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n Grecia a majorat
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China la ora
unei alte realitãþi

B
ursele chineze scad
masiv, reglementatorii in-
vestigheazã potenþiali vi-
novaþi de tranzacþii ilega-

le, vânzãrile “short” sunt interzise,
banca centralã chinezã devalorizea-
zã consistent yuan-ul, analiºtii se
aºteaptã la mãsuri de control al ca-
pitalurilor pentru a stãvili ieºirile
acestora din China... economia chi-
nezã strãnutã repetat, investitorii
strãini au prins rãceala, guvernele
celorlalte economii majore studiazã
mãsuri de preîntâmpinare a efectelor
actualului “sindrom chinez”. Mitul
economiei chineze în marº când alte
economii majore ºchioapãtã se
destramã la cusãturi.

Este prematur sã se afirme cã pro-

blemele pieþei financiare chineze au
contaminat total economia realã chi-
nezã (cum s-a întâmplat în economia
occidentalã în 2008). Evoluþiile ur-
mãtoarelor luni vor arãta trendul de-
finitoriu.

La populaþia Chinei, numãrul
investitorilor (jucãtorilor) pe bur-
sã reprezintã un procent încã re-
dus. Bursa însãºi are un rol mai
mic în economie comparativ cu
bursele americane. De aceea,
ºansa ca reculul bursei în China sã
genereze reculul economiei este
mai redusã (Wall Street Journal,
10 iunie a.c.).

Datele nu aratã (încã) o contracta-
re a PIB, ci o reducere puternicã de
vitezã a creºterii acestuia. Dar, la or-

dinele de mãrime cu care se operea-
zã, problemele Chinei tind sã devinã
probleme ale economiei mondiale.

În puþine cuvinte – o moralã sim-
plã. Chiar dacã ai o economie uriaºã,
susþinutã simultan de export ºi con-
sumul intern, nu te poþi izola de eco-
nomia mondialã. ªi nici nu te poþi
decupla când se dã “comanda de la
centru”. ªi nici nu poþi conduce real
o piaþã uriaºã de capital cu “indica-
þii” de partid. Globalizarea are ºi
semnul minus – când alþii nu o duc
bine, în final poþi suferi ºi tu, mai ales
dacã ai un export cu pondere majorã
în PIB.

MARIAN DINU

(continuare în pagina 15)

CLIENÞII ÎMPRUMUTAÞI ÎN CHF ªI-AU FÃCUT
PLAN DE ACÞIUNE PENTRU TOAMNÃ

Teodorovici
spune bãncilor una
ºi clienþilor alta
l Dupã ce a promis împrumutaþilor discounturi de 25% la creditele în
CHF, ministrul Finanþelor a propus bãncilor, potrivit surselor noastre,
aplicarea unei reduceri de doar 15%

M
ai sunt patru luni ºi ju-
mãtate pânã când se
va împlini un an de la
izbucnirea crizei cre-

ditelor în franci elveþieni (CHF),

dupã ce aceastã monedã a explodat
neaºteptat, în data de 15 ianuarie.

Cele opt luni de zile de când Ban-
ca Centralã a Elveþiei a ridicat pragul
de 1,2 CHF/EUR impus în 2011 nu

au adus nimic bun pentru persoanele
cu credite în CHF din þara noastrã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

ANRM: “Nu existã licenþã
pentru exploatarea de
suprafaþã la Bãiþa”

Nu existã licenþã ºi permisele ne-
cesare pentru exploatarea de supra-
faþã a calcarului la Bãiþa, ne-a decla-
rat, ieri, preºedintele Agenþiei Naþio-
nale pentru Resurse Minerale
(ANRM), Gheorghe Duþu. “Nici
Bãiþa SA, nici Bãiþa Bihor ºi nici
African Consolidated Resources nu
au fãcut diligenþele necesare pentru
asta”, ne-a precizat domnia sa, care a
subliniat cã, în
prezent, existã licen-
þã doar pentru ex-
ploatarearesurselor însubteran, iar titu-
larul este compania de stat Bãiþa SA.

Preºedintele ANRM ne-a ex-
plicat: “Sunt 53 de mineri care pro-
testeazã în subteran. Ei lucreazã pen-
tru Bãiþa SAºi pentru firmele private
Bãiþa Bihor ºi African Consolidated
Resources. Minerii au cereri legate
de condiþiile de muncã, drepturi sa-
lariale ºi vor sã lucreze ºi în exploa-
tarea de suprafaþã. Noi am comuni-
cat cã nu sunt îndeplinite condiþiile
de lucru legale pentru exploatarea de

suprafaþã. ANRM este deschisã sã
discute cu cei doi investitori privaþi
ºi cu toþi cei interesaþi pentru a gãsi
soluþia legalã pentru exploatarea ca-
rierei”.

