI, funcție din care într-o vreme nu

mai prididea cu declarațiile. Novice în
ale politicilor europene. Cam tot atât cât
preotul româno-american Chris Terhes,
una dintre marile surprize, nu puține la
număr, de pe lista PSD. Tot la capitolul
surprize social-democrate, îl găsim într-o
poziție privilegiată pe medicul de la Urgențe
din Iași Tudor Ciuhodaru. După ce a făcut
turul mai multor partide prin Parlamentul
României, Ciuhodaru reușește performanța
de a se vedea candidat la sigur pe lista PSD
înaintea unor nume cu experiență în materie
europeană, precum Victor Negrescu sau
Andi Cristea. De altfel, înaintea lor e
și Dragoș Benea de la Bacău, un alt om
de încredere al lui Liviu Dragnea, fost
viceprimar, cu studii într-ale administrației,
vehiculat la un moment dat ca posibil
ministru a transporturilor. Practic, dintre
actualii europarlamentari ai PSD, numai
Dan Nica și-a păstrat intacte șansele la al
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Marian Jean Marinescu, PNL

Adina Vălean, PNL

doilea mandat. La PSD, pregătirea, meseriile
și experiența celor propuși pe listă ne
îndreptățesc să credem că aleșii vor începe
cu o perioadă de acomodare și de învățare
a ABC-ului european.
Cât despre PNL, lucrurile seamănă, pe
ici, pe colo, în punctele esențiale. Totuși,
procentul de înnoire a listei nu e atât de
mare ca la PSD. Liberalii i-au păstrat pe unii
dintre cei mai vizibili europarlamentari,
precum Adina Vălean, Siegfried Mureșan,
Marian Jean Marinescu. Cu un jurnalist
onorează și ei masa, și nu oricum , ci cu
Rareș Bogdan deschizător de listă. Sigur,
jurnalist calificat la locul de muncă, el
fiind absolvent de științe politice. PNL iese
la înaintare și cu o garnitură întreagă de
primari. Și nu cu oricare, ci cu unii dintre
cei mai cunoscuți. Practic, doar Emil Boc
și Ilie Bolojan lipsesc din peisaj. În rest,
veteranii de la Alba-Iulia și, respectiv,
Arad, Mircea Hava și Gheorghe Falcă, sunt
pe locuri cât se poate de eligibile
Alianța 2020 USR PLUS merge cu un
agronom și fost comisar european pe
primul loc, în persoana lui Dacian Cioloș.
În rest, a preferat juriști și economiști,
majoritatea familiarizați cu chestiunile
europene, lucrând pe la Bruxelles sau pe
diferite proiecte cu conexiuni comunitare.
Fără special guests, fără oameni de import.
Și ALDE a preferat să se limiteze strict
la membrii de partid, a păstrat doi din
oamenii cu experiență în legislativul
european, în persoana Noricăi Nicolai și
a Renatei Weber. Aproape sigur va trimite

și un istoric și profesor, pe Daniel Barbu,
meciul se joacă încă pentru economistul,
matematicianul și scriitorul cu acte în
regulă Varujan Vosganian.
ProRomânia merge pe mâna a doi
oameni care știu cum stă treaba și cu
parlamentul, și cu Uniunea Europeană, și
din practică, și din teorie: fostul premier
Victor Ponta și actualul comisar Corina
Crețu, ei fiind la bază jurist și, respectiv,
economist. Ceilalți doi care le urmează,
fostul premier de la București, Mihai
Tudose, și de la Chișinău, Iurie Leancă,
sunt unul jurist, celălalt licențiat în relații
internaționale.
Dinspre partea UDMR, ar putea veni un
europarlamentar deja cu vechime, iar din
partea PMP, un fost președinte căpitan de
vas, Traian Băsescu.

Cam așa se configurează din punctul
de vedere al pregătirii profesionale și
experienței într-ale Uniunii Europene
tabloul parlamentarilor pe care îi
vom trimite la Bruxelles. Ei vor face
parte din grupuri politice, dar și din
comisii de specialitate, de la Securitate și
Apărare la Buget, de la Afaceri Externe la
Agricultură și Dezvoltare Rurală. Fiecare,
după știință și după posibilități. În ce
măsură a contat la ce se pricep candidații
sau, mai degrabă, cât au fost în grațiile
șefului și ce potențial de a aduce voturi au
avut, asta e o discuție lungă și complicată.
Sigur, rămâne să vedem după scrutin
cine merge cu adevărat în Parlamentul
European și cine renunță la mandat,
jucând, preț de o campanie, doar rolul de
locomotivă. n
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Dacian Cioloș, USR PLUS

Norica Nicolai, ALDE

Daniel Barbu, ALDE
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Cui îi este frică de referendum?
n Roxana Zamfirescu,
jurnalist senior TVR

Î

n plină campanie electorală
pentru europarlamentare
și referendumul pe justiție,
guvernul ar urma să ajusteze
legea după care se va desfășura
marele plebiscit, la propunerea
Autorității Electorale
Permanente. Astfel,
„(2) Referendumul este valabil dacă
la acesta participă cel puţin 30% din
numărul persoanelor înscrise în Registrul
electoral la data votării. (3) Rezultatul
referendumului este validat dacă opţiunile
valabil exprimate reprezintă cel puţin 25%
din cei înscrişi în Registrul electoral la
data votării“.
În traducere liberă, referendumul va
fi mai greu de validat, pentru că cele 30
de procente se vor calcula dintr-o bază
mai mare cu aproximativ jumătate de
milion de alegători. Cei de la AEP explică
motivul pentru care schimbă regulile
în timpul jocului, cu trei săptămâni
înaintea votului: „Alegătorii români care
au optat să voteze pentru reprezentanţii
altui stat membru al Uniunii Europene
în Parlamentul European nu vor figura
în listele electorale permanente întocmite
pentru alegerile din 26 mai 2019. Or, în
acest caz, listele electorale permanente
întocmite pentru alegerile din 26 mai 2019
nu vor putea fi folosite la referendumul
național din 26 mai 2019, deoarece ar
atrage scăderea artificială a cvorumului.
Mai mult, alegătorii cu domiciliul în
străinătate nu figurează în listele electorale
permanente, ceea ce atrage imposibilitatea
includerii acestora în calculul cvorumului“.
Explicațiile tehnice ale Autorității
Electorale permanente sunt însă departe
de a convinge opoziția. În opinia liberalilor,
spre exemplu, modificările trădează frica
guvernului de referendum. „Înțelegem
care este de fapt miza pentru că PSD
este disperat să împiedice cu orice preț
exprimarea cetățenilor la referendumul
convocat de Președinte“.
Referendumul este, până la urmă, o
armă politică, pe care fiecare o folosește

Foto: Agerpres

42

după cum crede de cuviință. Lui Klaus
Iohannis îi permite să arate că există și că
mișcă pe o temă de suflet a electoratului
său, după o bună perioadă în care același
electorat se întreba dacă nu cumva șeful
statului se află într-un concediu prelungit.
Îi permite mai apoi să își ajute partidul,
PNL. Și nu în ultimul rând, Iohannis își
testează popularitatea și capacitatea de
a furniza subiecte importante pentru
agenda publică, toate, în perspectiva
prezidențialelor de la sfârșitul anului.
PSD încearcă să îl bată pe președinte
cu propriile-i arme. După cum Klaus
Iohannis știe că un referendum validat și
cu un răspuns majoritar în sensul dorit de
el ar fi o victorie importantă, tot atât de
bine știe și PSD că un asemenea scenariu
ar fi dezastruos pentru partid.
Pe de altă parte, tot Autoritatea Electorală
Permanentă mai vine cu o idee interesantă,
sub forma unei alte modificări, totodată, la
legea referendumului: „Autorităţile publice
au obligaţia de fi neutre şi imparţiale în
raport cu obiectul referendumului, fiindu-le
interzis în campania pentru referendum să
se pronunţe în favoarea sau defavoarea
problemei supuse referendumului“.
Potrivit Constituției, președintele țării se
încadrează la capitolul autorități publice.

Și chiar dacă la anunțarea întrebărilor
referendumului Klaus Iohannis declara cu
elan cât de mult se va implica în campanie,
iată că AEP vine să îi tempereze avântul.
„Această prevedere este introdusă în mod
deliberat pentru a nu permite Președintelui
României să se implice în campanie la
referendum, iar motivarea penibilă care
este furnizată de inițiatori în cuprinsul
expunerii de motive este legată de un punct
de vedere al Comisiei de la Veneția, care
într-adevăr face o referire la interdicție,
dar folosește sintagma Autorităților
Administrației Publice, care sunt implicate
în organizarea referendumului, adică
referirea Comisiei de la Veneția este legată
strict de Guvern, iar sintagma Autoritățile
Publice se referă la toate autoritățile
publice din România, inclusiv la Președinte.
PSD încearcă să-l cenzureze pe Președintele
României“, susține Ludovic Orban.
Până una-alta, proiectul de ordonanță,
ca să intre în vigoare, trebuie aprobat
în guvern. Șefa guvernului evită să se
pronunțe și vrea să vadă proiectul. Un
mesaj care, venit în ziua când a explodat
vestea că s-a despărțit de consiliera sa, Anca
Alexandrescu, fostă consilieră a lui Liviu
Dragnea, a fost interpretat ca încă un gest
de frondă la adresa președintelui PSD. Va
sfida Viorica Dăncilă partidul și va refuza
să adopte prin ordonanță modificările
la legea referendumului, după modelul
amânării la infinit a celebrelor ordonanțe
de modificare a codurilor penale și cea
pentru completul de 5 judecători? Ar fi
un semnal care ar confirma ca acolo sus,
în sferele guvernamentalo-PSD-iste, ceva
șchioapătă serios... Ba, mai mult, Liviu
Dragnea ar rămâne cu gustul amar al
celebrei sale glumițe făcute pe vremea
când Viorica Dăncilă era șefa organizației
de femei a PSD, cum că nicio femeie
din partid nu l-a înșelat, mă rog, nu i-a
înșelat așteptările. Frica de referendum
s-ar putea întoarce ca un bumerang
împotriva lui Liviu Dragnea. Dar să nu ne
grăbim. Viorica Dăncilă încă n-a spus nu
ordonanței…
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Administrațiile liberale –
avangarda europeană a României

S

u n te m î n a n u l 2 0 19 ș i
se împlinesc 12 ani de la
aderarea României la
Uniunea Europeană. Ce
s-a făcut bun, ce s-a făcut
rău sau, mai exact, ce nu
s-a făcut? Încercăm aici o
scurtă analiză a felului în care integrarea
europeană a schimbat fața orașelor, a
satelor și a județelor României. Și, implicit,
a influențat viața oamenilor.

Studii de caz: Alba Iulia și Arad
Integrarea României în Uniunea
Europeană în anul 2007 a schimbat, în
mod categoric, cursul istoric al țării.
Nimeni nu poate contesta beneficiile pe
care le-au avut românii de la integrare până
în prezent. Investiții private, creșterea
nivelului de trai, libera circulație, piața
comună a muncii, sunt doar câteva dintre
avantaje. Dar, pentru administrațiile
locale, fondurile europene au fost, poate,
cel mai direct și important beneficiu.
Unii au profitat de el din plin, alții mult
mai puțin.
Alba Iulia, de exemplu, reprezintă unul
din modelele de dezvoltare prin fondurile
europene. Administrația liberală de aici
a reușit performanța de a avea cea mai

mare absorbție pe cap de locuitor din
toată România: 3000 de euro, față de
media națională de 1000 de euro. Alba
Iulia s-a situat în topul atragerii de fonduri
nerambursabile în rândul municipiilor
din România, cu proiecte în valoare de
300 milioane de euro, din care peste 200
de milioane au fost efectiv valorificate.
Cetatea Alba Carolina, cea mai mare din
Sud-Estul Europei, a fost restaurată în
totalitate cu peste 60 de milioane de euro.
Fonduri europene, desigur. Restaurarea
patrimoniului istoric a fost una dintre
prioritățile primarului Mircea Hava și a
echipei sale. Acum, Alba Iulia se află în
circuitul turistic mare al României: peste
500.000 de vizitatori pe an.
Aradul este un alt exemplu de bune
practici în ce privește fondurile europene.
Inițial, un oraș plin de șomeri, Aradul
a devenit unul dintre cele mai prospere
centre urbane ale țării. Cine e de vină? Ei
bine, fondurile europene și o administrație
pricepută. Primarul Gheorghe Falcă și
echipa sa au reușit cu ajutorul banilor
europeni să ridice calitatea vieții din Arad.
În cifre, lucrurile stau așa: 11 milioane de
euro investiți în Colegiul „Moise Nicoară“
– reprezintă cea mai mare investiție într-o
unitate de învățământ din România; 50 de

milioane de euro investiți într-un proiect
de regenerare urbană. Consiliul Județean Arad a folosit 90 de milioane de
euro pentru sănătate - modernizarea și
dotarea Spitalului Județean Arad. Și multe
altele.
Întâmplător sau nu, cei doi campioni
ai absorbției fondurilor europene, Mircea
Hava și Gheorghe Falcă, sunt pe lista PNL
pentru alegerile europarlamentare. Pentru
că PNL a decis să trimită în legislativul de
la Bruxelles competența și expertiza lor
cu obiectivul de a multiplica fondurile
europene aflate la dispoziția localităților
din România și a exporta în întreaga
Românie modelele lor de succes de la
nivel local.

