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Deutsche Bank reduce
costurile prin
concedieri în Asia

Deutsche Bank, cel mai mare grup
bancar listat la bursã din Europa, a
concediat aproximativ o treime din
angajaþii sãi din Asia, care se ocupau
de tranzacþiile cu derivate, conform
unor surse anonime.

Aproximativ 20 de persoane se
vor ocupa în continuare de tranzac-
þiile cu derivate, faþã de aproximativ
35 în prezent, în condiþiile în care
Deutsche Bank ºi alte instituþii de
creditare reduc costurile la diviziile
care nu genereazã câºtiguri adecva-

te, pe fondul
încetinirii eco-
nomiei mon-
diale. Un purtã-
tor de cuvânt al
Deutsche Bank
a refuzat sã co-
menteze infor-
maþia.

Aceste con-
cedieri vin dupã ce, în iulie a.c., di-
rectorii Deutsche Bank Anshu Jain
ºi Juergen Fitschen au anunþat cã iau
în considerare mãsuri suplimentare
de reducere a costurilor cu 3 miliarde
de euro ºi concedierea a 1.900 de an-
gajaþi pe plan mondial, din care
1.500 la divizia de investiþii.

Activele bãncii germane au cres-
cut anul trecut cu 14%, la 2.160 mi-
liarde de euro, Deutsche Bank deve-
nind astfel cel mai mare grup bancar
listat la bursã din Europa, pentru pri-
ma datã în ultimii cinci ani, conform
datelor Bloomberg. Sub conducerea
fostului director general Josef Acker-
mann, care a apreciat ca “nechibzuite”
propunerile de limitare a mãrimii bãn-
cii, Deutsche Bank ºi-a majorat acti-
vele cu 20% din 2006. n
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Tot mai mulþi spanioli îºi
retrag banii din bãnci ºi pleacã
din Spania

Tot mai mulþi spanioli îºi scot
banii din bãnci ºi pleacã din
Spania de teamã cã criza va

continua sã se agraveze, astfel cã re-
tragerile au atins în iulie nivelul re-
cord de 75 de miliarde de euro,
sumã echivalentã cu 7% din PIB-ul
þãrii. Retragerile depozitelor din
Spania reflectã o problemã mai lar-
gã a ieºirilor de capital, care este de
departe cea mai
serioasã din zona
euro.

Potrivit unei note recente a bãncii
Nomura, capitalul care a pãrãsit Spa-
nia în ultimele trei luni este echiva-
lent cu 50% din PIB, reprezentând
acþiunile ºi obligaþiunile vândute de
investitorii strãini, dar ºi de spaniolii
care îºi transferã economiile în bãnci
strãine.

Retragerile de fonduri au acce-
lerat o tendinþã începutã la jumã-
tatea anului trecut ºi se produc în
pofida angajamentului european

de a susþine sistemul bancar spa-
niol cu pânã la 100 de miliarde de
euro.

Analiºtii vor urmãri sã vadã dacã
datele aferente lunii august vor arãta
o accelerare a ieºirilor de capital.

Mai îngrijorãtor pentru Spania
este faptul cã aceste ieºiri încep sã
includã ºi membri ai elitei educate ºi
de afaceri, care s-au sãturat de lipsa

oportunitãþilor de
angajare într-o
þarã în care rata

ºomajului atinge 25%.
Potrivit statisticilor oficiale, în

ultimul an 30.000 de spanioli s-au
înregistrat sã munceascã în Ma-
rea Britanie, iar analiºtii spun cã
cifra ar fi mult mai mare dacã s-ar
þine cont de cei care lucreazã fãrã
forme legale. Datele oficiale sunt
cu 25% peste cele din anul prece-
dent.

(continuare în pagina 16)

Bãsescu knows best
A

vorbit Bãsescu.
Prima oarã, dupã o tãce-
re adâncã.
Mã aºteptam sã-ºi anun-

þe demisia.
Bãsescu nu demisioneazã.
Da, eu sunt dintre aceia care susþin

cã Referendumul nu a fost decât o
speculaþie politicã asupra prãbuºirii
de popularitate a preºedintelui.

Speculaþie însoþitã de propaganda
jegoasã, primitivã, plinã de minciu-
ni, stimulând ura, pe fondul nemul-
þumirii populare.