Potrivit domnului Duþu, o singurã
licenþã de suprafaþã a fost datã în
zonã, în anul 2000, pentru compania
“Marmocalc” SA, dar instanþa a
anulat-o în 2005. În rest a funcþionat

doar licenþa pentru
exploatarea resur-
selor subterane.

Compania de stat Bãiþa SA se aflã
de mai bine de o sãptãmânã în centrul
unui scandal între autoritãþi ºi compa-
nia African Consolidated Resources.
Aparent, disputa este legatã de explo-
atarea calcarului în zonã, în partene-
riat cu firme private, dar surse apro-
piate situaþiei ne-au spus cã miza este
preluarea licenþei de exploatare a re-
surselor polimetalice (cupru, aur, ar-
gint, metale rare). (A.T.)

(continuare în pagina 4)

Ce ascund
perdelele
de fum?

Afluxul de imigranþi arabi ºi
africani doritori sã trãiascã
mai bine decât în þãrile de

origine a crescut mult ºi brusc, încât
i-a "înecat" ºi în ochii opiniei publice
europene pe refugiaþii conaþionali,
pentru care ajungerea în Europa era,
într-adevãr, calea de scãpare din
zone unde rãzboiul ºi violenþa arbi-
trarã deveniserã barometru pentru
nivelul de trai. Pe bunã dreptate, ce-
tãþenii europeni resimt îngrijorare ºi
se întreabã nu doar ce se întâmplã
acum, dar ºi cum va arata în viitor
habitatul comun oferit lor de Uniu-
nea Europeanã.

Spre deosebire de vestici, majo-
ritatea românilor au amintiri mai
proaspete despre vremuri tulburi ºi
violente: „revoluþia” din anul
1989, Târgu-Mureº în luna martie
a anului urmãtor ºi mineriadele
succesive au fost evenimente pe
care nu le-am privit la televizor, ci
le-am trãit, unii dintre noi în mod
contondent sau, din pãcate, cu final
tragic. Aceste experienþe ne pot fi
de folos ca sã recunoaºtem situaþii-
le în care oamenii ajung masã de
manevrã ºi obiect al unor manipu-
lãri odioase, adesea cu multe „pier-
deri planificate”.

Pe spinarea acestor „inexplicabi-
le” valuri de imigraþie au început sã
fie lansate, cu frecvenþã tot mai spo-
ritã, acþiuni de manipulare a
conºtiinþei umane, specifice crizelor
fabricate, în care unii ridicã garduri
de protecþie, iar alþii aruncã perdele
de fum.

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 3)

CLIENTUL CARE A DETERMINAT MODIFICAREA TUTUROR
CONTRACTELOR BÃNCII REFUZÃ OFERTA DE CONVERSIE:

“Detest situaþia în care am ajuns
din cauza Bancpost”
l Grija faþã de client: Bancpost s-a adresat lui Cristian Dan cu “doamna
Moisei” ºi “doamna Morar”l Reprezentanþii bãncii: „Bancpost analizeazã ºi
rãspunde tuturor solicitãrilor venite din partea clienþilor”

Unele persoane împrumutate în
franci elveþieni (CHF), care
primesc, dupã îndelungi ne-

gocieri, oferte de conversie din partea
bãncilor, le refuzã într-un final, din
cauza lipsei de încredere, considerând

cã banca îi înºalã din nou.
Dupã ce cazul lui Cristian Dan, ad-

ministratorul Grupului Clienþilor
împrumutaþi în CHF, a fost foarte me-
diatizat, în special în ziarul BURSA,
BNR cerând, chiar, Bancpost schimba-

rea contractelor pe fondul acestei speþe,
iatãcãacumclientul searatãneîncrezã-
tor în promisiunile bãncii sale.

E.O.

(continuare în pagina 5)

Care este proiectul de þarã al
României în urmãtorii 10 ani?

(O întrebare –apel adresatã Elitei Româneºti )

În dezbaterea publi-
cã din România ulti-
mului an, subiectul
adoptãrii euro în 2019
a fost disecat, politizat
ºi apoi abandonat, dar
nici mãcar o clipã nu a
fost discutat ca fiind un
proiect.

În urma acestei ex-
perienþe trag douã
concluzii cu privire la
comportamentul nostru de elitã a
societãþii ºi lansez un avertisment.
Sunt convins ca dumneavoastrã,
formatori de opinie ºi trezorieri ai

unei pãrþi a resurselor
umane ale þãrii – prin-
cipalele resurse na-
þionale - îl trataþi cu
responsabilitate.