Administrațiile PNL – vârful
absorbției fondurilor europene
Realitatea din teren ne spune că
administrațiile liberale din Alba Iulia și
Arad nu sunt doar excepții. Ele sunt în
mare parte regula. Bunele practici cu
fonduri europene se întâlnesc în toată țara,
tot în administrații PNL: Cluj-Napoca,
Timișoara, Oradea, Brașov, Suceava,
Blaj, Sinaia – sunt tot atâtea exemple că
se poate și în România, desigur, dacă și
administrațiile locale își dau interesul
pentru accesarea banilor gratis de la
Bruxelles.
Dar sunt și numeroase exemple care arată
și partea goală a paharului. Doar o scurtă
enumerare ne poate lămuri cu privire
la modelul social-democrat perpetuat
ani de zile. Fiefurile PSD, Teleorman și
Vaslui, sunt cele mai sugestive exemple
în acest sens: cele mai sărace județe ale
României, șomajul cel mai ridicat, cele
mai depopulate județe din țară. Concret,
județul Vaslui, considerat de ani de zile
polul sărăciei din România, ocupa primul
loc la numărul de șomeri (10,2%) și ultimul
loc în topul produsului intern brut pe
cap de locuitor (4343 euro). Spune multe
despre modelul de dezvoltare promovat
de social-democrați. n
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Cine îi apără cu adevărat pe investitorii
și angajații din mediul privat?

F

ără un sector privat puternic,
creativ și liber, viitorul
României este blocat.
Alegerile europarlamentare
din 26 mai vor fi decisive și
din această perspectivă. În
joc este valorificarea fondurilor europene
de către mediul de afaceri românesc. Și
nu doar atât. Miza e și mai mare. Este
vorba despre direcția în care se îndreaptă
politicile față de investitorii privați:
control și presiune încă mai sufocante
sau un stat prietenos, discret și partener
loial, cu politicieni care se luptă pentru
întărirea economiei private și a clasei de
mijloc, atât în Parlamentul European cât
și la București.
Cine a vizitat, în ultimii ani, orașele
conduse de administrații liberale a putut
constata care este opțiunea PNL, bazată
pe fapte - modernizare și dezvoltare,
ridicarea calității vieții. Economia privată
are un rol-cheie peste tot unde orașele
conduse de primari PNL au înf lorit.
Fondurile europene valorificate eficient
și modernizarea administrației au creat
condiții pentru atragerea investițiilor
private. Oradea a folosit peste 250 de
milioane de euro din bani europeni, o

bază solidă pentru atragerea de investiții
private de peste 300 de milioane de euro
( peste 7000 de locuri de muncă). ClujNapoca este cel mai dinamic oraș al
țării datorită proiectelor de inovare,
IT, a serviciilor medicale și fondurilor
europene. Mediul privat și Universitatea
sunt cei mai importanți parteneri ai
Primăriei Cluj-Napoca. Aceasta e calea și
ea este urmată de tot mai multi aleși locali
ai PNL pentru comunitățile lor.

Sprijin liberal de la Bruxelles
și de la București
Europarlamentarii PNL au dovedit, la
rândul lor, că susțin dezvoltarea sectorului
privat din România cu acțiuni concrete: au
contribuit decisiv la modificarea normelor
europene în favoarea combinatelor
chimice românești și au salvat mii de
locuri de muncă; au crescut subvenția
europeană pentu fermierii români; au
obținut economii pentru facturile firmelor
românești prin eliminarea tarifelor de
roaming la telefonia mobilă; s-au luptat
pentru interesele transportatorilor
români.
Nu în ultimul rând, parlamentarii
PNL s-au luptat, la București, ca să apere
investitorii privați de tăvălugul măsurilor
actualei majorități guvernamentale.
Au promovat inițiative pro-business
și în favoarea angajaților din privat:
eliminarea plății defalcate de TVA petru
societățile comerciale; neimpozitarea
profitului reinvestit în mijloce noi de
transport; interzicerea unor sarcini fiscale
suplimentare noi după cinci ani de la
controlul fiscal; deducerea cheltuielilor
salariale pentru zilele libere, stabilite
prin lege, din impozitele reținute și
plătite de angajatori; relaxarea condițiilor
pentru importul de muncă sezonieră din
zonele extracomunitare; instituirea unor
deductibilități pentru angajatorii care
investesc în școlile profesionale; prime
salariale pentru angajații din sectorul
privat până la două salarii în plus pe an
prin deducerea acestor sume din impozitul
pe profit al angajatorului. n

10 măsuri PNL pentru
suținerea antreprenorilor
√ Realizarea autostrăzilor: UngheniIași-Târgu Mureș, Sibiu-Pitești,
Comarnic-Brașov, Centura Capitalei și
a drumului expres Craiova-Pitești.
√ Europarlamentarii PNL se vor lupta
ca România să obțină cel puțin la fel
de mulți bani în exercițiul bugetar
viitor, 2021-2027 comparativ cu cel
trecut, 2014-2020.
√ Simplificarea procedurilor
comunitare și naționale de finanțare
din fonduri europene (set unic de
reglementări la nivelul UE, birocrație
redusă și eliminarea controalelor
inutile).
√ Reducerea obstacolelor birocratice
și digitalizarea completă a
administrației cu fonduri europene,
pe principiul „o singură dată“: statul
nu trebuie să ceară niciodată un
document care este deja în posesia
statului.
√ Redeschiderea școlilor de meserii
după modelele de succes din Europa,
inclusiv pentru domeniile digitale.
√ Introducerea de programe de
antreprenoriat în universități și licee;
oferirea de spații de lucru tinerilor
antreprenori.
√ Măsuri pentru sprijinirea
internaționalizării afacerilor
românești în întreaga Uniune
Europeană, promovarea brandurilor
românești.
√ Finanțarea din fonduri europene a
unui program național multianual de
vouchere pentru inovare rezervate
IMM-urilor.
√ Folosirea de fonduri structurale și
naționale pentru îmbunătățirea cu
50% a accesului la capitalul de risc
pentru investitori prin crearea unei
scheme de investiții în sectoarele
strategice.
√ Susținerea în Parlamentul
European a unei scheme europene
pentru Startup-uri și Scaleup-uri
(etapa maturizării unei afaceri)
care să promoveze și să faciliteze
participarea angajaților la profit. n
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Agricultura României,
prioritate pentru echipa liberală

R

omânia este a șasea cea
mai mare putere agricolă a
Europei dar toți specialiștii
sunt de acord că potențialul
său este mult mai mare.
Deși producția crește de la
an la an, România are unul dintre cele
mai scăzute randamente la hectar și nu a
reușit să iasă din logica exporturilor
de materie primă. Specialiștii spun că
România își poate cu ușurință dubla
producția dacă face trecerea către o
agricultură inteligentă, tehnologizată și
digitalizată.
Agricultura românească a avut, începând
cu 2007, oportunitatea crucială de a se
dezvolta și moderniza grație fondurilor
europene. Plățile directe, subvențiile la
hectar, au fost și au rămas indispensabile
supraviețuirii fermierilor români pe piață.
Într-o lume amenințată de o gravă criză
alimentară ce ar putea lovi spre 2050, miza
este ca România să își folosească întreg
potențialul.
În 5 ani de mandat, europarlamentarii
PNL au avu t agric u ltu ra în topu l
priorităților lor, iar pentru mandatul
următor PNL plănuiește ca agricultura să
rămână pe o poziție înaltă în agenda lor.
Dovada este și plasarea a 3 specialiști în
agricultură în primii 12 candidați pe lista
pentru alegerile europarlamentare: Daniel
Buda, Dan Motreanu și Mihai Țurcanu. Ce
au făcut în mandatul trecut și ce planuri
au pentru mandatul următor?

la nivelul subvenției din statele europene
occidentale.

Crește „Prima fermă“
Tot începând cu 2021, tinerii fermieri
vor primi și mai mult ajutor din partea
Uniunii Europene. PNL a insistat în
acest sens, odată cu discutarea bugetului
pentru agricultură, mai ales în contextul
depopulării satului românesc. Astfel,
suma alocată pentru tinerii fermieri a
crescut de la 70.000 de euro la 100.000
de euro, iar perioada de implementare,
de la 5 la 7 ani. În plus, a crescut și vârsta
aplicanților, la aceste finanțări având acces
și persoanele de peste 40 de ani. Unul
dintre obiective este atragerea românilor
plecați peste hotare înapoi acasă.

Subvenții mai mari din 2021

Ce își propune PNL
pentru următorul mandat
în Parlamentul European

Aflat acum în discuția Parlamentului
European, bugetul pentru agricultură care
va intra în vigoare începând cu anul 2021
garantează fermierilor români o subvenție
mai mare la hectar – de la 195 euro la 225.
Europarlamentarul și candidatul PNL,
Daniel Buda, este cel care s-a luptat ca
subvenția acordată fermierilor români să
crească. Obiectivul PNL pentru următorul
mandat este ca fermierii români să ajungă

√ Prima fermă - Program adresat
tinerilor prin subvenţionarea dobânzii
aferente creditului necesar achiziţionării
de teren pentru dezvoltarea fermei;
√ Prima seră - Program adresat
fermierilor în vederea construirii de sere,
finanţate prin fonduri europene;
√ Programul „Rabla“ pentru utilajele
agricole- Program destinat fermierilor care
doresc să îşi reînnoiască infrastructura

agricolă prin subvenţionarea parţială a
utilajelor;
√ Îmbunătăţirea gradului de digitalizare
şi tehnologizare prin:
- accesul ridicat la internet în zonele
rurale
- dezvoltarea de servicii publice digitale
- sprijin financiar pentru achiziţionarea
de echipamente moderne şi inovative
√ Obţinerea pentru fermierii români de
subvenţii egale cu cele ale agricultorilor
din restul statelor UE
√ Simplificarea procedurilor pentru
accesarea fondurilor europene:
- înfiinţarea unui Birou Unic pentru
avize
- instituirea unui set unitar de reguli la
nivelul tuturor statelor membre
- lansarea unui ghid privind absorbţia
fondurilor europene pentru perioada
2021-2027
- Accelerarea procesului de cadastrare
pentru a evita pierderea fondurilor
europene pentru exerciţiul financiar
2021-2027
- Creşterea gradului de asociere în
agricultură astfel încât fermierii să
poată să îşi dezvolte capacităţile de
producţie şi să devină competitivi pe
piaţa europeană
- Protejarea raselor româneşti de animale
prin sprijin financiar adecvat. n
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Banca centrală nu poate ținti
inflația fiscală

B

anca centrală a decis
păstrarea dobânzii-cheie
la 2,5%, în jurul inflației de
bază, nu să o urce la 4%, unde
a ajuns indicele general. O
astfel de atitudine poate fi
considerată ca fiind rațională. Dobânzile
interne să rămână în zona core inflation,
sau chiar sub, având în vedere şi incidenţa
noilor norme de creditare. Asta, fiindcă
economia reală se confruntă cu probleme
de productivitate, iar nişte dobânzi mai
mari reprezintă un factor suplimentar de
stres. Cam aşa a procedat Polonia. A ţinut
dobânzile pe loc şi a reglat productivitatea
din deprecierea zlotului.
Așadar, inflația nu este întotdeauna și
pretutindeni un fenomen monetar, din
moment ce banii din QE au băltit în bănci
fără să reușească să o provoace. Inflația este
o măsură a lipsei de eficiență în alocarea
resurselor materiale, de muncă sau
manageriale. Ea se exprimă, bineînțeles,
„standardizat“, prin intermediul banilor,
dar ei sunt puși în sistem pentru ca acesta
să nu se blocheze și nu reușesc să umble
la cauză, care-i de cele mai multe ori
structurală. E simplist să pretinzi că dacă
măreşti dobânzile sau reprimi cererea
agregată, după cum susţine monetarismul, vei reuşi să soluţionezi chestiunea
inf laţiei. L a noi, de pildă, ani în
şir fiscalitatea a crescut cu procente
importante, până când impozitele
şi contribuţiile sociale au ajuns să
reprezinte o treime din cheltuielile totale
ale românilor, să fie duble faţă de acelea
cu mâncarea, iar costurile salariaților
cu taxele constituie 43% din totalul
cheltuielilor, triplu față de cât plătesc
pentru alimente. Ce relevanţă poate
avea jumătate de procent de dobândă de
politică monetară, pe lângă cât de mare e
influenţa impozitelor?