Susþin cã USL a confiscat nemul-
þumirea popularã, în propriul bene-
ficiu politic, fãrã nicio intenþie sã ne
amelioreze viaþa: singurul sãu scop
- preluarea completã a puterii, con-
trolul absolut asupra instituþiilor
statului.

Da, susþin cã impunerea Referen-
dumului nu a respectat regulile de-
mocraþiei.

Da, susþin cã “alternativa” Anto-
nescu este o mizerie.

Nu þin la Bãsescu, dar resping
minciuna.

Minciuna, propaganda, ura.
Speculativ cum a fost, Referendu-

mul, însã, a avut loc.
Cum - necum, Bãsescu s-a întors

la Cotroceni.
Ce se întâmplã acum?
Continuãm netulburaþi?!
Frate,pãiaavut locunReferendum!
Nu ne putem preface cã nu s-a pe-

trecut, Referendumul a fost bãtut cu
ciocanul într-o realitate în care,
acum, trãim.

Circa jumãtate din electorat a vo-

tat demiterea lui Bãsescu.
Avem cuiul ãsta bãtut în noi.
Dacã înainte de Referendum, în

faþa manifestaþiilor antiprezidenþia-
le, era valid argumentul alegerilor
din 2009, acum el nu mai poate fi in-
vocat.

Cu ce drept moral, Bãsescu mai
poate vorbi naþiunii?

Ce legitimitate mai are preºedin-
tele?

Cine îl ascultã?
Ceicaren-auvenit laReferendum?
ªi ceilalþi, ceilalþi ce gândesc?
Or fi fost manipulaþi, or fi fost vic-

timele minciunilor ºi ale propagan-

dei – nene!, oricum vor fi fost, sunt
cetãþeni ºi ºi-au exprimat voinþa, nu
ºtii tu mai bine ca ei, nu tu poþi vota
în locul a ºapte milioane de cetãþeni,
nu le poþi spune “Ascultaþi-mã pe
mine, cã ºtiu mai bine!”

Ce ºtii tu mai bine?!
În primul sãu discurs de dupã

întoarcerea la Cotroceni, Bãsescu
ne-a spus cã ºtie mai bine cu Europa
ºi cu euro.

“Devine o prioritate îndeplinirea
condiþiilor intrãrii în zona Euro”, a
spus Bãsescu.

Serios?!
De unde ºtii?

Pãi, ºtiu de mult, de prin anul
1999.

Aha!
ªtiþi, domnule preºedinte, între

timp au trecut vreo treisprezece ani…
ªi?
A fost o crizã în America…
ªi?
A intrat ºi Europa…
ªi?
Zona Euro e pe butuci…
ªi?
OK, voiam sã spun cã situaþia co-

munitãþii monetare europene de
acum nu mai seamãnã cu cea de
acum treisprezece ani ºi cã nu existã
nici un om care sã ºtie, astãzi, dacã
mai este bine sã aderãm la ea sau
dacã nu este mai bine sã fugim de ea
scãpãrându-ne cãlcâiele; voiam sã
spun cã intrarea noastrã în Zona
Euro este un subiect de Referendum,
un Referendum nespeculativ, un Re-
ferendum absolut natural, pentru cã
schimbarea monedei naþionale nu
este o decizie pe care sunteþi îndrituit
sã o luaþi dumneavoastrã, de capul
dumneavoastrã.

Dar, bine, dacã nu înþelegeþi, dom-
nule preºedinte, atunci trebuie sã vã
informez cã, recent a avut loc ºi un
Referendum ºi cã peste ºapte milioa-
ne de cetãþeni v-au votat demiterea,
adicã, cu tot respectul, vã întreb, mã
înþelegeþi?…

MAKE

(continuare în pagina 2)
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DEªI FINANÞELE CONSIDERÃ UN
SUCCES EMISIUNEA DE OBLIGAÞIUNI
DE IERI

Analiºtii: “Þara noastrã
ºi-a mãrit datoria publicã
cu 750 milioane euro”

l Florin Georgescu:
“Emisiunea de
euro-obligaþiuni s-a
încheiat cu succes”

Emisiunea lansatã pe pieþele
internaþionale s-a încheiat cu
succes, iar cele 750 milioane

de euro vor intra în rezerva valutarã,
a declarat, ieri, Florin Georgescu,
ministrul Finanþelor Publice.

