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Banca centralã din
Ungaria a redus dobânda
cheie pentru prima oarã
dupã 2010

Banca centralã din Ungaria a re-
dus miercuri dobânda de politicã
monetarã, cea mai ridicatã din UE,
cu 0,25 puncte procentuale, la
6,75%, pentru prima oarã dupã apri-
lie 2010, din cauza agravãrii recesiu-
nii, ºi a luat prin surprindere ana-
liºtii, relateazã Bloomberg.

Dobânda pentru depozitele pe ter-
men de douã sãptãmâni a fost redusã
de la 7% la 6,75%, fiind probabil ca
noi mãsuri de acest fel sã fie luate în
acest an, temerile legate de absenþa
creºterii economice fiind mai mari
decât cele privind accelerarea infla-
þiei, considerã analiºti ai Morgan
Stanley, Danske Bank ºi Capital
Economics.

Forintul s-a depreciat cu 0,7%, la
282,98 unitãþi pentru un euro, în
urma informaþiei.

Suedia va investi masiv în
infrastructurã pentru a
stimula creºterea
economicã

Guvernul suedez a anunþat mier-
curi cã în urmãtorul deceniu are in-
tenþia de a investi o sumã suplimen-
tarã de 85,5 miliarde de coroane (13
miliarde de dolari) în proiecte de in-
frastructurã pentru a stimula creºte-
rea economicã pe termen lung, trans-
mite Reuters. Printre investiþiile pre-
conizate în perioada 2014-2025 se
numãrã ºi o linie de tren de mare vi-
tezã care va lega Stockholm de
oraºul Linkoping, 200 de kilometri
vest de capitalã. n

ADMINISTRATORUL, ÎN RÃZBOI TOTAL
CU REPREZENTANÞII ACÞIONARILOR

Adio conciliere la
SIF Muntenia
l Administratorul spune cã noul Consiliu
deformeazã realitatea ºi cã unele mãsuri adoptate de
CRA încalcã prevederile Actului Constitutiv ºi ale
Contractului de Administrare l Petre Pavel Szel:
“Nu existã niciun element sau argument legal care sã
justifice rezilierea Contractului de Administrare”

SAI Muntenia, administratorul
SIF4 Muntenia, contraatacã
cu acuzaþii dure la adresa Con-

siliului Reprezentanþilor Acþionari-
lor, dupã ce acesta din urmã a cerut
convocarea acþionarilor, pentru apro-
barea condiþiilor privind rezilierea
contractului de administrare.

CRA a mai cerut ºi declanºarea
acþiunii în rãspundere contra admi-
nistratorului pentru daune cauzate
societãþii.

Administratorul acuzã noul Con-
siliu cã deformeazã realitatea ºi cã
unele mãsuri pe care le-a adoptat
încalcã prevederile Actului Consti-
tutiv ºi ale Contractului de Adminis-

trare, potrivit unui comunicat SAI
Muntenia, transmis, ieri, Bursei de
Valori Bucureºti.

ADINA ARDELEANU
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De ce tace Bãsescu?

A
trecut o sãptãmânã de

când am scris cã “Traian
Bãsescu tace, tace con-
sistent, tace întunecat,

parcã s-ar afla în adâncul de sub ape-
le din beznã (”Bãsescu, cu faþa la po-
porul care stã cu spatele”/ BURSA
din 23.08.2012), iar, între timp, tãce-
rea lui a devenit stridentã – Curtea
Constituþionalã ºi-a citit decizia de
invalidare a Referendumului, în Par-
lament, Parlamentul a luat act de
ea, decizia a fost publicatã în Mo-
nitorul Oficial, iar el s-a întors la
Cotroceni, - da, EL este acolo!,
Zeus este acolo!, -, dar tace.

Traian Bãsescu a revenit, marþi di-
mineaþa, la Palatul Cotroceni, dupã
ora 10.00, ºi-a repus în funcþii consi-
lierii demiºi de Antonescu, dar tace.

