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“Deutsche Bank” ar putea
rãspândi criza în SUA

“Deutsche Bank” AG, cea mai
mare bancã din Germania, are deþi-
neri importante în titluri de stat euro-
pene, dar ºi o expunere considerabi-
lã pe piaþa imobiliarã din SUA,
putând deveni un canal de transmite-
re a riscului între cele douã econo-
mii.

Potrivit datelor Federal Reserve,
“Taunus” Corp, subsidiara
nord-americanã a “Deutsche Bank”,
este al optulea grup bancar din SUA,
cu active de peste 380 de miliarde
dolari. Bloomberg aratã cã “Taunus”
are nevoie de o recapitalizare de 20
miliarde dolari ca sã se alinieze noi-
lor standarde de capital din SUA, iar
“Deutsche Bank” încearcã sã deter-
mine autoritãþile americane sã retra-
gã statutul de holding bancar al sub-
sidiarei, ca sã evite o astfel de inves-
tiþie de proporþii.

Michel Barnier:
“Emiterea de
eurobonduri trebuie
precedatã de înãsprirea
reglementãrilor”

Comisarul european pentru piaþã
internã ºi servicii, Michel Barnier,
s-a declarat în favoarea emiterii de
eurobonduri (obligaþiuni comune
ale þãrilor din zona euro), însã a
avertizat cã mai întâi este necesarã o
supraveghere mai durã a bugetelor
naþionale.

Comisia Europeanã va propune,
miercuri, sã-ºi extindã responsabili-
tãþile de supervizare a bugetelor na-
þionale în schimbul acceptãrii emite-
rii de eurobonduri, conform unor
surse citate de Reuters.

V.R.

“A drãmui” vine
de la “drahmã”

V
ictorie a liderilor UE
împotriva stihiei unui re-
ferendum în Grecia,
noul premier elen Lucas

Papademos este privit cu ostilitate de
grecii înºiºi, dupã cum o aratã un
sondaj publicat vineri de “Athens-
news”, dupa votul de încredere obþi-
nut, miercuri searã, de guvernul sus-
þinut de coaliþia formatã din partidele
Noua Democraþie, Pasok ºi Laos,
deþinând, în total, 253 de locuri din
cele 300 ale Parlamentului.

Faþã de un sondaj anterior, publi-
cat cu zece zile mai înainte, Pasok
s-a prãbuºit acum de la 15%, la
11,8% în preferinþele grecilor, Par-
tidul Noua Democraþie a alunecat
de la 22,5%, la 21,2%, iar Laos a
coborât de la 5,7%, la 5,2%,
ilustrând suspiciunea naþiunii (pe
care Parlamentul grec este menit sã
o reprezinte), cã înþelegerile cu UE
la care a convenit noul Guvern nu
ar urmãri, cu adevãrat, interesele
Greciei.

Concluzia se impune, în condi-
þiile în care 60% dintre cei chestio-
naþi sunt de acord cã Papademos,
fost vicepreºedinte al Bãncii Cen-
trale Europene, este cea mai bunã
ºansã a Greciei sã rãmânã în Zona
Euro ºi deci coborârea în preferin-
þele electoratului poate fi explicatã
doar prin creºterea proporþiei de
greci care ar vrea sã se întoarcã la
drahmã.

CIFRE PRECISE,
ÎNÞELESURI TULBURI

Prima þintã a lui Papademos este sã
asigure legendara tranºã de 8 miliarde
de euro, promisã de partenerii din
Zona Euro ºi FMI, despre care prede-
cesorul sãu Giorgios Papandreou
afirmase, la mijlocul lunii septem-
brie, cã este absolut necesarã, deoare-
ce Statul Grec nu mai are bani decât
pentru douã sãptãmâni, dupã care ur-
meazã falimentul þãrii (în care, de
fapt, se aflã de mult mai mult timp) ºi
au trecut, de atunci, douã luni, fãrã ca
Grecia sã primeascã tranºa ºi fãrã ca

Grecia sã fie declaratã oficial în fali-
ment (ceea ce conform practicilor eu-
ropene de anul ãsta, nu mai este o sur-
prizã, dupã cum nimeni nu mai bagã
de seamã cã scadenþa de 1 octombrie,
la care, oficial, Grecia ar fi trebuit sã
dea faliment, s-a mutat pe 1 decem-
brie, deºi niciun ban nu i-a mai intrat
între timp).