Domnia sa a precizat: “Astãzi (n.r.
ieri) s-a încheiat cu succes o emisiu-
ne de euro-obligaþiuni, în sumã de
750 de milioane de euro, care intrã în
rezerva valutarã a þãrii. Obligaþiunile
au o maturitate de ºase ani, la o
dobândã de maximum 5,15% pe an”.

Domnia sa susþine cã þara noastrã
este un stat cel puþin la fel de credibil
ca în urmã cu un an, chiar dacã s-a
împrumutat.

Florin Georgescu a declarat:

“Anul trecut, nu pe 4, ci pe 6, la
douã zile distanþã, întâmplãtor, s-au
emis titluri denominate în euro, s-au
luat 1,5 miliarde euro. (...) Astãzi se
oferea sã se cumpere de cãtre inves-
titori mai mult decât 750 milioane
euro, dar atât a fost anunþul pãrþii
româneºti”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

CU DOAR CÂTEVA SÃPTÃMÂNI ÎNAINTE DE LANSAREA
OFERTEI SECUNDARE

Retrogradarea Transgaz bate la ochi
Decizia de ieri a “Standard&Poor’s”

de retrogradare a companiei naþiona-
le de transport a gazelor naturale
“Transgaz” (TGN) vine cu doar
câteva sãptãmâni înainte ca
statul sã lanseze oferta publicã
secundarã (SPO) pentru
vânzarea a 15% din acþiunile
TGN pe Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB).

Având în vedere acest
anunþ, este puþin probabil ca
investitorii sã se înghesuie sã
mai cumpere acþiuni TGN.
Vom repeta oare eºecul ofertei
“Petrom”, în condiþiile în care
“Transgaz” deþine monopolul
transportului de gaze, este o
companie solidã ºi profitabilã? Sau
are cineva interesul sã punã presiune
pe stat pentru ca acesta sã fie nevoit
sã vândã cât mai ieftin?

Standard&Poor’s (S&P) a co-
borât, ieri, ratingul “Transgaz” (sim-
bol TGN) la “BB”, de la “BB+”, atât
pentru împrumuturile în lei, cât ºi
pentru cele în valutã, pãstrând pers-

pectiva negativã. Agenþia de rating
ºi-a motivat decizia prin faptul cã sis-
temul de reglementare a transportu-
lui de gaze naturale din þara noastrã

riscã sã afecteze poziþia competitivã
a companiei. Din aceastã cauzã,
S&P ºi-a revizuit aprecierea cu pri-
vire la profilul de risc al afacerilor al
“Transgaz” de la “acceptabil” la
“slab”.

Guvernul s-a angjat în faþa Fon-
dului Monetar Internaþ ional
(FMI) sã lanseze SPO-ul pentru

15% din “Transgaz”, aceasta fiind
una dintre cele patru mãsuri în ab-
senþa cãrora board-ul Fondului nu
va analiza evaluarea acordului cu

þara noastrã.

Marius Mureºan, BT
Asset Management”:
“Acþiunea S&P este un
argument suplimentar
în favoarea unui preþ
de ofertã mai scãzut”

Abaterea de la regulile sta-
bilite (în cazul de faþã, de la
mecanismul de reglementa-
re) reprezintã o sursã de risc
pentru investitori ºi, astfel, ei

sunt dispuºi sã investeascã doar la
un randament sperat mai mare (preþ
mai mic), ne-a precizat Marius
Mureºan, Analist Investiþii la “BT
Asset Management”.

ALEXANDRU SÂRBU
RALUCA MARIN

(continuare în pagina 5)
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Citiþi, în pagina 3, articolul intitulat
"Traian Bãsescu, primul discurs dupã
revenirea la Cotroceni" ºi în pagina 11

reacþii la discursul preºedintelui.

Trezoreria statului a împrumutat, ieri, de pe pieþele internaþionale, 750 mi-
lioane de euro, la o dobândã de 5,15%, prin redeschiderea unei emisiuni de
obligaþiuni în euro, cu scadenþa în iunie 2018.
Reprezentanþii Ministerului Finanþelor Publice (MFP) au apreciat cã emisiu-
nea a fost “un real succes”, aºa cum au declarat ºi despre obligaþiunile pe
care le-au emis la începutul acestui an, pe piaþa americanã.
În schimb, analiºtii ºi-au menþinut scepticismul manifestat la fiecare ieºire a
Finanþelor pe pieþele externe, susþinând cã adâncirea datoriei publice prin
împrumuturi repetate nu reprezintã un succes.