Zeus ºi-a înghiþit limba.
De ce?!
Mare mister!
Partizani ºi adversari (ºi nici una,

nici alta, cu îngãduinþa dumneavoas-
trã), cu toþii ºtim de ce: nu poþi scoate
nici un sunet, acum, nici mãcar un
râgâit, fãrã sã urci pe pereþi milioa-
nele de cetãþeni care au votat pentru
demiterea ta.

Am spus-o de acum o sãptãmânã,
singura vorbã care ar putea face lu-
minã este “Demisionez!”

Probabil cã Bãsescu ºtie ºi el asta.
Bãsescu nu poate ignora cã:
- peste 7 milioane de oameni au

votat împotriva revenirii sale la Co-
troceni;

- oricând se poate relua procedura
suspendãrii/demisiei, dupã o even-
tualã modificare a cadrului legislativ
(în sensul anulãrii obligativitãþii
cvorumului) sau actualizarea precisã
a listelor electorale permanente;

- fiecare zi a ruºinoasei întoarceri
la Cotroceni va fi “înnobilatã” de
proteste în jurul palatului;

- fiecare zi a coabitãrii va genera

probleme suplimentare þãrii ºi cetã-
þenilor ºi va genera argumente pen-
tru reluarea procedurii de suspenda-
re/demisie.

Tace.
Tãcerea amânã.
De ce tace Bãsescu?
Trage de timp?
Face poze-n curte?
Preseazã flori din grãdinã?
Nu cred.
Poate cã se pregãteºte pentru nun-

ta mezinei Eba cu iubitul ei Syda, la
Snagov, una dintre cele mai politice
nunþi la cort, ca sã încapã toþi ºefii de
filiale PDL, care, pânã la alegerile
locale, erau prefecþi sau preºedinþi
de Consilii Judeþene, plus liderii de
la centru.

Poate cã, de fericirea sã devinã,
din nou, socru mic, a uitat de noi.

MAKE
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Sfaturi de la fasciºtii de ieri
pentru cei de azi

Î
ntr-un banc mai vechi, fiul, ajuns
la vârsta maturitãþii, îºi anunþã ta-
tãl cã s-a hotãrât în privinþa carie-
rei sale. Dupã ce îi spune cã vrea

sã intre în crima organizatã, tatãl îl
întreabã dacã se referã la partea din
sectorul privat sau la cea de stat.

Oare a ales bine juniorul, având în
vedere cã, cel puþin de la declanºarea
crizei financiare globale, cel mai
profitabil sector economic a devenit
crima organizatã de partid ºi de stat?
Probabil cã nu mai conteazã, în con-
diþiile în care “transferurile” dintre
cele douã sectoare au devenit la fel
de obiºnuite ca succesiunea dintre
noapte ºi zi.

Dezvoltarea în ultimele decenii a
acestei forme “moderne” a statului
este analizatã într-o colecþie recentã
de eseuri a profesorului Thomas J.
DiLorenzo, publicatã de Institutul
Mises din Statele Unite sub titlul
“Crima organizatã. Adevãrul
gol-goluþ despre guvern”. Deºi car-
tea se concentreazã asupra evoluþiei
sistemului politic ºi guvernamental
din SUA, nu este greu sã observãm
cã analiza se poate aplica la fel de
bine oricãrei “democraþii sociale”
din Europa.

Profesorului american i se pare in-
credibil cã “duopolul bipartizan care
conduce America de atâta timp a
adoptat atât fascismul cât ºi socialis-
mul drept caracteristici definitorii
ale sistemului nostru (n.a. american)
economic”, în ciuda tragicelor expe-
rienþe istorice. Pentru DiLorenzo
aceastã decizie reprezintã “o reþetã

pentru sinuciderea economicã naþio-
nalã”.

Într-o scurtã lecþie de istorie, Di-
Lorenzo ne aminteºte cã “fascismul
economic din Italia ºi Germania în
perioada interbelicã a permis exi-

stenþa proprietãþii
ºi a companiilor
private doar în
condiþii le unui
control strict din
partea statului,
pentru a servi "in-
teresul public".