Se spune cã banii aceºtia i-ar ajun-
ge Greciei pânã în luna martie, adicã
pânã la scadenþa mandatului cu care
a fost investit Cabinetul Papademos.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Opoziþia joacã în pelicula
“Suspendarea preºedintelui 2”
Conducerea USL a anunþat cã

declanºeazã procedura de
suspendare din funcþie a

preºedintelui Traian Bãsescu. Opozi-
þia este dispusã sã-ºi asume acest risc
cu doar câteva luni înainte de alege-
rile locale ºi parlamentare, un nou
eºec al acestui demers putând sã pul-
verizeze unitatea USL. Liderul PNL,
Crin Antonescu, a susþinut cã acest
demers al USL nu reprezintã un sim-
plu joc politicianist menit sã abatã
atenþia electoratului: “Demersul de
suspendare nu este un moft, nu este o
invenþie de agendã, nu este nimic din
ceea ce am vãzut în ultimele zile cã
au socotit foarte mulþi analiºti ºi co-
mentatori. Sigur, este o lume în care
politicienii i-au obiºnuit pe toþi, pe
cetãþeni, pe comentatori, pe propriii
colegi, cu demersuri care sã însemne
altceva decât ceea ce ele spun. Avem
convingerea foarte fermã cã, dupã
cele petrecute din 6 decembrie 2009
pânã astãzi, în România s-a petrecut,
în afara Constituþiei, un proces de
gravã erodare a statului de drept, un
proces de substituire a instituþiilor
acestui stat. Practic, voinþa ºi acþiu-
nea politicã s-au concentrat în mod
neconstituþional în mâna unui singur
om, un om care dicteazã Guvernului,
un om care a construit imoral ºi ilicit
majoritãþi parlamentare false, un om
care, aºa cum aratã ultimele sale de-
claraþii, nu mai acceptã nici mãcar în
aparenþã sã respecte independenþa
puterii judecãtoreºti. Încercãm sã
evitãm încã un an de gravã dizolvare
a statului de drept. Discuþiile despre

câte ºanse sunt au rolul ºi rostul lor,
numai cã în politicã, din punctul nos-
tru de vedere, nu poþi sã acþionezi, sã
spui, sã faci doar ce e garantat ime-
diat într-o anumitã conjuncturã de un
numãr de voturi. Convingerea e cã,
fãcând acest demers, suntem în asen-
timentul ºi avem susþinerea unei ma-
joritãþi a cetãþenilor români. Toate
lucrurile vor urma calea constituþio-
nalã, la capãtul demersului vom avea
un vot în Parlament ºi vom respecta
rezultatul votului”.

Crin Antonescu a afirmat cã PSD,
PNL ºi PC urmeazã sã desemneze re-
prezentanþi proprii într-o comisie co-
munã a USLcare sã redacteze cererea
de suspendare care va fi trimisã Parla-
mentului. Conducerea PDL conside-
rã cã aceastã iniþiativã este o nouã
gafã a opoziþiei. Ministrul de Interne,
Traian Igaº, a declarat cã intenþia
USL de a demara discuþiile despre
suspendarea din funcþie a preºedinte-
lui reprezintã “o aberaþie” venitã din

zona experþilor juridici ai liderului
social-democraþilor Victor Ponta.
Marko Bela a precizat cã subiectul
suspendãrii ºefului statului nu a fost
discutat în cadrul UDMR, însã crede
cã lucrurile sunt clare în aceastã pri-
vinþã: “Noi în acest moment suntem
în coaliþie cu PDL, adicã cu partidul
preºedintelui Traian Bãsescu. Cred cã
rãspunsul este clar”.

În urmã cu 4 ani, opoziþia de atunci
a mai iniþiat un astfel de demers. În
2007, Parlamentul a votat, la iniþiativa
PSD, suspendarea preºedintelui Bãses-
cu cu 322 de voturi “pentru”.

Demersul s-a dovedit a fi un eºec
pentru iniþiatori, deoarece referen-
dumul l-a reconfirmat pe Traian
Bãsescu în funcþia de preºedinte cu
un procentaj zdrobitor, aproape
75%. (D.N.)

