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Specialiºtii
nu mai aºteaptã
majorarea
dobânzii Fed:
dolarul scade,
aurul urcã
l SEC: Soros ºi-a redus
masiv deþinerile în aur

Dolarul s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, faþã de valutele majore,
iar cotaþia aurului a înregistrat cea
mai mare creºtere din ultimele douã
sãptãmâni, în condiþiile în care
aºteptãrile privind o majorare a
dobânzii de cãtre banca centralã a
SUA (Federal Reserve - Fed), anul
acesta, sunt slabe.

În opinia specialiºtilor, dolarul
pierde teren ca urmare a faptului cã
datele privind economia americanã,
cea mai mare din lume, vor determi-
na Federal Reserve sã se abþinã de la
creºterea costurilor împrumuturilor
în contextul relaxãrii monetare din
Asia ºi Europa.

Indicele Bloomberg Dollar Spot a
coborât cu 0,6% la ora 10.40, pe pia-
þa din New York, ajungând la
1.168,20 puncte. Scãderea este cea
mai importantã din iunie pânã acum.

Faþã de moneda unicã europeanã,
dolarul a pierdut 0,7% la ora 10.31,
pe piaþa din SUA, consemnând un
curs de 1,1267 unitãþi/euro, respec-
tiv 0,8% raportat la moneda japone-
zã, atingând 100,50 yeni/dolar.

Probabilitatea ca Fed sã creascã
dobânda în 2016 este mai micã de
50%, potrivit Bloomberg. (A.V.)
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PÂNÃ CÂND VOR MAI FI “BIG FOUR”, ÎNAINTE SÃ SE
VORBEASCÃ DE “LAST THREE”?

PricewaterhouseCoopers luptã
pentru supravieþuire într-un

proces din Statele Unite

A
u fost odatã cinci mari
companii internaþionale
de audit, consultanþã
fiscalã ºi contabilã.

Arthur Andersen a dispãrut în 2002,
dupã ce a fost condamnatã pentru
implicarea în frauda pusã la cale de
compania Enron.

De atunci au rãmas patru
giganþi pe aceastã piaþã, Price-
waterhouseCoopers (PwC),
Deloitte Touche Tohmatsu,
Ernst & Young ºi KPMG, iar
unii dintre cei mai mari clienþi
ai lor sunt instituþii le
financiare.

Bloomberg ºi Financial Times au
scris recent cã PricewaterhouseCoo-
pers a fost chematã în judecatã pen-
tru cã “nu a detectat un caz de fraudã
care a condus la colapsul unei bãnci
în timpul crizei financiare globale”.

FT apreciazã cã procesul din Statele
Unite “poate aduce mai multe firme
de audit în bãtaia focului”.

Cel mai mare proces împotriva
unei firme de audit, dupã cum scrie
Financial Times, a fost iniþiat ca ur-
mare a plângerii depuse de compa-

nia care se ocupã de lichida-
rea Taylor, Bean & Whitaker
(TBW), un intermediar de
credite ipotecare din SUA,
aflat într-o relaþie de lungã
duratã cu Colonial Bank din
Alabama.

În perioada bulei imobiliare
din Statele Unite, care a condus

la criza creditelor subprime, TBW
acorda credite ipotecare, iar acestea
erau finanþate de Colonial Bank.

Conform articolului din FT, com-
pania care administreazã ce a mai rã-
mas din activele TBW acuzã PwC cã

“nu a detectat conspiraþia de mai
multe miliarde de dolari dintre fon-
datorul TBW ºi conducerea
executivã a Colonial Bank”.

Documentele înaintate instanþei de
judecatã aratã cã PwC a semnat opinii
de audit “curate” între 2002 ºi 2008, iar
în 2009 Colonial Bank s-a prãbuºit ºi a
“urcat” pânã pe locul 6 în topul celor
mai mari falimente bancare din SUA.
Costul pentru FDIC (n.a. Federal De-
posit Insurance Corp., instituþia de ga-
rantare a depozitelor bancare din SUA)
a fost de 4,2 miliarde de dolari, con-
form estimãrilor Bloomberg.