Și pentru că inf lația n-are neapărat
legătură cu excesul de bani de pe piață, ci
mai ales cu efectul Balassa- Samuelson, sub
incidența căruia intră mărirea salariilor din
zona non-tradable a administrației publice
locale, avem o problemă de productivitate
când discutăm de respectivul efect, care,
cu ajutorul instrumentarului de bancă
centrală, se soluționează mai degrabă prin
intermediul cursului de schimb, decât al
dobânzii.
Dar pentru că tot am pomenit de
impunerile Fiscului, la remunerarea
actuală a economisirilor acesta mai
mult se complică taxând dobânzile. Îi
chinuiește degeaba pe contabili și pe
propriii funcționari.
Sigur că nu e singura aberație care există
în Codul fiscal, pentru că e impozitată, în
continuare, și creșterea de preț a activelor
pe bursă. O măsură care are rolul de a
drena lichiditatea de pe o piață cu linii de
bănci segregate!
Dacă vrei să stimulezi dezvoltarea
piețelor financiare, nu te apuci să le
taxezi. Iar dacă statul taxează aprecierea
acțiunilor, de ce nu dă bani de la buget
când prețul lor se reduce?!
În fine, reamintesc că România a avut
mereu o rată a economisirii scăzută și a
fost constrânsă să importe resurse de la
străini ca să poată acorda credite. În aceste
condiții, este logic să stimuleze piața de
capital, nu s-o reprime.
Dacă însă statul român taxează capitalul
e ca și cum și-ar dori să nu se formeze și să
nu se acorde credite. O astfel de fiscalitate
interzice, practic, acumularea de capital și
intrarea lui în economie.
Se va spune că în multe locuri din Europa
există acest fel de taxe și că de ce ar trebui
să fim scutiți noi, care suntem membri
UE? Pentru că neamțul dă 300 de euro
lunar pe mâncare, la fel ca românul, și

n Ionuț Bălan

restul de venit disponibil îi oferă suficient
spațiu ca să poată economisi/investi. Altfel
spus, taxarea nu-l deranjează prea mult.
Pe când românii, care cheltuiesc tot
300 de euro pe lună pentru alimente,
sunt constrânși să cumpere din economia
subterană, ca să poată trăi. După care,
puținul pe care ei încearcă să-l pună
deoparte este și taxat, ca să-și ia definitiv
gândul de la economisire.
E limpede că România a rămas un stat
cu reflexe socialiste. În primul rând, în
loc să-și stimuleze cetățenii să dețină
proprietăți, îi descurajează, taxându-i fără
măcar să le acorde deductibilități, precum
fac alte țări europene.
După care, ca să demonstreze că nu i
se potrivește calificativul de economie de
piață, nu se sfiește să încalce un contract
impozitând pensiile.
În cazul celor mai mulți salariați,
deveniți ulterior pensionari, nu exista
regula de a li se taxa această formă de
economisire când o vor utiliza. Regulile
jocului s-au schimbat, din nou, în timpul
jocului...
Și bineînțeles că dacă se taxează
economisirile forțate – pensiile –, trebuie
să se impoziteze și economiile obișnuite,
pentru că și ele provin dintr-un venit deja
taxat.
Asta, cu riscul de a se micșora potențialul
investițional autohton, ca apoi să se
întrebe specialiștii pe la seminarii de ce nu
avem companii care acționează regional.
România nu contează în Europa, fiindcă
e taxat permanent potențialul de investire
pentru a le fi oferite românilor bunuri
publice care costă de patru-cinci ori mai
mult decât fac. n
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Cum se mai simte Europa?

A

legerile pentru Parlamentul
European ridică la cote
speciale de intensitate
dezbaterea care – oricum
– a agitat în ultimii ani
spiritele.
Despre şubrezenia Uniunii continentale,
despre nevoia de reforme, de diminuare
a birocraţiei, de supleţe în acţiuni s-a tot
vorbit din toamna lui 2008 încoace, de când
cataclismul financiar american, declanşat în
2007, şi-a trimis unda de şoc peste oceane,
lovindu-ne şi pe noi, şi întreaga economie
mondială cu forţa unui „tsunami“. A urmat
un deceniu de tensiuni, de turbulenţe şi
de crize acute, fire împletite în ţesătura
cea mare a crizei generice, globale. Au
avut loc crahuri efective şi s-au întrezărit,
ameninţătoare, alte posibile prăbuşiri, la
scară largă, în sistemul financiar-bancar. S-a
dat alarma cu privire la „datoriile suverane“,
ale statelor împovărate de exagerat de mari
credite acumulate în timp. A venit şi a durat
o vreme blocajul grecesc, dublat în primă
fază de retorica violent-anti-bruxelleză
a guvernanţilor de la Atena. Federaţia
Rusă s-a implicat agresiv în Ucraina, la
graniţa de Est a Uniunii Europene, până la
stadiul de război disimulat, „hibrid“, şi la
anexarea teritorială, a Crimeii. S-a prelungit
prea mult conf lictul sirian, generator
de fluxuri migratoare masive către Vest.
Au avut loc atacuri teroriste într-o serie
de oraşe occidentale. Britanicii au votat
la referendum – în majoritate mică, dar
majoritate – pentru ieşirea din Federaţia
continentală. S-au înregistrat derapaje
nedemocratice în interiorul Uniunii,
în Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
România, în Austria şi-n Italia, precum şi-n
vecinătatea Sud-Estică, în Turcia.
Corolar al acestor involuţii: au luat
pretutindeni avânt discursurile populiste,
naţionaliste, izolaţioniste, xenofobe şi
partidele de dreaptă ultraradicală ori
extremă. La fiecare pas s-au formulat
întrebările cele mai grave, ţintind către
perspectivele cele mai negre: se va
dovedi Uniunea Europeană capabilă să se
remodeleze astfel încât să facă faţă acestor

zgâlţâiri foarte serioase şi altora care pot
urma, cu mare potenţial destabilizator?;
poate fi oprită erodarea valorilor fondatoare,
democratice ale integrării continentale?;
cum să reformezi o instituţie-mamut, cu
colosale inerţii de comportament, cum s-o
scoţi din lentoarea mişcărilor sale greoaie
şi s-o transformi într-o balerină sprintenă?!
În paralel – o involuţie similară şi dincolo
de Atlantic, în Statele Unite ale Americii, în
care s-a-ntâmplat ce nu părea să fie posibil
vreodată, şi anume ca la Casa Albă să
ajungă un populist „suveranist“, măscărici,
capricios, grobian precum Donald
Trump. S-a-ntors lumea postmodernă, a
democraţiilor liberale, cu fundu’-n sus!, au
gândit unii, fără menajamente stilistice, nu
şi fără argumente.
Lăsându-le – totuşi! – negativiştilor
plăcerea de-a profeţi apocalipsa, putem
privi şi interpreta lucrurile şi dintr-o
perspectivă mai pozitivă, mai realistă. Criza
mondială a fost depăşită. Au rămas în urmă
mari îngrijorări şi un sentiment extins de
insecuritate, o teamă instinctivă de ce-ar
putea urma, dar economiile s-au stabilizat
şi au revenit „pe creştere“. Sistemele bancare
s-au consolidat, reglementările s-au
asprit, monitorizările sunt mai riguroase.
Grecia şi-a revenit, după ce premierul
Alexis Tsipras şi-a abandonat atitudinea
sfidătoare şi a acceptat austeritatea impusă
de partenerii occidentali. Migraţia dinspre
Siria şi dinspre alte zone de instabilitate a
fost gestionată mai eficient decât se spune
în spaţiul public şi decât cred cetăţenii,
cărora dramatismul relatărilor de presă şi
criticismul politicienilor oportunişti le-a
lăsat impresia unei nenorociri care s-ar fi
produs deja, urmează să mai şi crească,
deşi... s-a şi diminuat drastic. Atacurile
teroriste, care, imprevizibile fiind, iniţiate
de indivizi izolaţi sau de grupuri mici,
nu pot fi complet eliminate, s-au rărit
considerabil, urmare a măsurilor sporite
de securitate adoptate de guverne. În
Cehia şi-n Slovacia derapajele s-au oprit,
Polonia a primit sancţiuni de la Bruxelles şi
Strasbourg şi a făcut un pas înapoi, Austria
avansează pe o linie destul de moderată,

n Ion Bogdan Lefter

guvernanţii italieni continuă să lanseze
mesaje „suveraniste“ vocale, dar acceptă
restricţiile reglementărilor comunitare.
Cât despre situaţia din „perfidul“ Albion,
ce să mai zicem?! Pe fondul polemicilor fără
de sfârşit, „Brexitul“ s-a amânat. Dacă se
va organiza un al doilea referendum, cum
e din ce în ce mai probabil, sondajele arată
că majoritatea – mică, dar majoritate! – ar
vota pentru rămânerea în Uniune. Soluţia
ar putea fi susţinută de... atât de specialul
umor englezesc: britanicii vor savura, cu
siguranţă, din plin ridicolul participării
obligatorii la alegerile europarlamentare,
organizate în Regat chiar de către guvernul
care s-a zbătut de mama focului pentru a
obţine acordul Parlamentului de pe Tamisa
pentru ieşire, deci pentru a nu mai vota!
Privind şi spre ograda noastră, e deacum sigur că scrutinul din 26 mai va
consfinţi prăbuşirea PSD în opţiunile
electoratului şi s-ar putea crea rapid o nouă
majoritate, fără partidele aflate acum la
guvernare. Încă dinaintea dezbaterii asupra
destinului Uniunii Europene, de la Consiliul
„informal“ de pe 9 mai, se aflase despre
decizia preşedintelui francez Emmanuel
Macron de a se alătura vocilor cu greutate
care susţin statul nostru de drept – încă un
semn că valorile democratice fondatoare vor
fi în continuare apărate cu toată fermitatea
şi că României i se recunoaşte importanţa
la marginea de Est a Uniunii.
Cum se mai simte Europa? Nu cumva
mult mai binişor decât încearcă să ne
convingă catastrofiştii? În interpretare
mai realistă, mai optimistă, dificultăţile
ultimului deceniu încep să fie lăsate în
urmă: au fost şi sunt tratate, drept care
„pacienta“ se întremează şi priveşte cu
speranţă către viitor. În context, reuniunea
găzduită de preşedintele Klaus Iohannis la
Sibiu ar putea rămâne ca moment-reper de
relansare a proiectului Europei unite... n
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Cele două Europe din România

D

e data aceasta, chiar este
serios și grav. România
a fost martora a două
Europe.
Una este Europa cea cu
gândul la viitor, Europa
care lucrează din greu la
depășirea prejudecăților și la sudarea
liniilor de ruptură. O Europă pusă în
dificultate de avansul populismului, dar
o Europă viguroasă și dorită, o Europă
a libertăților și a deschiderii, o Europă
mândră de cultura ei și o Europă care
protejează. O Europă imperfectă, desigur,
dar care își recunoaște limitele și încearcă
să lucreze cu ele.
Și, de cealaltă parte, Europa vindicativă,
Europa amintind de norii negri de
dinaintea declanșării celui se-al Doilea
Război Mondial, o Europă întunecată și
răzbunătoare.
România nu merita așa ceva. Și pot părea
cuvinte mari, dar nu merita așa ceva tocmai
din motive ținând de interesul național.
Mai merită să vorbim despre asta? Da,
mai merită. Ba, chiar, e obligatoriu. Pentru
că populismului antieuropean i se poate
opune, în mod viguros, chiar interesul
național românesc.
Și, pentru a vedea mai bine cum stau
lucrurile, n-ar fi rău să ne întoarcem cu mai
bine de un secol și jumătate în urmă, atunci
când statul român modern era ridicat de
o generație școlită în Occident. Și când
Europa occidentală vedea Principatele
Unite, un stat constituțional, pe model
european, o piedică în calea expansiunii
Rusiei Țariste spre Balcani.
Ei bine, de atunci, interesul național
a fost strâns legat de cel al unei Europe
puternice și, în același timp, protectoare.
Anii de glorie ai vechii Europe, de la La
Belle Epoque și până la scurta perioadă
de stabilizare de după Primul Război
Mondial, au însemnat pași mari pentru
România în direcția occidentalizării, a
micșorării diferențelor față de Occident –
adevăratul scop al statului român modern.
Când Europa a devenit una a națio
nalismelor exacerbate, a populismului și a

totalitarismelor, a dictatului celor puternici
în locul unei Europe a instituțiilor și a
multilateralismului, România a devenit
victimă și a fost sfârtecată, așa cum s-a
întâmplat în teribila vară a anului 1940.
Marele diplomat Nicolae Titulescu a
înțeles pericolul și asta s-a văzut în efortul
său de a ridica și consolida Societatea
Națiunilor.
Nu ne mai place Europa? Ne permitem
luxul acesta? Și de pe ce poziții? De bine,
de rău, după mai mult de un deceniu de
la aderare, România are cel mai mare
PIB pe locuitor din istorie, cele mai mari
exporturi, cea mai mică rată a sărăciei și cel
mai înalt grad de convergență cu Uniunea
Europeană, deci, cu Occidentul – ceea ce
își doreau excepționalii tineri de la 1848.
România nu este, cu siguranță, ceea ce
generațiile noastre își doresc, dar se află
la cel mai înalt nivel raportată, istoric, la
ea însăși.
Acestea fiind zise, o euro-divizare între
Sibiu și Iași este ultimul lucru de care
România avea nevoie.
Într-un gest bizar, membrii guvernului
au boicotat, practic, Consiliul European
informal de la Sibiu. Păcat, ne vom mai
întâlni cu un asemenea eveniment pe
teritoriul României peste exact treisprezece
ani și jumătate.
Gestul pare a fi unul de solidaritate
cu șefa Guvernului, doamna Viorica
Dăncilă, care a deplâns faptul că nu a
fost invitată la summit. Cu remarcabila
dumneaei experiență în Parlamentul
European, doamna Dăncilă ar fi trebuit să
știe – și, foarte probabil, știe – că la masa
Consiliului European există un singur loc
pentru fiecare țară.
Iar acel loc îi revine președintelui,
potrivit unei decizii din 2012 a Curții
Constituționale. Să ne amintim: atunci,
proaspătul premier Victor Ponta forța
prezența la Consiliul European de la
Bruxelles, generând o criză constituțională.
Curtea a decis atunci că locul de la masa
liderilor europeni îi revine de drept
președintelui, acesta putând doar să-l
delege pe șeful guvernului, dacă dorește.