Fascismul a tre-
cut, bineînþeles, cu mult dincolo de
domeniul economic. “Concepþia fa-
scistã despre viaþã pune accentul pe
importanþa statului ºi acceptã indivi-
dul doar în mãsura în care interesele
sale coincid cu cele ale statului”,
scria Mussolini în “Doctrina fasci-
smului” din 1932.

Modul în care se încearcã acum
rezolvarea crizei economice ºi fi-
nanciare globale, doar prin mãsuri
etatiste pentru repararea extraordi-
narelor greºeli, tot etatiste, care au
condus la declanºarea crizei, aratã cã
autoritãþile, chiar dacã nu l-au citit pe
Mussolini, sunt profund pãtrunse de
spiritul învãþãturilor sale.

Profesorul DiLorenzo nu a uitat sã
aminteascã ºi de “contribuþia” bãn-
cilor centrale la actuala stare de lu-
cruri în capitolul “Bãncile centrale
ca motor al corupþiei”, unde îl citea-
zã pe Murray Rothbard, care scria
despre cel care a susþinut crearea pri-
mei bãnci centrale din Statele Unite

cã “nu dorea decât sã organizeze ºi
sã conducã o bancã centralã care sã îi
ofere credit ieftin lui ºi aliaþilor sãi”.

Se pare cã nimic nu s-a schimbat în
ultimele secole, în condiþiile în care
creditul ieftin este promovat ca o so-
luþie sigurã pentru stoparea unei cri-
zei financiare generate de explozia
creditului ieftin, pe fondul manipulã-
rii generalizate a dobânzilor de pe
piaþã. Iar banii aceºtia ieftini ajung
prima datã, desigur, la “sindicat”.

Restul populaþiei trebuie sã se
mulþumeascã cu supravieþuirea în
condiþii de accentuare a presiunilor
inflaþioniste. Când acestea nu mai
pot fi suportate ºi ameninþã cu de-
clanºarea violenþelor sociale, guver-
nele dau vina pe speculatori ºi impun
controlul preþurilor.

Efectele acestei politici dezastru-
oase sunt documentate de Robert
Schuettinger ºi Eamonn Buder în
cartea lor “Patruzeci de secole de
control a preþurilor ºi salariilor”.

Autorii aratã cã “pentru naziºti,
controlul preþurilor ºi salariilor nu a
fost doar un tratament neplãcut pen-
tru o problemã inflaþionistã tempo-
rarã, ci o parte integralã ºi perma-
nentã a sistemului economic colecti-
vist proiectat sã dureze cât Reichul”.

Câtã lipsã de imaginaþie! Oare ce
ar fi crezut arhitecþii Reichului,
dacã ar fi ºtiut cã înclinaþia spre
controlul preþurilor ºi salariilor a
devenit endemicã ºi în “democraþii-
le” postbelice?

(continuare în pagina 4)

REDUCEREA FINANÞÃRILOR DE CÃTRE BÃNCI,
OPORTUNITATE PENTRU BVB

GDF SUEZ ar putea lista obligaþiuni
de 300 milioane de lei la BVB
l Lucian Anghel, BVB: “Prin reducerea de comisioane, piaþa obligaþiunilor
din România devine competitivã, chiar în comparaþie cu Luxemburgul”
l Adrian Lupºan, BVB: “Este posibil sã nu fie singura surprizã pe aceastã
piaþã, pânã la finalul anului”

Piaþa obligaþiunilor de la Bursa
bucureºteanã ar putea primi
marfã nouã, dacã acþionarii

GDF SUEZ Energy România vor fi
de acord ca societatea sã emitã obli-
gaþiuni în valoare maximã de 300
milioane de lei (64 milioane de
euro) ºi sã le listeze la la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB).

Propunerea se aflã într-un convo-
cator AGA, citat de Mediafax.