Administratorul TBW mai aratã
cã “PwC a certificat existenþa unor
active de peste un miliard de dolari,
dar prezenþa lor nu a fost doveditã,
fie au fost vândute sau nu valorau ni-
mic”, dupã cum mai scrie FT.

“An dupã an, PwC nu ºi-a îndepli-
nit obligaþiile, nu a acþionat conform
regulilor ºi nu a detectat frauda”, a
declarat un avocat al administratoru-
lui judiciar al TBW, conform unui
articol Bloomberg.

Agenþia de ºtiri americanã mai
aminteºte cã PwC a plãtit, în urma
unor acuzaþii de neglijenþã, 65 de mi-
lioane de dolari pentru a închide un
caz legat de colapsul MF Global Hol-
dings, fost dealer primar al Federal
Reserve, condus în acea perioadã de
Jon Corzine, fost director executiv al
bãncii de investiþii Goldman Sachs,
fost senator ºi fost guvernator demo-
crat al statului New Jersey.
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PIPEREA SUSÞINE CÃ ÎMPRUMUTUL DE LA FMI ESTE SIMILAR
CU CELE ÎN CHF

Croitoru, BNR: “Este un non-sens sã
spui cã acordul cu FMI a avut clauze
abuzive”
l Cîþu: “Faptul cã am folosit bani de la Fondul Monetar pentru plata
salariilor înseamnã cã am fost în faliment”

Împrumul pe care þara noastrã l-a
luat în 2009 de la forurile internaþio-
nale (Fondul Monetar Internaþional,
Banca Mondialã ºi Comisia Europe-
anã) a fost intens dezbãtut în ultime-
le zile, ridicând semne de întrebare
în rândul unora dintre specialiºti.

Dupã ce analistul economic Lucian
Isar a abordat subiectul, spunând cã
Banca Naþionalã a obþinut profit în
urma acestui împrumut, iar o parte
dintre debitorii împrumutaþi în franci
elveþieni a cerut Direcþiei Naþionale
Anticorupþie ºi Curþii de Conturi sã
verifice condiþiile în care a fost înche-
iat acordul cu instituþiile strãine, avo-
catul Gheorghe Piperea a fãcut acuza-
þii grave, pe pagina sa de Facebook,
referitoare la acest contract de împru-
mut, purtând ºi o discuþie contradicto-
rie pe subiect cu fostul preºedinte Tra-
ian Bãsescu, la un dintre televiziuni.

Gheorghe Piperea face trimitere la
un rãspuns pe care senatorul ALDE
Cristiana Anghel l-a primit, în 2013,
de la Ministerul Finanþelor Publice
(MFP), ca rãspuns la unele întrebãri
pe care le-a adresat în legãturã cu
împrumutul de la FMI.

Referitor la acest aspect, Cristiana
Anghel ne-a declarat: “În 2013, la
doar trei sãptãmnâni dupã preluarea
mandatului de parlamentar, am cerut
o motivare pentru faptul cã au fost
tãiate salariile în 2010, în condiþiile
în care eram împrumutaþi la FMI.

Am cerut sã vãd ce s-a fãcut cu ba-
nii ºi am vãzut cã aproape 2 miliarde
euro au fost pentru MFP, iar restul au
mers la BNR. Bãncile au avut un re-
spiro, dupã care ºi-au trimis bani la
bãncile mamã, dobânzile nu au
scãzut etc.

Citind scrisoarea de intenþie cu
FMI, am vãzut cã fondul ne-a impus
totul, tot ceea ce a fãcut Guvernul a
fost impus de FMI. Acordul de
împrumut a ajuns la Parlament în
2010, a fost aprobat o datã, dupã care
a fost modificat de douã ori, iar scri-
soarea a primit votul Parlamentului
abia în 2013”.