n Ovidiu Nahoi

Ceea ce președintele Traian Băsescu chiar a
făcut la un moment dat, delegându-l chiar
pe Victor Ponta.
Doamna Dăncilă nu putea avea loc
la masa celor 28 din simplul motiv că
regulile europene nu permit decât un
reprezentant de fiecare țară. Asta nu
însemna că dumneaei nu ar fi fost binevenită la Bruxelles.
În marja Consiliului, au loc întâlniri
bilaterale și conferințe publice – iar șefa
guvernului de la București chiar fusese
invitată să rostească discursul de închidere
al conferinței publice de la Sibiu. De
asemenea, serviciul diplomatic i-ar fi
putut organiza diferite întâlniri bilaterale
cu omologi europeni prezenți la Sibiu –
cele mai multe state-membre sunt, totuși,
reprezentate de prim-miniștri.
Nu, doamnei Dăncilă nu i s-a refuzat
prezența la Sibiu, pare mai degrabă
că Executivul de la București a întors
spatele celui mai important moment de
diplomație europeană găzduit de România
de la momentul aderării.
Cui folosește această izolare? Crește
credibilitatea coaliției de guvernământ
înainte de alegerile europene? Greu de
crezut, majoritatea românilor este proeuropeană, românii înțeleg că au nevoie
de o Europă unită, capabilă să protejeze.
Devine astfel România mai puternică
și mai respectată în Europa? Nicidecum.
Ruptura devenită evidentă în preajma
summitului de la Sibiu nu ajută țara în
niciun fel. Și aruncă o pată asupra unei
președinții române a Consiliului Uniunii
care s-a descurcat bine din punct de vedere
tehnic. Politic, însă... n
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Brexitul, un subiect evitat

La Sibiu, se negociază
pozițiile-cheie din UE

A

r f i trebuit să f ie un
summit post-Brexit, la
Sibiu, care să schițeze
scenariile viitorului unei
Uniuni Europene f ără
Marea Britanie. Amânarea
Brexitului până la finalul lunii octombrie
și participarea Marii Britanii la alegerile
europene influențează oarecum temele
discuțiilor liderilor europeni, dar nu
schimbă direcția spre care se îndreaptă
Uniunea.
La Sibiu însă, Theresa May nu și-a anunțat
prezența. vom avea un Consiliu European
informal, la care participă 27 de șefi de stat
sau de guvern. Nu vor fi concluzii formale,
va fi numai o declarație a președintelui
României, care are drept scop în a face un
rezumat. Va fi un sumar care va descrie
mai degrabă spiritul reuniunii într-o
manieră pe care o anticipez destul de
necontondentă, în sensul că nu va supăra
pe nimeni. Am înțeles, în egală măsură, că
Donald Tusk va propune o agendă privind
prioritățile strategice imediate ale Uniunii
Europene, care include teme sensibile ca
migrația sau protejarea democrației, prin
apărarea statului de drept și prin lupta
contra dezinformării, dar și adâncirea
uniunii monetare, conservarea mediului
și stimularea investițiilor europene în
domeniul apărării.
Nu în ultimul rând, discuțiile informale
de la Sibiu vor fi foarte puternic influențate
de negocierea candidaturii pentru
nominalizările la conducerea instituțiilor
europene, cum ar fi Consiliul European,
Comisia și Banca Central Europeană, care
se vor decide formal la summitul din iunie.
Brexitul, potrivit informațiilor disponibile
până în acest moment, este un subiect
evitat, nu apare în documentul final. Sigur,
va apărea în dezbatere. Este adevărat că în
2017 Juncker a spus într-un discurs că la
Sibiu liderii europeni vor avea răspunsuri
la întrebările votanților din Uniunea
Europeană înainte de alegerile din 26
mai, iar ei vor da asigurări că Uniunea
Europeană are viziune, are un viitor sigur și
are, totodată, răspunsuri la întrebările cu

care este confruntată agenda. Se pare însă că
situația politică la nivel european contrazice
aceste prognoze optimiste, așa că analiștii se
așteaptă ca summitul să obțină un rezultat
la nivelul celui mai redus numitor comun,
deci denominatorul comun al posibilității
de dialog politic.
Există, în acest moment, în discuție
în Europa un set de cinci documente de
ref lecție pentru summitul de la Sibiu,
transmis de Olanda. În aceste documente
de reflecție, sunt incluse și niște elemente
ceva mai practice. Deci, pe de o parte, nu
se menționează vreo solicitare de forțare
în ceea ce privește acceptarea obligatorie
a cotelor de refugiați, nu sunt menționate
Ungaria, Polonia și România, ca state aflate
pe contrasensul european, dar se spune
că în ceea ce privește valorile statului de
drept, este necesar ca toate statele Uniunii
Europene să înțeleagă faptul că liberul
arbitru trebuie să înceteze. De asemenea,
se menționează necesitatea ca în cazul
constatării lipsei de voință în implementarea
valorilor europene, această constatare
să conducă la niște consecințe negative
financiare sau la suspendarea unor privilegii
în ceea ce privește libera circulație în spațiul
Schengen. Documentul sugerează, totodată,
ca ideea lui Juncker, mai veche, privind
schimbarea sistemului de unanimitate, să
devină operațională atunci când se votează
sancțiuni, inclusiv sancțiuni economice în
ceea ce privește spațiile din afara Uniunii
Europene, cu trimitere directă la Rusia.
Fiind un summit de final de mandat
pentru Consiliu, pentru Parlamentul
European, pentru Comisia Europeană,
așteptările ar fi fost mult mai mari. Avem
mai multe întrebări decât răspunsuri
privind viitorul Europei, dar deocamdată
semnalele nu sunt încurajatoare din această
perspectivă. Mă aștept ca România să
tragă concluzii pe baza unui document
neobligatoriu, dar cu o valoare de semnal
în ceea ce privește subiectele care vor fi
abordate, punând accent mai ales pe unitate
și solidaritate în Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, sunt și subiecte care
sigur nu-și vor găsi rezolvarea, dar ar

n Cristian Diaconescu

trebui să primească un răspuns înainte de
alegerile pentru Parlamentul European,
și aici mă refer la apărarea comună și
securitatea Uniunii Europene și la percepția
în legătură cu Uniunea Europeană la
nivelul statelor componente. Ideea că ne
dorim o solidaritate și o unitate depline
nu mai este suficientă pentru a conduce,
pentru a genera o stare de spirit pozitivă
la nivelul societății, iar forța mișcărilor
naționaliste separatiste europene, și nu
neapărat antieuropene, care pun accentul
pe alte categorii de valori înăuntrul Uniunii
Europene, majoritatea de tip naționalist,
nativist, izolaționist, este destul de agresivă.
Ca atare, vor prevala față de opinia publică
acele idei care adaugă un anumit element de
schimbare, de modificare, de modernizare.
Nu mai este suficient a reitera cât de utilă și
de necesară este Uniunea Europeană pentru
toată lumea.
În mod categoric, ne putem aștepta și
la mesaje cu parfum electoral din partea
liderilor europeni, pentru că se încearcă
evident contracararea unei tendințe
destul de vizibile, și anume ca partidele
antieuropene să creeze o masă critică în
Parlamentul European, nu neapărat o
majoritate, dar o minoritate de blocaj. Pe de
altă parte, cele care contează cel mai serios
în ceea ce privește opinia publică europeană
sunt partidele mainstream. Or, partidele
mainstream practic sunt astăzi reprezentate
la cererea tuturor instituțiilor europene și nu
vor dori ca prin mesajul inclusiv de la Sibiu
să-și vulnerabilizeze aceste poziții, pentru
că urmează negocierile pentru conducerea
unor instituții, deci în mod evident câteva
răspunsuri clare și concrete trebuie să fie
transmise, pentru că altfel succesiunea
în conducerea acestor instituții esențiale
pentru Uniunea Europeană s-ar putea să
se modifice. n
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Consumul a stimulat importul de gaze
Importurile de gaze ale României au crescut cu 55% în luna ianuarie
2019, față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 4,2 milioane MWh,
potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în
Energie (ANRE). În aceeași perioadă, și prețul de import a fost mai mare
cu 37%. Cauza importurilor mari ar fi, în opinia analistului Sorin Dinu,
creșterea consumului, mai ales că ianuarie este lună de iarnă.
n Lidia Truică

P

otrivit reglementatorului
în domeniul energiei, în
ianuarie 2018, importurile
curente au fost de 2,7
milioane MWh. Totodată
preţul la care România a
importat gaze a fost cu 37%
mai mare, arată sursa citate. Astfel, dacă
în ianuarie 2018 gazele de import costau
91,02 lei/ MWh, în prima lună a acestui
an au ajuns la 124,61 lei pe MWh. „Niciun
producător nu are impus prețul la care
vinde și nici cei care importă nu sunt
obligați să vândă la un anumit preț“,
declară Sorin Dinu. Totodată, în prima
lună a acestui an, importurile, inclusiv
cele extrase din depozite, au însemnat
23% din totalul consumului naţional, iar
în ianuarie 2018, gazele aduse din afara
ţării au acoperit doar 18,6% din consum.
Producţia internă curentă a fost de 9,7
milioane MWh, în creştere cu 2,3%, faţă
de ianuarie 2018, în timp ce extracţia
din depozite s-a situat la 5,6 milioane
MWh, în creştere cu 7%. Consumul final

de gaze al României a fost mai mare cu
12%, ajungând la 18,1 milioane MWh,
iar din acest total, 6,3 milioane MWh au
fost reprezentate de livrările către piaţa
reglementată (+14,3%), şi 11,8 milioane
MWh de gaze a reprezentat consumul
industrial (+10,8%). Tendința s-a mentinut
și în luna februarie 2019, când România a
importat 275 de milioane de metri cubi de
gaz, cu peste 21% mai mult decât în aceeași
lună din 2018. Engie România a importat
cea mai mare cantitate de gaze, 40,42%,
fiind urmată de E.ON gaz Furnizare, cu
15,75% și Valahia Gaz, cu 12,30%, restul,
până la 100%, fiind importat de ceilalți
jucători din piață. Principalele surse de
import sunt Federația Rusă și Uniunea
Europeană. Astfel, 61% din cantitatea de
gaze importate a provenit din Rusia, iar
restul – din UE, însă e posibil să aibă ca
sursă de plecare tot Rusia. Primii doi mari
producători, Petrom și Romgaz, acoperă
96,34% din producția internă.
Prețul gazelor din România a fost
mai mic decât jumătate din media UE,

iar tarifele pentru electricitatea livrată
populației sunt, de asemenea, mult sub
media europeană.

Cel mai mic preț, în 2017
Potrivit datelor Eurostat, în 2017
România a înregistrat, în semestrul doi
din 2017, cel mai mic preţ mediu (exprimat
în euro) la gazele naturale destinate
consumatorilor casnici (3,1 euro per 100
kWh), tariful fiind puţin sub jumătate din
preţul mediu din Uniunea Europeană, de
6,3 euro per 100 kWh. Ajustat la puterea de
cumpărare (PPS), cele mai mici preţuri la
gazele naturale destinate consumatorilor
casnici se înregistrau în Luxemburg (3,3
PPS per 100 kWh), Marea Britanie (4,5
PPS per 100 kWh) şi Belgia (5,1 PPS per
100 kWh), iar cele mai mari preţuri în
Portugalia (10 PPS per 100 kWh), Spania
(9,6 PPS per 100 kWh), Italia (8,9 PPS per
100 kWh), Suedia (8,8 PPS per 100 kWh)
şi Cehia (8,3 PPS per 100 kWh).
Surprinzător, deși prețul este mic,
presiunea fiscală este mare în România,
unde taxele acopereau 43% din preț. Pe
de altă parte, între semestrul doi din 2016
şi semestrul doi din 2017, impozitele şi
taxele au avut o contribuţie importantă
în preţul gazelor pentru consumatorii
casnici în Danemarca (56% din preţ),
Olanda (51%), Suedia (45%) şi România
(43%). De cealaltă parte, cea mai redusă
contribuţie în preţ a taxelor s-a înregistrat
în Marea Britanie (9%), Luxemburg (10%),
Bulgaria, Cehia şi Slovacia (toate cu 17%).
La nivelul UE, impozitele și taxele au
reprezentat peste un sfert (27%) din preţul
gazelor pentru consumatorii casnici. Cele
mai ridicate preţuri se înregistrează în

ECONOMIC

www.reporterglobal.ro

Germania (30,5 euro pentru 100 de kWh),
Danemarca (30,1 euro pentru 100 de kWh)
şi Belgia (28,8 euro pentru 100 de kWh).
Preţul mediu în UE era de 20,5 euro pentru
100 de kWh. În schimb, atunci când sunt
ajustate la puterea de cumpărare, cele mai
mici preţuri la energia electrică destinată
populaţiei erau în Finlanda (13 PPS pentru
100 de kWh), Luxemburg (13,4 PPS per
100 kWh) şi Olanda (14 PPS pentru 100 de
kWh), iar cele mai mari erau în Germania
(28,8 PPS pentru 100 de kWh), Portugalia
(28 PPS pentru 100 de kWh), Belgia (26,4
PPS pentru 100 de kWh), România (26 PPS
pentru 100 de kWh) şi Polonia (25,4 PPS
pentru 100 de kWh).