Prima concluzie se
referã la incapacitatea
noastrã, ca elitã a so-
cietãþii, sã ne asumãm
managementul unui
proiect de þarã ºi sã rea-
lizãm un astfel de pro-

iect. Discuþia publicã despre adopta-
rea monedei UE a fost centratã, dupã
pãrerea mea, în zona falsã, în raport
cu momentul acesta, a dezbaterii

tehnice a nivelului convergenþei rea-
le optime pe care trebuie sã o realize-
ze un stat la adoptarea monedei uni-
ce. De altfel, constat cã, de cele mai
multe ori, pe toate temele aduse de
mass-media în dezbaterea publicã, se
lanseazã cu analize mulþi „tehnocraþi”,
de cele mai multe ori rupþi de econo-
mia ºi viaþa realã, ca ºi mulþi „vorbi-
tori” cu referiri la aspecte tehnice de
care nu prea au habar.

Prof. Univ. Dr. Nicolae Dãnilã

Membru al Academiei

Oamenilor de ªtiinþã din România

(continuare în pagina 7)

Majorarea datoriei publice
– asul din mânecã al
bãncilor centrale

Într-un discurs þinut în faþa
Congresului american în data
de25 ianuarie2001,AlanGre-
enspan, fostul preºedinteal Fe-
deral Reserve (Banca Centralã
a SUA), se arãta foarte îngrijo-
rat de faptul cã SUA avea pe
atunci excedent bugetar. În
perioada 1998-2000, care a
însemnat ultima parte a man-
datului de preºedinte al lui Bill Clin-
ton, SUAa avut, într-adevãr, excedent
bugetar de circa 2% pe an.

A se înþelege corect: excedent, nu
deficit.

De ce o fi fost atît de rãu ca o þarã

ca SUA, jandarmul mondial
la acea vreme, sã aibã exce-
dent bugetar?

Pãi, tot Alan Greenspan o
spunea în acel discurs din 25
ianuarie 2001: existã riscul cã
datoria publicã a SUA sã fie
achitatã... Într-adevãr, datoria
publicã a SUA atinsese mini-
mul istoric în acea perioadã.

Datoria publicã a SUA (ca ºi a
Chinei sau a altor þãri mari) se com-
pune din titluri de stat, bonuri de te-
zaur ºi bonduri.

(continuare în pagina 8)

GHEORGHE
PIPEREA

MATERII PRIME

Sergiu Manea – noul CEO al BCR
l În luna iunie, în cadrul unui interviu acordat ziarului BURSA, Tomas
Spurny ne-a declarat cã scopul restructurãrii BCR a fost reducerea
costurilor bãncii, de la nivelul din 2011, de 476 milioane de euro, cu 100
milioane euro, obiectiv atins pânã la sfârºitul lui 2014

Consiliul de Supraveghere al
Bãncii Comerciale Române
(BCR) l-a nominalizat pe

Sergiu Manea, actualmente vice-
preºedinte pentru Corporate Ban-
king ºi Pieþe de Capital, drept CEO
succesor al lui Tomas Spurny, potri-
vit unui comunicat de presã al bãn-
cii. Mandatul face obiectul aprobãrii
d e c ã t r e B a n c a N a þ i o n a l ã a
României.

Tomas Spurny a decis sã demisio-
neze ºi sã pãrãseascã poziþia de CEO
la sfârºitul lunii septembrie 2015,
dând curs altor oportunitãþi profe-
sionale. Tomas Spurny a îndeplinit
responsabilitãþile de CEO pe parcur-
sul ultimilor trei ani ºi jumãtate, cu
mandatul de a gestiona un amplu
proces de restructurare ºi redresare
financiarã a bãncii.

Surse din piaþa bancarã ne-au de-

clarat, în mai multe rânduri, în acest
an, cã Tomas Spurny va pãrãsi con-
ducerea BCR, întrucât acesta este un
manager de restructurare, iar Andre-
as Treichl, CEO al Erste Group, ºi-ar
dori acum un manager de creºtere.

Andreas Treichl a declarat în co-

municatul de presã: “Tomas Spurny
a asigurat conducerea bãncii într-o
perioadã crucialã pentru BCR. Au
fost perioade pline de provocãri, însã
el a gestionat cu succes unul dintre
cele mai complexe procese de re-
structurare de pe piaþa bancarã rom-
âneascã. BCR este pregatitã pentru o
nouã perioadã de creºtere ºi perfor-
manþe comerciale”.

În luna iunie, în cadrul unui in-
terviu acordat ziarului BURSA,
domnul Tomas Spurny ne-a decla-
rat cã scopul restructurãrii BCR a
fost reducerea costurilor bãncii, de
la nivelul din 2011, de 476 milioa-
ne de euro, cu 100 milioane euro,
obiectiv atins pânã la sfârºitul lui
2014.

A.S.

(continuare în pagina 6)

Nicolae Dãnilã