Vestea este cât se poate de bunã
pentru BVB, care are ºansa sã devinã
o alternativã de finanþare, având în
vedere înãsprirea condiþiilor de cre-
ditare la bãnci în ultima perioadã.
Rãmâne de vãzut dacã Bursa va
reuºi sã atragã companiile, în pre-
zent, la categoria obligaþiuni corpo-

rative fiind listate numai douã emi-
siuni, ale Bãncii Europene pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (130
milioane lei) ºi ale Bãncii Europene
de Investiþii (300 milioane lei).

Reprezentanþii BVB sunt însã opti-
miºti. Aceºtia ne-au declarat cã inten-

þia GDF reprezintã pentru BVB un
mesaj pozitiv ºi deschide noi porþi cã-
tre noi societãþi interesate sã utilizeze
mecanismele pieþei bursiere locale.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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INTERVIU INCENDIAR LA TV TRANSILVANIA LIVE

Ioan Rus: “Antonescu e o deziluzie”
l “Radu Stroe mi s-a pãrut un ºmecheraº de mâna a doua” l “Politicienii au fãcut joc cu sumã nulã toatã vara”
l “Logica politicienilor, pãguboasã” l “Cred în generaþia lui Victor Ponta” l “Toate þãrile îºi adunã cetãþenii la vot”

Ioan Rus l-a catalogat pe Radu
Stroe, actualul ºef al Ministeru-
lui Administraþiei ºi Internelor,

drept un “ºmecheraº de Bucureºti,
de mâna a doua”, care a fãcut un
“joc de glezne”, dar, pânã la urmã, a
înaintat Curþii Constituþionale ace-
leaºi date pe care dorea sã le prezin-
te ºi el pe subiectul referendumului
din 29 iulie. Domnia sa a precizat:
“A fãcut puþin joc de gleznã la tele-
vizor (Stroe - n.r.), cum o sã schim-
be el la Curte, cu ce date... dupã care
a adus exact aceleaºi date. La sfârºit,

pe stradã aºa, la nivel de ºmecher de
Bucureºti, a fost foarte interesant
câteva zile, dupã care în momentul
în care i s-a pus o hârtie pe care sã o
semneze, ce sã semneze altceva
decât realitatea?! (...) Atunci,
practic, noi am plecat, domnul ãsta
ministru delegat... nu-mi pare rãu de
mine, doar de Dobre îmi pare rãu,
care este un excepþional specialist în
administraþie. Pe domnul Stroe aces-
ta nu-l cunosc decât aºa, când l-am
vãzut mi s-a pãrut un ºmecheraº de
mâna a doua”.

Ioan Rus a mai spus cã nu a dorit
sã se ascundã în spatele premieru-
lui atunci când a susþinut cã nu pot
fi prezentate date nereale privind
numãrul celor din listele electora-
le permanente: “ªi-atunci, eu am
avut o discuþie cu premierul, care
mi-a explicat. Uite, conducerea
partidelor noastre, USL, PNL,
cine-s acolo, PSD ºi PC, sunt foar-
te nemulþumiþi cã nu... Domnule,
înþelegi ce zic, cã nu se poate? Dar
conducerea uite ce spune. Bun,
atunci avem douã variante: pe

de-o parte Bãsescu vrea sã fie mai
mult de 18 milioane, dumneavoas-
trã vreþi sã fie mai puþin de 18 mi-
lioane, conducerea partidului, eu
am douã so lu þ i i a tunc i : sã
m-ascund în spatele dumneavoas-
trã, ca sã rezistãm presiunii parti-
delor noastre, ceea ce n-o sã fac ni-
ciodatã, sau sã plec”.

ANAMARIA CADIª
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Ioan Rus, fostul ministru al Administra-

þiei ºi Internelor, a acordat recent un in-

terviu incendiar la postul de televiziune

local Transilvania Live, fãcând o serie

de dezvãluiri ºi declaraþii ºocante.
Vizualizaþi interviul integral pe

www.bursa.ro.