(continuare în pagina 3)

Slãbiciunea leului - un nou
record pe 2011
Leul s-a depreciat ieri faþã de

eu r o cu 0 , 0 2 % , cu r su l
ajungând pânã la nivelul de

4,3608 lei/euro, ceea ce reprezintã un
nou maxim al anului 2011, în creºtere
cu 0,10 bani faþã de vineri, când euro
era cotat la 4,3598 lei. O ratã superioa-
rã celei de ieri a fost afiºatã de BNR în
urmã cu 17 luni, pe 30 iunie 2010,
când Banca Centralã a anunþat un curs
de 4,3688 lei/euro.

Analiºtii spun cã deprecierea mo-
nedei naþionale de ieri nu este foarte
mare, fiind în ton cu scãderea mone-
delor din regiune. Pe de altã parte,
agenþia de rating “Fitch” a spus cã
agravarea crizei din zona euro ar pu-
tea obliga bãncile din regiune sã re-
ducã finanþarea subsidiarelor din
Europa emergentã, iar inversarea
fluxului de fonduri va reduce credi-
tarea ºi va încetini creºterea econo-
micã în multe þãri din regiune.

Analistul în macroeconomie
Daniel Ionescu este de pãrere cã este
foarte posibil ca bãncile comerciale
sã fi cumparat euro ca sã repatrieze o

parte din capitalurile investite în þara
noastrã. În caz de forþã majorã, BNR
va tempera deprecierea leului, a mai
spus Daniel Ionescu, adãugând:
“Nu ºtim precis dacã deprecierea le-
ului indicã sau nu un atac speculativ.
Este cam devreme pentru atacuri
speculative, motiv pentru care cred
cã deprecierea leului este un efect al
crizei actuale, iar noi suntem într-o
situaþie destul de delicatã. România
are o datorie externã importantã, din
care datoria pe termen scurt nu iartã

ºi trebuie plãtitã în timp util. Credite-
le sunt scumpe ºi se vor scumpi în
continuare, pentru cã, în opinia mea,
economia României nu merge bine”.

“Deocamdatã, comentariile des-
pre un posibil atac asupra monedei
naþionale nu pot fi decât speculaþii”,
a conchis Daniel Ionescu.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 6)

Votul pentru pragul la SIF-uri,
poate da, poate nu
l Brokerii spun cã declaraþiile în timpul ºedinþei de
tranzacþionare influenþeazã cotaþiile l Avocatul
Cristian Duþescu: Sper sã nu fie vorba de manipulare

Deputaþii nu au avut timp,
ieri, sã discute ridicarea
pragului la SIF-uri, de la

1% la 5%, cea mai importantã iniþia-
tivã legislativã pentru investitorii de
pe piaþa de capital.
Agenda Camerei De-
putaþilor era încãrca-
tã cu încã 98 de punc-
te, plus moþiunea
simplã “Panglicile
doamnei ministru
Boagiu”, iniþiatã de
deputaþii Opoziþiei
împotriva ministrului
T r a n s p o r t u r i l o r ,
Anca Boagiu.

Deputatul Nicolae
Bud ne-a spus, asea-
rã, cã proiectul nu a fost votat ieri
(n.r. pânã la închiderea ediþiei) ºi cã
astãzi va fi supus dezbaterii numai în
mãsura timpului disponibil.

Astfel, investitorilor nu le-a rãmas
decât sã spere cã deputaþii vor ajunge,

astãzi, sã voteze proiectul privind
pragul la SIF-uri, cu toate cã unii de-
putaþi au declarat cã, probabil, aceastã
iniþiativã va suferi o nouã amânare.

Deºi au început ºedinþa de
tranzacþionare în
creºtere, acþiunile
SIF au încheiat-o cu
minusuri între 3,05 ºi
4,65%, dupã ce un
deputat a declarat cã
nu va fi timp pentru
dezbaterea proiectu-
lui în aceastã sãp-
tãmânã.

Marcel Murgoci,
Director Operaþiuni
“Estinvest” Focºani,
ne-a spus cã declara-

þia deputatului a “creat un sentiment
de deznãdejde în rândul investitorilor
ºi a dus la scãderea cotaþiilor”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 14)

Noul premier al Greciei Lucas Papademos (stânga) a discutat

ieri cu preºedintele Consiliului European Herman Van Rompuy,

la Bruxelles, despre noul pachet de finanþare pentru Grecia.

Citiþi, în pagina 3, articolul intitulat
"Lungul drum de la vorbe la fapte",
semnat de Cristian Pîrvulescu.

Citiþi, în pagina 14, “BNR a împrumutat
zece bãnci cu 6,25 miliarde de lei”.