Acest document confirmã cã
împrumutul luat de România de la
FMI, în 2009, a fost similar cu

împrumuturile luate de sutele de mii
de debitori în franci elveþieni în pe-
rioada de sfârºit a boom-ului finan-
ciar, susþine avocatul Piperea.

Acesta subliniazã: “Este un con-
tract opac, a fost acordat fãrã ca de-
bitorul sã fie informat asupra întin-
derii obligaþiilor ºi asupra amplitudi-
nii riscurilor asumate, este toxic pen-
tru o mare parte a populaþiei ºi, cul-
mea ironiei, conþine clauze abuzive,
aceleaºi cu care ne-au obiºnuit în ul-
timii 6 ani douã dintre bãncile cele
mai des prezente în procesele de-
clanºate pentru evacuarea din
contracte a clauzelor abuzive.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Angela fãrã Merkel
Numele înseamnã un destin!

Iar, destinul actualului Can-
celar al Germaniei este pe

cale sã facã un viraj periculos. Unul,
care ar putea sã o scoatã, definitiv,
din zona rezervatã de Istorie oame-
nilor cu vocaþie de monument.

Dacã aº întreba
într-o staþie de
metrou, sã zicem,
o mie de trecãtori,
nu doar în
România, ci chiar
în Germania,
dacã ºtiu cine este
doamna Dorothea
Sauer nu sunt si-
gur cã am sã primesc mãcar
unul-douã rãspunsuri exacte. Cance-
larul Germaniei, doamna Merkel, nu
mai este de mult soþia domnului
Merkel, cam de prin 1982! Cu toate
acestea, dupã divorþ i-a pãstrat nu-
mele, iar la cãsãtoria cu distinsul
profesor chimist Joachim Sauer, în
1998, nu a luat nici numele acestuia,
nici nu a revenit la numele ei de fa-

milie, ci l-a pãstrat în continuare pe
al domnului Merkel!!! Cît despre
Dorothea, al doilea nume de botez al
doamnei Cancelar, el nu se potri-
veºte nici cu Merkel, nici cu Sauer,
în schimb se lipeºte de minune cu
numele de familie, Kasner, germani-
zare a numelui polonez, la care a re-
curs bunicul Ludwig Kazmierczak,
dupã stabilirea în Germania.

Ce se va schimba în politica Ger-
maniei, a Europei ºi mai larg în rela-
þiile dintre marile puteri ale lumii,
dupã ieºirea din scenã a celei care a
vrut ºi a reuºit în bunã parte sã rãmînã
ascunsã sub un nume de împrumut?

Nu încape nici o îndoialã, plecarea
inevitabilã a doamnei Merkel din
postura de Cancelar al Germaniei va
produce intense turbulenþe pe scena
internã. Lunga dominaþie a Creºtin
Democraþilor va lua sfîrºit, lãsînd lo-
cul unei posibile restructurãri a rapor-
turilor nu doar cu Social Democraþii,
ci ºi a celor dintre ”partidele tradiþio-
nale” ºi ”soluþiile alternative”.

(continuare în pagina 4)

DEªI ESTE OBLIGATORIU SÃ FIE ECOLOGICE

“Lista cu materiale din Programul
Casa Verde nu trebuie sã fie limitatã”
l (Interviu cu domnul Constantin Hariton, Preºedintele APIVMR)

Reporter: Cum caracterizeazã
APIVMR programele Casa Verde ºi
Casa Verde Plus?

Constantin Hariton: APIVMR
susþine iniþiativa Ministerului Mediului
de a lansa programul “Casa Verde
Plus” ºi considerã cã beneficiile pro-
gramuluipe termenscurt,mediuºi lung

pot avea, prin îmbunãtãþirea eficienþei
energetice a clãdirilor, un impact pozi-
tiv asupra protecþiei mediului înconju-
rãtor. Programul nu este încã suficient
debineconstruit ºi arenevoiedeoserie
de modificãri pentru a deveni funcþio-
nal, deaceeaAPIVMR, salutând iniþia-
tiva Ministerului de a supune dezbate-

rilor publice acest proiect, a ºi transmis
ministerului ºi AFM(n.r. Administraþia
Fondului pentru Mediu) o scrisoare cu
poziþia asociaþiei.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Consumul a dat, Consumul a luat,
fie numele Consumului lãudat!