Mihail Neamþu tulburã apele în curtea PSD: “Rus, prim-ministru”

Preºedintele partidului Noua
Republicã, Mihail Neamþu, a
lansat pe piaþã o informaþie

menitã sã tulbure apele în interiorul
PSD. Conform acestuia, în cazul în
care USL va câºtiga alegerile,
preºedintele nu îl va mai desemna
pentru postul de premier pe Victor
Ponta, ci pe un alt membru al PSD.
Extrem de activ în viaþa politicã, Mi-
hail Neamþu l-a susþinut pe Traian
Bãsescu în bãtãlia pentru revenirea la
Cotroceni, s-a angajat într-o disputã
aprigã cu Elena Udrea ºi mai nou
lanseazã scenarii politice pentru pe-
rioada post-alegeri parlamentare.

Mihail Neamþu susþine cã Victor
Ponta nu va mai fi desemnat prim-mi-
nistru de cãtre Traian Bãsescu chiar
dacã USL va câºtiga alegerile parla-

mentare din decembrie. Acesta avan-
seazã ideea cã ºeful statului îl va de-
semna pe Ioan Rus în fruntea Guver-
nului în cazul în care va fi nevoit sã
aleagã un membru al PSD: “Actualul
premier a declarat, recent, cã va fi,
«evident», premier, dacã USL va
câºtigã 50 la sutã
plus unu din man-
date. Noua Repu-
blicã îl asigurã pe
Victor Ponta cã nici
în acest caz - ipote-
tic - el nu va mai fi
desemnat premier.
Conform Constitu-
þiei, dupã alegeri
Preºedintele are
doar obligaþia de a
consulta partidul

care ar avea majoritatea absolutã.
Nicidecum o eventualã alianþã între
patru partide diferite”.

În postarea de pe pagina sa de Fa-
cebook, preºedintele Noii Republici
susþine cã actualul premier este grav
compromis pe plan intern ºi interna-

þional: “Chiar dacã
am presupune - pen-
tru a derapa de la
textul Constituþiei
alãturi de copilotul
Ponta, specializat în
astfel de manevre -
cã Preºedintele ar
desemna un premier
de la o eventualã
alianþã majoritarã,
nu este obligat în nici
un fel sã desemneze

pe cineva de la un partid anume din
cadrul acestei alianþe. Spre exemplu,
ar putea, foarte bine, sã desemneze un
premier de la UNPR sau de la PNL.
Pragmatic vorbind, chiar dacã ar exis-
ta o presiune efectivã ca Preºedintele
sã mai numeascã un premier de la
PSD, acesta nu poate fi Victor Ponta.
Actualul lider de faþadã al socialiºtilor
este compromis grav pe plan intern ºi
internaþional. Izolarea economicã ºi
diplomaticã a României s-ar adânci. În
acest caz, premier ar fi desemnat, cu
siguranþã, o persoanã precum actualul
lider de la Cluj, Ioan Rus”.

Este ºtiut faptul cã dupã ce a de-
misionat din funcþia de ministru,
Ioan Rus a avut mai multe luãri de
poziþie în contradicþie cu linia con-
ducerii partidului. Înainte ca Mihail

Neamþu sã expunã acest scenariu,
Ioan Rus le recomanda ºefilor USL
sã încerce sã ajungã la un consens
cu Traian Bãsescu: “Cu siguranþã cã
îl sfãtuiesc ºi pe domnul Ponta, ºi pe
domnul Antonescu sã negocieze cu
Traian Bãsescu, pentru cã o altã so-
luþie nu existã. (...) Nu am nicio re-
laþie cu Traian Bãsescu. Dacã ar fi
sã rãspundem la clasica întrebare:
«Ce ai fãcut în ultimii 5 ani?», nu
am vorbit niciodatã cu Traian Bãses-
cu, decât în mandatul acesta de trei
luni, am vorbit cu dânsul de trei ori
(...) Am discutat cu Traian Bãsescu
în ultimii cinci ani 5-7 minute, în
rest nu am avut niciun fel de rela-
þie”. Fostul ministru a þinut sã pre-
cizeze cã eticheta de „om al lui Bã-
sescu” este una falsã. (D.N.)