Preț plafonat pentru casnici,
de la 1 mai
Din 2017 însă, prețurile au crescut aproape
constant, fapt ce a determinat Guvernul ca,
prin controversata Ordonanță de Urgență

aprobată la finele anului 2018, să plafoneze
prețurile pentru consumatorii casnici.
În cursul lunii aprilie, ANRE a publicat
o informare cu privire la modalitatea de
stabilire, pentru perioada 1 mai 2019 –
28 februarie 2022, a cantităților de gaze
naturale pe care producătorii au obligația
să le vândă cu prioritate către furnizorii
clienților casnici și ai producătorilor de
energie termică, numai pentru cantitatea
de gaze naturale utilizată la producerea de
energie termică în centralele de cogenerare și
în centralele termice destinate consumului
populației, din producția curentă și/sau din
depozitele de înmagazinare. Astfel, pentru
perioada 1 mai 2019 - 28 februarie 2022,
producătorii, inclusiv filialele acestora
și/sau afiliații aparținând aceluiași grup
de interes economic care desfășoară atât
activități de extracție, cât și activități de
vânzare a gazelor naturale extrase de pe
teritoriul României, au obligația să vândă

cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de
gaze naturale rezultate din activitatea
de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor
de energie termică, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele
de cogenerare și în centralele termice
destinată consumului populației. În
această perioadă, producătorul are obligația să vândă, în primul rând, către
furnizori sau clienți, după caz, în condiții
reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al
clienților casnici și al producătorilor
de energie termică, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele
de cogenerare și în centralele termice
destinate consumului populației, din
producția curentă și/sau din depozitele de
înmagazinare. n
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Banii europeni vor finanța inovația
Fondurile europene sunt de importanță vitală pentru dezvoltarea
României: ele sunt necesare și esențiale în contextul socio-economic
actual, iar aceasta nu privește numai țara noastră, ci și tot ce înseamnă
Europa Centrală și de Est, frontiera răsăriteană a Uniunii Europene și a
NATO. Aceste finanțări se adresează, printre altele, instituțiilor statului,
firmelor private, organizațiilor neguvernamentale, organismelor
universitare, de cercetare și dezvoltare sau cluster-elor.
n Mirabela Miron

D

e aici, și o realitate simplă:
fiecare dintre noi ar trebui
să știe o serie de lucruri
despre aceste fonduri. Fie
că este vorba despre un
beneficiar al rezultatelor
sau al impactului pe care
îl pot avea finanțările europene, fie că
este un beneficiar al lor sau ne regăsim
în ipostaza de coordonator de proiecte, ar
trebui să existe un minimum de cunoștințe
legate de aspectele esențiale privind aceste
fonduri.
Un lucru e cert: succesul cunoscut de
România în atragerea acestor finanțări
ar fi sensibil mai ridicat în momentul
în care, cu toții, am cunoaște acest set
minimal de informații de bază. Ele se
referă la: domeniile de activitate ce pot
beneficia de fonduri europene, potențialii
beneficiari ai finanțărilor, condițiile ce
trebuie îndeplinite pentru acceptarea
unui proiect, în funcție de apelurile de
proiecte lansate, ce sume se pot obține
în cadrul finanțării și care este procentul
nerambursabil din totalul bugetului unui
proiect pe fiecare linie de finanțare.
Finanțările europene vin pe două filiere:
fonduri structurale și fonduri de coeziune.
Fondurile structurale urmăresc un
scop simplu: se dorește ca statul care
le primește să atingă cât mai repede
un nivel minimal de dezvoltare a
infrastructurii la nivel european. În acest
sens, investițiile se centrează pe creșterea
economică, pe crearea locurilor de muncă
și pe dezvoltarea euroregiunilor, respectiv
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Orizontul 2020
diminuarea neajunsurilor structurale –
în special, în cazul regiunilor mai puțin
dezvoltate, care au PIB-ul/locuitor cu mult
sub media europeană.
În paralel, fondurile de coeziune își
propun să reducă discrepanțele dintre
regiunile și țările europene, în așa fel
încât nivelul de trai al comunităților să se
apropie de valori asemănătoare, indiferent
de țară.
Astfel, Uniunea Europeană investește
în toate aspectele care duc la dezvoltarea
economică și socială a statelor membre,
cum ar fi: educația, formarea profesională,
crearea și ocuparea locurilor de muncă,
dezvoltarea durabilă, eficiența energetică,
p ro te c ț i a m e d i u l u i î n co n j u ră to r,
cercetarea, dezvoltarea, inovarea,
agricultura și dezvoltarea rurală, turismul
rural, infrastructura de toate tipurile
(educațională, medicală, rutieră, fluvială,
maritimă, feroviară, aeriană) ș.a.m.d.
Să vedem un exemplu: inovațiile
revoluționare joacă un rol din ce în ce mai
mare la nivel economic. De aceea, Comisia
Europeană a pus la punct un întreg
sistem în domeniul inovării, îmbunătățit
constant, pentru a plasa Europa pe
primele locuri în lume în ceea ce privește
tehnologiile și inovațiile strategice care ne
vor modela viitorul. Printre acestea, se află
inteligența artificială, biotehnologia sau
energia nepoluantă. Scopurile urmărite
sunt de natură economică, dar și socială.
Ele urmăresc însă și o dimensiune
ecologică, legată de evoluțiile viitoare ale
societății. Trebuie spus, din nou, că UE își
propune să se concentreze asupra nevoilor
inovatorilor, deoarece ei sunt cei care vor
genera locuri de muncă, vor consolida
competitivitatea Europei la nivel mondial
și ne vor îmbunătăți viața de zi cu zi.
Din acest motiv cercetarea – dezvoltarea
– inovarea au fost plasate în centrul
strategiei UE privind creșterea economică
și crearea de locuri de muncă. Programul
„Orizont 2020“, care dispune de un buget
de circa 80 de miliarde de euro. Banii
sunt destinați finanțării proiectelor care
răspund îngrijorării privind schimbările
climei, nevoii de inovare tehnologică și de
susținere a profilului de lider în știință pe
care-l deține UE.

Programul „Orizont 2020“ își mai
propune să se asigure că progresele
tehnologice se traduc în produse viabile,
cu un real potențial de comercializare.
Pentru aceasta, UE caută să creeze legături
între furnizorii de resurse publice și
întreprinderile private. Pe de altă parte,
Programul caută să crească tot mai mult
cooperarea internațională în domeniul
cercetării și al inovării, prin stimularea
participării organizațiilor și a țărilor din
afara UE la proiecte pornite din interiorul
său.

Perspectiva viitorului buget
Î n co n t i n u a re a „O r i z o n t 2 02 0 “,
instituțiile UE au ajuns la un acord politic
parțial cu privire la Programul „Orizont
Europa“. Acesta, propus de Comisie în
iunie 2018 ca parte a bugetului UE pe
termen lung pentru perioada 2021-2027,
este cel mai ambițios program de cercetare
și inovare de până acum. Programul va
introduce elemente noi, printre care se
află și Consiliul European pentru Inovare
(CEI). Af lat deja în faza pilot, acesta
este un ghișeu unic al cărui obiectiv va
fi trecerea inovațiilor revoluționare din
laborator la aplicarea pe piață și sprijinirea
acordată întreprinderilor nou-înființate și
IMM-urilor în dezvoltarea ideilor proprii.
Consiliul va furniza sprijin direct
i n o v a t o r i l o r, c u a j u t o r u l a d o u ă
instrumente de finanțare principale,
unul pentru etapele incipiente, iar celălalt
pentru dezvoltare și intrare pe piață.
Pentru a ajunge la acest rezultat, Comisia
a anunțat o serie de măsuri importante
care vor dinamiza ultimii doi ani din faza
pilot a CEI:
l Fonduri în valoare de peste 2 miliarde
de euro, în perioada 2019-2020, vor fi
acordate pentru lanțul inovării: proiecte de
pionierat (pathfinder) pentru dezvoltarea
tehnologiilor avansate, pornind de la
baza de cercetare și finanțare cu rol
„accelerator“, destinată start-up-urilor și
IMM-urilor. Scopul este de a le susține
în crearea inovațiilor și în dezvoltarea lor
până în etapa în care pot atrage investiții
private (cu începere din luna iunie). În
cadrul „acceleratorului“, companiile vor
avea acces la finanțare mixtă (granturi și

Programul „Orizont 2020“, care
dispune de un buget de circa 80 de
miliarde de euro, are ca obiective
principale:
√ c onsolidarea poziției deținute de
UE în domeniul științific (cu fonduri
de 24,4 miliarde de euro, dintre
care 13 miliarde sunt destinate
Consiliului European pentru
Cercetare);
√ c onsolidarea inovației industriale
(17 miliarde de euro) – inclusiv prin
investiții în tehnologii-cheie, acces
cât mai facil la capital și sprijin
pentru întreprinderile mici;
√a
 bordarea principalelor provocări,
cum ar fi schimbările climatice,
transportul durabil, energia
regenerabilă, securitatea și
siguranța alimentară, îmbătrânirea
populației (24,4 miliarde de euro). n

fonduri proprii) de până la 15 milioane
euro.
l Comisia va numi între 15 și 20 de
„lideri ai inovării“ ca parte a unui comitet
consultativ al CEI, cu rolul de a supraveghea
etapa pilot a CEI, de a-i pregăti viitorul și
de a promova această instituție la nivel
internațional. Inovatorii din întregul
sistem sunt invitați să-și exprime interesul
până la 10 mai 2019.
l Comisia va recruta un grup de
„manageri de programe“ cu experiență
importantă în domeniul noilor tehnologii,
care vor avea sarcina de a oferi sprijin direct
și permanent proiectelor. Apelul pentru
candidaturi va fi publicat în curând.
Inovațiile revoluționare joacă un rol
tot mai mare la nivel economic și au o
importanță tot mai mare, iar în viitor
situația nu se va schimba. Tocmai din
aceste motive, la care se adaugă succesul
inițial al proiectului-pilot al CEI, Comisia
a propus alocarea unor fonduri de 10
miliarde de euro pentru CEI în cadrul
„Orizont Europa“.
Scurtele informații de mai sus arată atât
posibilitățile pe care le au întreprinzătorii
din România de a obține fonduri europene,
indiferent că vorbim despre un start-up sau
despre un ONG, cât și cuantumul acestora,
pe filiere simple, în care UE vine în ajutorul
celor interesați. n
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Fondul de investiții, un mecanism
financiar riscant
Fondul de Dezvoltare și Investiții continuă să fie atipic. După ce a fost creat
prin controversata Ordonanță 114/2018, statul face acum eforturi disperate
pentru a-l face să funcționeze. La sfârșitul lunii aprilie a.c., guvernul a decis să
capitalizeze fondul printr-un împrumut de la Trezorerie. Suma împrumutată
este de 300 de milioane de lei, iar dobânda este de 1%.
n Constantin Rudnițchi

Foto: Agerpres

E

ste de remarcat că ne aflăm
în fața câtorva aberații
economice. În primul rând,
vorbim despre folosirea
rezervei financiare, pentru
că de fapt la acest lucru se
referă împrumutul din Trezorerie. De
fapt, este o mișcare de tipul următor: un
fond administrat de Comisia de Strategie
și Prognoză (care altfel nu are angajați
calificați pentru a lua și a da împrumuturi)
primește un împrumut de la stat (din
bufferul financiar) și dă banii mai departe
către administrațiile locale, adică tot către
stat.
De ce este nevoie de un circuit atât de
complicat pentru a finanța primăriile?
Pentru că, în ultimă instanță, despre asta
este vorba: bani pentru primării. Pe de
o parte, se consumă rezerva financiară,
pentru că este evident că la buget nu mai
sunt bani și pentru primării. Pe de altă
parte, prin traseul fondului de investiții se
încearcă să se ofere aparența unei soluții
de piață. Există și dobânzi la care se mișcă
banii, dar, în esență, adevărul crud este că
fondul nu este decât un mod de a aloca
bani primăriilor.
Doar că acest circuit financiar poate
fi extrem de periculos pentru finanțele
publice. Deocamdată, s-au mutat numai
300 de milioane de lei către fond. Dar
plafoanele instituite prin lege sunt mult
mai generoase. Ordonanța stabilește că
alocările vor putea fi de 10 miliarde de euro
în următorii 20 de ani. Făcând o medie,
rezultă 500 de milioane de euro pe an.
Desigur, cifrele sunt orientative, iar actul

Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

normativ prevede ca administratorul,
Comisia de Prognoză, să solicite câți bani
dorește de la Trezorerie pentru a-i oferi
mai departe administrațiilor locale.
Deocamdată, Comisia de Prognoză a
fost „mărinimoasă“ cu rezerva financiară.
Nu a luat decât 300 de milioane de lei, dar

timpul nu este pierdut. Va fi interesant
de văzut câți bani vor scoate din rezervă
pentru a-i oferi primăriilor. Dar probabil
că ar trebui ca administratorii să se
gândească de două ori înainte de a solicita
banii, pentru că este posibil ca la un
moment dat instituțiile statului și opinia
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publică să îi întrebe cum au cheltuit banii
publici. Administratorii fondului par
acoperiți de lege. Adică, pot lua bani de la
Trezorerie (chiar cu dobândă de 1%) și îi
pot da mai departe la primării. Criteriile
de acordare sunt foarte largi. Mai întâi,
alocările trebuie să răspundă unor așazise priorități înscrise în ordonanță.
Adică, pentru sănătate, educație, apă și
canalizare, rețele de utilități, infrastructura
de transport, salubrizare sau rețea de
iluminat public. Nu există primărie în
România care să nu se încadreze în astfel
de priorități. Odată depășit acest „obstacol
major“, primăriile mai trebuie să facă o
solicitare de finanțare. Pentru a o primi,
trebuie să îndeplinească o serie de condiții:
să aibă autorizație de construcție (dar,
pentru o primărie, ce poate fi mai simplu),
să aibă cel mult două proiecte finanțate
de fond și să nu aibă un excedent bugetar
mai mare decât suma solicitată de la fond.
Adică, sunt finanțate autoritățile locale
care au deficit, nu cele cu excedent. Este
destul de simplu, nu-i așa?