Cicã România iar a avut ditamai
creºterea economicã, dincolo de ori-
ce estimare, cãlcând triumfal în pi-
cioare pânã ºi optimismul hazardat
al prognozelor.

Lumea întreagã ne invidiazã,
Uniunea Europeanã crapã de ciudã…

Parcãvãdvameºii italieni, rãscolind
în sacoºele de rafie ale turiºtilor români
veniþi sã viziteze straturile de cãpºuni,
sacoºe pline cu pate de ficat (cu doza
maxim admisã de fainoºag) ºi borcane
cu zacuscã (încã neomologatã pan-eu-
ropean)… “Lasã-i, bre, Giovanni, tu

ºtii ce creºtere economicã au avut ãºtia
în primul semestru?!?”

Parcã aud bâzâitul releelor GSM
suprasolicitate de SMS-urile gospo-
dinelor cãtre soþii plecaþi la bancã…
“Miticã, nu da casa în platã cã avem
creºtere economicã, au zis la televi-
zor, într-o ediþie incendiarã!”…

Mã simt mult mai tânãr… Parcã
retrãiesc momentele când þara toatã
era în sãrbãtoare la aflarea veºtii cã
cincinalul a fost realizat în patru ani
ºi jumãtate!

Pe vremea Ioanei Petrescu, mã

contraziceam cu Make dacã se poate
sau nu se poate mai rãu, în privinþa
unui ministru de finanþe… Acum
vãd cã se poate…

Anca Dragu se pronunþã: “Creºte-
rea economicã este una sustenabi-
lã!”. Dezbaterea care urmeazã e ha-
lucinantã… Vorbim despre o
creºtere economicã deja trecutã.
Limba noastrã-i o comoarã care ºi-a
pierdut proprietatea termenilor?

MIHAI ANTONESCU
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Lista cu materialele indicate în Ghidurile de fi-
nanþare a Programelor Casa Verde ºi Casa
Verde Plus nu ar trebui sã fie închisã, este de
pãrere Constantin Hariton, Preºedintele Aso-
ciaþiei Producãtorilor ºi Importatorilor de Vatã
Mineralã din România (APIVMR).
În contextul în care au apãrut controverse pe
marginea acestei liste, dar ºi în legãturã cu alte
aspecte ale celor douã programe guvernamen-
tale, domnia sa ne-a declarat, într-un interviu:
“Lista realizatã de Ministerul Mediului ar trebui
sã fie deschisã tuturor materialelor care pot
dovedi, prin certificãri ºi testãri legale, cã înde-
plinesc condiþiile impuse prin standardele euro-
pene ºi naþionale, ºi apoi cã rãspund dezidera-

telor acestui program. Trebuie, totuºi, avut gri-
jã la caracteristicile ecologice ale produselor in-
cluse. Spre exemplu, în cazul anumitor produ-
se de izolare, altele decât cele din vatã minera-
lã, pentru a li se conferi calitãþi ignifuge, li se
adaugã unele componente care sunt incluse pe
lista substanþelor periculoase pentru sãnãtate,
de cãtre Uniunea Europeanã”.
Referitor la bugetul avansat de autoritãþi pentru
Casa Verde ºi Casa Verde Plus, domnul Hariton
opineazã cã acesta este insuficient ºi neechili-
brat din punct de vedere al distribuþiei fondurilor
respective, materialele de construcþie primind
mai puþin de jumãtate din suma alocatã progra-
mului de înlocuire a sistemelor de încãlzire.