Așadar, în loc să fie folosite fonduri
europene sau în loc ca administrațiile
locale să dea piept cu piața, adică să emită
obligațiuni, ele primesc bani gratis din
rezerva financiară a României. Desigur,
însă, o atragere de fonduri de pe piața
financiară presupune o procedură mult
mai complicată. Adică, un prospect de
emisiune în care să fie prezentată situația
financiară a administrației locale și studiile
pe baza cărora se face investiția. Chestiuni
complicate. Este mult mai simplu să depui
o cerere la Comisia de Prognoză și să iei
banii. Cine mai urmărește rambursarea lor,
cheltuirea lor în scopul declarat nu se mai
știe. Deocamdată. Nu ne rămâne decât să
sperăm că, la un moment dat, cineva îi va
întreba pe funcționarii de la fond pe ce au
cheltuit banii.
Fondurile primite de Comisia de
Prognoză sunt purtătoare de dobândă,
respectiv 1% pe an. O dobândă ridicolă
față de orice standard actual. Adică, și
față de împrumuturile statului de pe
piața internă, și față de cele de pe piețele

internaționale. Desigur, diferența de
dobândă este suportată de contribuabili.
Dar acesta este cel mai mic risc. Riscul
major este ca bufferul să fie topit fără ca
rezultatele din realitate să fie semnificative
și fără ca administrațiile locale să mai
ramburseze banii. Sumele luate de
Comisie din Trezorerie vor fi rambursate
din bugetul alocat acestei instituții.
Dar cine garantează că administrațiile
locale vor avea venituri pentru a-și achita
împrumutul luat de la stat? Nimeni.
Suntem în fața unei inginerii financiare.
Sub pretextul că se dorește ca banii din
rezerva financiară să fie utilizați pentru
dezvoltarea localităților, s-a imaginat un
program riscant. Este posibil ca în câțiva
ani să rămânem și fără bani în rezerva
bugetară, și fără investiții, iar datoriile
administrațiilor locale să fie preluate la
datoria publică. Este un model pe care
România l-a mai practicat în urmă cu două
decenii. De aceea, toate suspiciunile apasă
asupra fondului de investiții și asupra
Comisiei de Prognoză. n
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Planurile Europei în competiția
digitală
Europa nu are nicio companie în topul global al giganților erei digitale, deși nu duce
lipsă de creativitate, arată un bilanț al Comisiei Europene. Pentru a conta în piața
globală și pentru a rezista provocărilor din era digitală, Uniunea Europeană (UE)
trebuie să-și redimensioneze bugetul, recomandă Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE).
n Eduard-Florin Fîntînariu

E

uropa nu duce lipsă de idei
de afaceri digitale inovative,
dar puține dintre companiile
europene inovative cresc și
se extind în piețele globale.
Companiile europene
trebuie să facă față unor
competitori care beneficiază de susținerea
statelor respective, de standarde mai
relaxate sau de taxe mai mici.
Din perspectiva Comisiei Europene
riscul prezentat de această competiție

aproape neloială este acela că, până la urmă,
ele pun la încercare valorile europene,
principiile etice și interesele Uniunii în
probleme precum ecosistemul digital de
date, securitatea și intimitatea. În plus,
marile corporații digitale „subminează
securitatea lanțului de aprovizionare“,
avertizează ultimul raport al Comisiei
Europene.
Raportul Comisiei descrie lucid situația
actuală în domeniu: creșterea datelor
depășește capacitatea de procesare, făcând

inteligența artificială din ce în ce mai
importantă în interpretarea și exploatarea
fluxului de date.
Comisia este conștientă de realitatea că
Europa se află într-o competiție globală în
controlarea tehnologiei și a informației.
„Companii avansate din punct de vedere
tehnologic, în special din Statele Unite
ale Americii și din China, au devenit
rapid cele mai mari afaceri din lume
și conturează noi lanțuri ale valorii.
Produsele și serviciile lor redefinesc
modul în care europenii trăiesc, muncesc
și consumă“, arată raportul.

Ce s-a realizat
În ciuda raportului de forțe din piața
digitală defavorabil companiilor europene,
Comisia a finanțat mai atent nevoile
cetățenilor, prin reducerea și uniformizarea
tarifelor de roaming, de pildă.
Cu ajutorul Fondului Social European
(ESF), care este principalul instrument
financiar al Comisiei Europene, dar și cu
sprijinul programului Erasmus, Uniunea
Europeană investește în îmbunătățirea
competențelor, în calitatea educației și a
pregătirii, în analiza cererii de competențe
și a forței de muncă.
Educația digitală este o prioritate
pentru Uniunea Europeană. În timp ce
90% din locurile de muncă necesită cel
puțin cunoștințe minime în domeniul
digital, numai 45% din populația
Uniunii Europene și doar 37% din forța
de muncă au suficiente cunoștințe în
acest domeniu, arată raportul Comisiei
Europene. Dar Agenda Competențelor
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își propune să aducă împreună membri
ai Uniunii Europene, guverne, companii,
parteneri sociali, organizații non-profit
din domeniul educației și formării
profesionale, pentru a lua atitudine în
legătură cu îmbunătățirea aptitudinilor
digitale. Aceștia au ca obiectiv pregătirea
digitală a un milion de tineri neangajați
până în 2020.
Țările europene au acces la conexiuni,
96% dintre întreprinderi și 86% dintre
gospodării au acces la rețele fixe sau
mobile, cu puțin peste media prezentată
de OCDE într-o analiză.

Provocări și soluții propuse
Europa se af lă în spatele unor țări
fruntașe în tehnologia informației, iar
diferențele digitale persistă printre țările
membre UE. Dezvoltarea inteligenței
artificiale este slabă, reprezentând doar
8% din investițiile totale de capitaluri
proprii în inteligența artificială globală.
Ambiția trebuie acum concentrată pe
finalizarea reformelor de politică stabilite
în Strategia privind Piața Unică Digitală,
care ar trebui să fie o prioritate pentru
toate țările membre UE pentru a încuraja
condițiile pentru dezvoltarea digitală a
companiilor și consolidarea capacității lor
de a concura pe piața mondială. Reformele
includ armonizarea reglementărilor între
țări și lansarea infrastructurilor-cheie, în
special rețelele de fibră optică, care oferă
bandă largă de mare viteză și latență
redusă, necesare pentru internet.

Europenii și digitalizarea
Pentru a asigura un viitor digital, este
necesar nu numai să se acopere decalajele
dintre țările membre UE prin investiția
în infrastructură, ci, de asemenea, să fie
încurajați cetățenii, în special femeile, să
se implice în economia digitală. În timp ce
95% dintre persoanele cu vârste cuprinse
între 14 și 16 ani au declarat că sunt active
online în fiecare zi, doar 53% dintre
persoanele cu vârste cuprinse între 55 și
74 de ani declară același lucru. În general,
țările europene variază foarte mult în ceea
ce privește pregătirea cetățenilor lor pentru
lumea digitală, cu diferențe semnificative
în ceea ce privește ponderea persoanelor

cu calificări în domeniul IT&C, al științei și
ingineriei, precum și ponderea lucrătorilor
care urmează cursuri de formare la locul de
muncă. Prin setarea standardelor, inclusiv
luând în considerare aspectele de gen, UE
poate ajuta membrii săi să monitorizeze
nevoile de competențe digitale.
Unele întreprinderi nu sunt bine
echipate în fața schimbărilor tehnologice
în curs.
Companiile de toate dimensiunile
trebuie să fie încurajate să adopte sisteme
digitale mai avansate, arată raportul
Comisiei Europene. De exemplu, în timp
ce aproape 45% dintre companiile din
UE cu mai mult de 250 de angajați au
cumpărat servicii de cloudcomputing,
doar 19% dintre companiile cu 10 până la

49 de angajați au făcut acest lucru. Viteza
de conectare poate fi un factor limitator:
mai puțin de jumătate dintre firmele care
oferă conexiuni de bandă largă din UE
oferă viteze de 30 Mbps sau mai mult.
„Digitalizarea și noile tehnologii vor
revoluționa modul în care noi trăim și
lucrăm. Noi oportunități vor apărea în
special în domeniile sănătății, industriei
și științei. Ele dețin un potențial
major pentru viitorul competitivității
și creșterii Europei. În același timp,
digitalizarea implică riscuri, în special
în lărgirea diferenței de competențe
digitale și adâncirea diviziunilor sociale
și regionale în Europa“, a precizat Ángel
Gurría, secretarul general al OCDE, la un
eveniment al Comisiei Europene. n

57

58

ECONOMIC

10 MAI 2019

Riscul suveran, episodul OUG 114:
s-a devalorizat leul, au crescut dobânzile
n Adrian Codîrlașu

R

iscul suveran, sau
eventualitatea ca un
guvern să nu dorească
sau să nu poată să își
îndeplinească obligațiile
de plată a datoriei publice
sau alte obligații, rămâne
o noțiune abstractă până în momentul
când este definită printr-o schimbare de
rating. Agențiile de evaluare financiară,
atunci când coboară un rating, schimbă
percepția publică despre risc, deoarece
prin explicațiile care însoțesc penalizarea,
descriu problemele. Atunci sunt citate
riscurile politice, dezechilibrele sau greșita
gestionare a economiei care a provocat
schimbarea ratingului, iar riscul capătă o
imagine mai clară.
Exemplele recente de manifestare a
riscului suveran sunt Grecia, Cipru,
Argentina și Venezuela și au fost tratate
într-un articol anterior.
Însă riscul suveran se manifestă și prin
modificarea percepției investitorilor cu
privire la probabilitatea de intrare în
incapacitate de plată a unui stat. Această
modificare de percepție se poate realiza

în două moduri: fie prin schimbarea
ratingului, f ie prin modif icarea
sentimentului investitorilor.

Cum fiecare rating reprezintă, de
fapt, o anumită probabilitate că statul
respectiv să intre în incapacitate de plată
într-un orizont de un an, prin modificarea
calificativului se schimbă implicit această
probabilitate.
Modificarea percepției investitorilor
față de o anumită țară poate fi cauzată
f ie de modif icarea unor variabile
macroeconomice în țara respectivă,
fie de apariția unui eveniment extern,
cum ar fi o modificare a costului de
finanțare la o monedă principală (de
exemplu, majorarea ratei de dobândă la
dolar a contribuit la declanșarea crizei
valutare în Turcia), fie de un eveniment
negativ (încetare de plăți/downgrade) a
unei țări cu caracteristici macroeconomice
similare (de exemplu, țările din Europa
Centrală și de Est de multe ori sunt tratate
ca pachet).
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Momentul modificării percepției se
resimte pe piețele financiare printr-o
volatilitate crescută a parametrilor acesteia
și creșteri de randamente (yield-uri( și rate
de dobândă, depreciere a monedei locale,
scădere a indicilor bursieri naționali.

Un început de an riscant
Un exemplu recent în România este
primul trimestru din 2019. Ulterior
intrării în vigoare a OUG 14 la finalul
lui decembrie 2018, s-a manifestat
riscul suveran: a crescut substanțial
volatilitatea bursei de valori, s-a depreciat
leul față de principalele monede, s-au
majorat atât yield-urile, cât și ratele de
dobândă.

Pe 1 martie 2019, Standard&Poor’s a
confirmat ratingul suveran al României la
BBB-, însă a menționat că perspectiva este
sub apel de către autoritățile române. Cum
perspectiva stabilă din august 2018 nu a
fost contestată de autoritățile române, cel
mai probabil perspectiva propusă în raport
de către S&P este negativă. Ca factori
negativi, S&P menționa deficitele gemene
(fiscal și de cont curent) în creștere, care
pot face economia României vulnerabilă, în
condițiile încetinirii creșterii economice.
Apoi, pe 15 martie, S&P a emis noul raport
prin care a confirmat atât ratingul, cât
și perspectiva (stabilă), menționând în
raportul de rating faptul că în stabilirea
respectivă a considerat că guvernul va

modifica aspectele-cheie ale OUG 114.
Ulterior acestui raport, volatilitatea pe
segmentele pieței financiare românești a
scăzut simțitor (însă anumiți parametri,
cum ar fi cursul de schimb, nu au revenit la
niveluri anterioare promulgării OUG 114).
Revenind la percepția riscului suveran
în țările Europei Centrale și de Est
membre ale Uniunii Europene, România
se detașează, fiind considerată una dintre
cele mai riscante țări (după Grecia). La
finalul lunii aprilie, România înregistra,
după Grecia, cele mai mari costuri de
finanțare în moneda locală și în euro.
Determinanții acestei situații sunt
fundamentele macroeconomice, cum
ar fi datoria publică, serviciul datoriei
(publice și private), importurile (deficitul
comercial), variația veniturilor din export,
deficitele gemene (deficitul de cont curent
și cel bugetar).
Deși și stocul (cum ar fi stocul de datorie
publică) este important în declanșarea
unei crize, declanșarea unei crize se
datorează fluxurilor: serviciului datoriei
și deficitelor ce trebuie finanțate. De
exemplu, România a intrat în criză de
balanță de plăți (valutară) în anul 2008
având un stoc de datorie publică extrem
de mic, Turcia a intrat în criză valutară
în 2018 cu datorie publică în PIB de
28%. Însă deficitele gemene (deficitul
bugetar și de cont curent) sunt extrem de
importante în declanșarea unei situații de
vulnerabilitate, iar acestea sunt punctul
slab al României.
România are cel mai mare deficit de cont
curent dintre țările din Europa Centrală
și de Est (în condițiile în care unele state
au chiar excedent). Mai mult, conform
ultimelor prognoze ale Comisiei Europene
(Spring 2019 Economic Forecast), deficitul
de cont curent va continua să crească la
peste 5% în acest an, 5% fiind un nivel
de atenție.
Și în ceea ce privește deficitul bugetar,
România înregistrează cel mai mare
deficit din regiune, iar pentru 2019 și
2020, conform Comisiei Europene,
acesta va ajunge la 3,5% și, respectiv, la
4,7%, niveluri ce conduc la declanșarea
procedurii de deficit excesiv împotriva
României de către Comisia Europeană. n
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La Prima Casă, nimeni nu garantează
că scad dobânzile
Dacă precizarea din comunicatul Finanțelor – „o anumită marjă fixă“ – va fi
menținută și în actele normative ce vor modifica legislația specifică programelor
guvernamentale cu garanția statului, atunci banca nu mai este obligată să aplice
o marjă fixă de doar 2-3% față de indicele de referință, ci va putea să aplice orice
marjă fixă, fără a exista vreo limitare a acesteia.
n Gabriel Nițulescu

D

eși publicarea de către
BNR, pe data de 2 mai a.c.
a indicelui de referință
pentru creditele acordate
consumatorilor (IRCC) am
fi socotit-o ca un „capăt
de linie“ în ceea ce privește controversele
iscate până atunci (având în vedere
inclusiv prevederile inițiale ale OUG
114/2018), iată că lucrurile nu au stat deloc
așa. Data de 2 mai, când valoarea noului
indice (2,36%) era făcută publică în mod
oficial, a lămurit faptul că respectivul
indice este semnificativ mai mic decât
ROBOR (3,17% era valoarea ROBOR la 3
luni pentru ultimul trimestru din 2018,
respectiv 3,22% pentru ROBOR la 3 luni,
din data de 2 mai).
Dar tot data de 2 mai a reprezentat,
în fapt, un nou punct de plecare pentru
nașterea de noi controverse.
O primă controversă a fost legată
de aplicarea noului indice și pentru
împrumuturile garantate de stat. Deși
lucrurile păreau inițial destul de clare, în
sensul că, pentru acest tip de împrumuturi,
indicele de referință aplicabil continua să
fie ROBOR – așa cum era prevăzut în
cadrul criteriilor de eligibilitate pentru
beneficiari și finanțatori, aprobate prin
hotărâri de guvern – ele s-au complicat
la doar o zi distanță. Astfel, tot în data
de 2 mai a.c., Ministerul Finanțelor
Publice (MFP), printr-un comunicat
de presă anunța că „regula includerii în
formula de calcul a ratei de dobândă a
indicelui de referință calculat exclusiv pe
baza tranzacțiilor interbancare calculat

trimestrial se aplică și programelor
guvernamentale cu garanția statului
– Programul Prima casă aprobat prin
OUG 60/2009, Programul Prima Mașină,
aprobat prin OUG 66/2014 și Programul
INVESTEȘTE ÎN TINE, aprobat prin OUG
50/2018.“.
La prima vedere, luând în calcul că
OUG 19/2019, prin care era introdus acest

indice de referință, este un act normativ
emis de guvern, comunicatul MFP putea fi
interpretat doar ca o clarificare, respectiv
o interpretare oficială dată, de emitentul
respectivului act normativ, textului de lege
deja adoptat.
Apărea însă o mare problemă.
În hotărârile de guvern care aprobau
normele de aplicare a împrumuturilor
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guvernamentale garantate de stat, se
preciza în mod expres următoarele:
„Costul total al finanțărilor acordate în
cadrul programului se compune din: –
rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o
marjă de maximum 2% (3%) pe an pentru
creditele în lei; marja include și nivelul
total al comisioanelor percepute de către
finanțator“. Practic, în cazul înlocuirii
ROBOR cu IRCC în cazul creditelor
garantate de stat, se ajungea la plafonarea
în mod unilateral, fără a fi existat negocieri
cu băncile, a costului respectivelor credite.
Precizarea din comunicat, că „pentru
creditele acordate în monedă națională
rata de dobândă va fi compusă din indicele
de referință calculat trimestrial exclusiv
pe baza tranzacțiilor interbancare, la care
creditorul poate să adauge o anumită
marjă fixă pe toată perioada derulării
contractului“, nu ajuta în niciun fel,
din punct de vedere juridic. Eliminarea
oricărei limitări la „marja fixă“ menționată
în comunicat nu putea înlătura de la

aplicare un text de lege, în condițiile în care
respectiva precizare nu fusese introdusă
și în OUG 19/2019. Acesta este de altfel și
motivul pentru care ulterior, în data de 3
mai, Ministerul Finanțelor Publice revine
cu un nou comunicat de presă, în care
menționează că „MFP modifică, printr-un
proiect de act normativ, legislația specifică
programelor guvernamentale cu garanția
statului pentru clarificarea modalității de
aplicare a prevederilor OUG nr. 19/2019“.
Dacă însă precizarea din comunicatul
Finanțelor – „o anumită marjă fixă“ – va
fi menținută și în actele normative ce vor
modifica legislația specifică programelor
guvernamentale cu garanția statului,
atunci componenta socială a respectivelor
programe guvernamentale, precum și
componenta de stimulare a creditării vor
fi, în mod evident, anulate, finanțatorul
nemaifiind obligat să aplice o marjă fixă
de doar 2-3% față de indicele de referință,
ci va putea să aplice o anumită marjă
fixă, fără a exista vreo limitare a acesteia.

Practic, în cazul în care instituția de credit
va dori să mărească marja de dobândă din
contract, nu va exista niciun impediment
legal care să o oprească, așa cum exista
până în prezent, când marja respectivă nu
putea depăși indicele de referință cu mai
mult de 2-3%.
Clientul ar putea spera, în aceste condiții,
că banca își va fixa drept țintă o marjă de
dobândă care să fie mai mică decât marja
de referință a dobânzii, care pentru 2019
este de 4,0 puncte procentuale, pentru a
beneficia de reducerea taxei pe activele
bancare, conform prevederilor articolului
87 din OUG 19/2019. Nimic însă, cel puțin
din punct de vedere legal, nu ar putea
împiedica instituția de credit de a fixa o
marjă de dobândă peste marja de referință
a dobânzii stabilită de autorități și care
să transfere în sarcina clientului chiar și
costurile prilejuite de plata taxei pe active.
Poate doar concurența făcută de alte bănci
care vor opta pentru încadrarea în marja de
referință a dobânzii de 4%, tocmai pentru

61

62

ECONOMIC

a beneficia de facilitățile fiscale ale acestei
opțiuni, ar putea stopa, în aceste condiții
o creștere de marjă.

Băncile și marja
Banca Transilvania a adăugat deja la
marja practicată 0,25 puncte procentuale,
valoarea acesteia ajungând la 4% pentru
creditele ipotecare standard pentru
persoanele care nu încasează venitul
la BT. Marja de 4% se adaugă indicelui
IRCC calculat la 2,36% și valabil până
la finalul lunii iunie 2019. Rata anuală
a dobânzii ajunge astfel în prezent la
6,36%. Anterior, costul aceluiași credit
ipotecar era de 7,17%, fiind compus
din ROBOR la 6 luni, plus o marjă de
3,75%. Practic, trecerea la IRCC reduce
dobânda la BT la acest tip de împrumut cu 0,81 puncte procentuale, în
condițiile în care diferența dintre ROBOR
și IRCC, la 2 mai, era de 0,94 puncte
procentuale.

10 MAI 2019

În cazul BRD, creditul ipotecar standard
cu virare de venit poate fi contractat în
prezent la o dobândă de 5,21%, compusă
din indicele IRCC (2,36%) plus o marjă fixă
de 2,85 puncte procentuale. Anterior, un
credit ipotecar cu virare de venit la BRD
avea o dobândă de 5,62% pe an (ROBOR
la trei luni 3,37% și marja fixă de 2,25%).
Printre băncile care nu au modificat
marja fixă la creditele ipotecare standard
odată cu trecerea la IRCC, se numără
Raiffeisen și CEC. În cazul Raiffeisen,
creditul ipotecar vine cu o rată a dobânzii
în prezent de 5,36% pe an (IRCC 2,36%,
plus marja de 3 pp.), față de 6,23% la 30
aprilie 2019. În cazul CEC, rata dobânzii
este de 4,86% cu noul indice (IRCC 2,36%,
plus marja de 2,5 pp.), față de 5,83% la 30
aprilie 2019.
Nici ING nu a modificat marja fixă,
odată cu trecerea la IRCC, însă banca a
operat o creștere a marjei cu 0,6 puncte
procentuale la 25 aprilie 2019, potrivit

zf.ro. În prezent, rata dobânzii la un credit
standard contractat la ING se situează la
6,01% pe an, fiind formată din indicele
IRCC 2,36% plus marja fixă de 3,65%.
Anterior, rata dobânzii era legată de
indicele ROBOR la trei luni și ajungea la
30 aprilie la 7,02%.
Indicele de referință pentru creditele
acordate consumatorilor (IRCC) se
calculează ca medie aritmetică a ratelor
de dobândă zilnice la depozite ale
tranzacțiilor interbancare din trimestrul
IV 2018.
Rata de dobândă zilnică la depozite a
tranzacțiilor interbancare reprezintă media
ponderată a ratelor de dobândă la depozite
cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa
monetară interbancară (indicele zilnic).
Presupunând că în cursul unei zile au avut
loc două tranzacții, de 10 şi 20 de milioane
de lei, la dobânzile de 2% şi respectiv 2,5%,
indicele zilnic corespunzător va fi 2,33%
= (10.000.000x2%+20.000.000x2,5%)/
(10.000.000+20.000.000). Dacă am fi avut
însă 3 tranzacții de 10, 20 și 50 milioane de
lei la dobânzi de 2%, respectiv 2,5% și 2,75%
formula de calcul ar fi (10.000.000x0,02+
20.000.000x0,025+50.000.000x0,0275)/
(10.000.000+20.000.000+50.000.000) =
2,59%. În situația în care în cursul unei
zile lucrătoare băncile nu efectuează
tranzacții pe piața monetară interbancară,
indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua
respectivă, publicându-se în acest sens un
mesaj pe website-ul Agentului de calcul,
iar pentru indicele de referință trimestrial
se vor lua în calcul numai indicii zilnici
calculați pentru zilele lucrătoare în care
au avut loc tranzacții.
Indicele de referință pentru creditele
acordate consumatorilor (IRCC), publicat
pe data de 2 mai, se calculează ca medie
aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale
tranzacțiilor interbancare. Presupunând
că trimestrul are 60 de zile lucrătoare, iar
indicele zilnic a fost în 56 de zile 2,33%
şi în 4 zile 2,59%, indicele trimestrial
va fi (56*2,33%+4*2,59%)/60 = 2,35%
(nerotunjit, 2,347%).
No u l i n d i ce d e re f e r i n ț ă a f o s t
reglementat de OUG nr. 19/2019 pentru
modificarea și completarea unor acte
normative (OUG 114/2018). n
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Jurnal cultural

Cât de „geometrică“ să fie pictura
lui Marcel Bunea
sau cât de „subiective“ pot fi nişte liniaturi?
n Ion Bogdan Lefter

D

e s c h i d e re a j u m ă t ă ţ i i
secunde, în Bucureşti şi în
alte câteva oraşe din ţară, a
Sezonului cultural FranţaRomânia/ RomâniaFranţa, despre care am
scris săptămânile trecute,
a întrerupt naraţiunea Jurnalului cultural
din numărul 43 al Reporterului Global.
Refăcusem atunci începutul unui traseu
dinspre Centrul Vechi către zona Amzei şi
urma să ajungem în Piaţa Romană şi mai
departe, din galerie-n galerie. Perioada de
referinţă: finalul lui februarie şi primele
zile de martie. De repetat exerciţiul şi-n
alte momente, căci sânt întotdeauna de
văzut în Bucureşti expoziţii interesante,
de multe ori de foarte ridicată calitate. Am
trecut deja pe la Cărtureşti Carusel, prin
Spaţiile deconstruite ale Mariei Bordeanu,
am intrat, tot din strada negustorilor
lipscani din alte veacuri, la Retrospectiva
din dragoste a Anei Bănică, la ARCUB,
şi-am ajuns şi pe Strada Mendeleev,
lângă Piaţa Amzei, la Galeria Möbius, la
Viitoarea nostalgie a Codruţei Cernea...
...ca să continuăm acum cu un mic ocol
către Sala Palatului Regal, să trecem prin
tunelul din burta blocului dintre turnul
de pe Ion Câmpineanu şi Cinematograful
Union, fost, mulţi ani, Cinematecă, şi
să ajungem la Galeria CONTEMP de pe
Stradela George Vraca, la Geometriile
subiective ale lui Marcel Bunea (vernisaj:
26 februarie).
Am mai fost aici pentru o expoziţie a
lui ZuZu Caratănase şi pentru alta a lui
Cosmin Paulescu-Cozo, în mica sală,
probabil o fostă prăvălie, cu vitrină mare
la trotuar şi cu mici intrânduri în spate,

unde e loc şi de-un minuscul spaţiu-anexă
(birou etc.). Categoria galeriilor minionespre-minuscule, intime, plăcute, în care
se pot expune eşantioane de etapă sau
proiecte desfăşurate pe câţi metri pătraţi
sânt disponibili, în rest sugerate prin
reperele lor principale.
Unul dintre cei mai apreciaţi artişti
români de azi, Marcel Bunea (n. 1952, la
Cisnădie, lângă Sibiu, bucureştean din
studenţie, absolvent al Secţiei de Pictură
a Institutului de Arte Plastice) a expus
şi a „performat“ mult, în direcţii uneori
suprinzătoare, mai ales în „acţiuni“ libere,
divagante, dar a şi urmat două filiere clare
de coerenţă personală: s-a făcut cunoscut
printr-un nonfigurativism de reţetă
proprie, cu mari varietăţi compoziţionale
şi coloristic vijelios, dar cu o tendinţă de
organizare geometrizantă, e-adevărat că
permanent distorsionată, care-l distingea

de manierele unor Vasile Tolan, Miron
Duca, poate şi de partea mai non-realistă a
operei lui Teodor Moraru, de fapt a multor
altor colegi care au lucrat în direcţia aşanumitului „neoexpresionism“ al anilor
’80, prelungit şi mai încoace (emblemă
probabil inadecvată – însă subiectul,
complicat, cere o discuţie detaliată...).
Fie prin derivare stilistică, fie sub alte
impulsuri posibile, Bunea s-a concentrat
la un moment dat şi asupra liniei în sine,
ca element fundamental al morfologiei
plastice, a început să producă liniaturi şi
în 1999 a pus la cale până şi o... Liniadă,
expoziţie-performance multimedia, în
colaborare sincretică cu muzicieni de jazz,
cu o componentă de „action-drawing“.
A avansat astfel către un geometrism
riguros, fără legătură sau la mare distanţă
de spontaneităţile policrome ale tinereţii,
în serii de pânze de înălţimi mici şi foarte
late, acoperite de dungi în nuanţe diverse,
perfect paralele, de la o margine la alta, de
nimic tulburate.
Am sugerat posibila existenţă şi a altor
explicaţii ale tranziţiei de la un pol la
celălalt. Ne-am putem gândi – de pildă
– la complicatele influenţe reciproce din
cuplul artistic pe care Marcel Bunea l-a
format împreună cu Dana Constantin,
pictoriţă mai auster-abstracţionistă, cei
doi expunând frecvent împreună, în 20132014, chiar sub titlul DOI, la Galeria Dana
din Iaşi, la Galeria de artă contemporană
a Muzeului Brukenthal din Sibiu, la
Galateca bucureşteană şi, în versiunea
cea mai amplă, la Muzeul de Artă din
Timişoara, unde Bunea a expus şi liniaturi
paralele, şi lucrări din mai vechea filieră
a nonfigurativismelor semi-organizate
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compoziţional, cu colţurozităţi interioare,
altfel de un tulbure energetism.
Însă am în vedere şi o mai îndepărtată,
inaparentă antecedenţă a etalării de
rigori parcă preluate de pe planşetele
arhitecţilor, nu de pe şevalete: de mult era
atras Marcel Bunea de alte soiuri de linii
decât cele drepte, palalele, previzibile,
dimpotrivă, de cele curbate, încolăcite,
încâlcite, nu abstracte, ci foarte concrete:
a remarcat, ca noi toţi, zăpăceala de
cabluri de pe stâlpii Bucureştiului, fire de
telefonie şi de televiziune, întinse într-o
oarecare ordine, dar mai ales întretăiate
sau încolăcite sau muiate în jos, în „burţi“
care ajungeau până către caldarâmuri,
bătute de vânturi şi împletite, înnodate,
până la vălmăşaguri inextricabile, pe
care doar foarfecii mari, de tăiat crengi
de pomi sau de table, le-ar mai fi putut
desface, cum probabil s-a şi-ntâmplat
atunci când, câţiva ani mai târziu, totul
s-a mutat în subteran, în marele proiect al
infrastructurii de comunicaţii şi „transport
de date“ căruia i s-a spus Net-City. În
timp ce noi toţi, cetăţenii Capitalei,
ne amuzam ori comentam sarcastic
dezordinea căblăraiei de pe stâlpi, Bunea
i-a sesizat expresivitatea şi a fotografiat-o
sistematic, acumulând un remarcabil
ciclu de imagini, din care a expus într-o
„colectivă“ a grupului 8+, la Dalles, ocazie
cu care am publica eu însumi, într-o
fasciculă-catalog, câteva mostre (în

interiorul revistei mele aLtitudini, nr. 28/
iunie 2008, şi cu distribuţie separată a
fasciculei, la sală). Pictorul a preluat apoi
lianele şi ghemotoacele de cabluri într-un
set de compoziţii pe pânză, prezentate,
10 la număr, într-o expoziţie cu titlu
franţuzit, de „mic Paris“, Le ciel bleu de
Bucarest, la Institutul Cultural Român,
în 2009: „reproduceri“ realist-fantastecu-tendinţe-abstractizante ale cablurilor
învolburate-răvăşite de pe stâlpii oraşului.
Nu va mai fi fost decât un pas de-aici
şi până la liniaturile riguroase, aşezate
şi la CONTEMP, şi în precedentele spaţii
de expunere, în juxtapuneri pe verticală

care dau iluzia de frescă a paralelismelor
multiplicate virtualmente la infinit.
Ele, dungile perfecte de culoare, sânt
– în fond – o „epură“, o „structură de
adâncime“, „invariantă“ a multitudinii de
ipostaze concretizate în cablurile răsucite,
contorsionate, căzute în „profanul“
mundan, chit că şi puţintel... aerian!
Titlul Geometriilor subiective artistul
l-a mai folosit cândva pentru un ciclu
de lucrări. Se potriveşte ambilor poli, şi
spontaneităţii cu coagulări interioare
în forme precizate, şi rigorii extrase din
observarea personală a lumii din jur. Pe
peretele din fundalul de la CONTEMP –
o asemenea compoziţie de lungi pânze
aşezate unele sub celelalte, de astă dată
nelipite între ele, „ştraifurile“ de zugrăveală
părând şi ele „integrate“ în lucrare. Iar pe
laterale, două seturi de lucrări de mai mici
dimensiuni, pe înalt, cu compoziţii tot
abstracte, din dungi şi dreptunghiuri de
culori în game sobre, post-mondriaaneşti.
Sinteză de etapă şi totodată deschidere
spre noi combinaţii, extrase şi ele – de
ce nu?! – din diversitatea bulversantă
a realităţii, care-şi ascunde bine, în
străfunduri, purităţile şi echilibrele
acoperite de polimorfismele seducătoare
ale suprafeţelor... n
*
Săptămâna viitoare – mai departe,
către Piaţa Romană!
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Europa
cu picioare
lungi

n Anton Leon

E

ra odată o fată frumoasă și
tânără cu sânii tari și coapsa
fină de alăută f lorentină,
cum ar fi spus Arghezi. Avea
picioare lungi, era blondă
cu ochi albaștri și își ducea
viața în locul în care se născuse. Fenicia.
Adică undeva pe coasta Libanului și
Siriei mediteraneene de astăzi. Era
prințesă, fiica regelui Agenor, care domnea
în Sidon, oraș-port, cu tradiție comercială. Ca orice adolescentă, era veselă
și naivă și credea că viața e frumoasă.
La un moment dat, în timp ce se juca pe
pajiște cu prietenele ei, s-a întâmplat un
lucru care avea să-i schimbe destinul.
Zeus-Jupiter, stăpânul Olimpului, s-a
îndrăgostit de ea. Sigur, asta e mult spus,
pentru că Zeus se îndrăgostea zilnic. Mai
exact, i s-a făcut un pic poftă. O fi fost
el patronul Universului, dar regula nu-i
permitea să violeze. Ca atare, trebuia s-o
cucerească pe fată. Ideea care i-a venit în
cap a fost următoarea: să se transforme în
taur (culmea, tot blond cu ochi albaștri)
și să o facă pe fată să se suie în spinarea
lui. Piece of cake, cum ar fi spus Zeus,
dac-ar fi fost englez. Fata s-a urcat pe
spatele lui, iar omul a pornit în galop,

s-a aruncat în Mediterană și a început să
înoate. Degeaba a țipat fata, de pomană a
trimis tatăl ei corăbii care să-l oprească pe
agresor. Taurul a dus-o pe o insulă, pentru
că decența îl împiedica s-o violeze în
public. Acolo s-a făcut nevăzut. Pe insula
respectivă nu locuia nimeni. Dar, ca din
întâmplare, apare un tânăr superb, care
se preface că dă să calce pe biata fată. Dialogul pe care mitologia îl omite trebuie
să fi fost savuros. Bună ziua, îi spune
junele. Bună ziua. Ce face o domnișoară
așa de frumoasă la ora asta pe o insulă
relativ pustie? Uite, m-a răpit un taur și
m-a lăsat aici singură și înspăimântată.
Nu se poate, zice tânărul, ce taur total
needucat ar face așa ceva? Domnișoara,
ca orice feministă greacă antică, o adora
pe Afrodita, zeița iubirii. Ei îi aducea
ofrande, și nu lui Marte-Ares ori lui
Hermes-Mercur. Nu se poate, insistă
tânărul, să te las singură pe această insulă
practic nelocuită. S-ar putea, Doamne
ferește, să vină cineva să profite de tine.
Nu vrei să fii soția mea?, îi propune el,
evitând formularea pe care de regulă noi
o marcam cu bip în viața de zi cu zi pentru
că e vulgară. Blonda acceptă tranzacția,
iar din această împreunare bizară se nasc

doi fii. Unul dintre ei va avea în mod
ciudat legătură tot cu un taur. Vorbim
de Minos, regele Cretei, a cărui soție îi va
naște un copil semihumanoid, cu corp de
om și cap de taur. Cam în aceeași manieră
în care în familii de albi se zămislesc
absolut întâmplător odrasle de culoare.
Ce e esențial e că fata dă numele unui
continent. Mergem mai departe. Zeus
taurul pleacă imperial și o lasă pe Afrodita
să rezolve dandanaua. Ce credeți că îi
spune zeița Venus? Zice: vezi că acela care
te-a siluit este stăpânul lumii, așa că fii
mândră că ai fost violată! Orice asemănare
cu persoane din realitatea de azi este pur
întâmplătoare. Venus o duce înapoi la
tatăl ei, care o acceptă așa pângărită și nu-i
reproșează nimic. Nu știm dacă fata a mai
avut și alți soți și a mai făcut și alți plozi.
Nu știm nici cât a mai trăit și nici dacă sânii
ei au rămas la fel de tari, iar ochii la fel de
limpezi și albaștri. Poate s-a măritat cu un
băiat plin de umor, care i-a făcut un copil
simpatic pe care l-a botezat Bruxelles.
Să nu facem o omisiune impardonabilă.
Pe fetișcana sedusă și abandonată o chema
Europa. Dacă vă spune ceva numele. Și
pe 9 Mai e ziua ei. Culmea, în zodia
Taurului! n
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