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Scad obligaþiunile de stat
din zona euro

Obligaþiunile de stat din zona euro
au scãzut ieri, în condiþiile în care in-
vestitorii din regiune se tem cã Banca
Centralã Europeanã (BCE) nu va reuºi,
prin noile mãsuri de stimulare, sã im-
pulsioneze redresarea economiei. În
opinia specialiºtilor, cererea pentru ac-
tive din zona euro se va reduce.

Randamentul titlurilor de stat ita-
liene de referinþã, cu scadenþa la zece
ani, a urcat cu douã puncte de bazã
(0,02 puncte procentuale), la 2,36%
la ora 14:06, pe piaþa din Londra.

Randamentul obligaþiunilor ger-
mane cu maturitatea la zece ani a
crescut cu mai puþin de un punct de
bazã, la 0,91%, dupã ce anterior co-
borâse la 0,89%, cel mai redus nivel
din 2 septembrie pânã acum. Amin-
tim cã randamentul acestor obliga-
þiuni a atins, la data de 28 august, ni-
velul minim record de 0,866%.

Tot ieri, randamentul obligaþiuni-
lor de stat spaniole cu maturitatea la
zece ani a urcat cu un punct de bazã,
la 2,15%. Randamentul obligaþiuni-
lor de stat greceºti cu scadenþa la
zece ani a crescut cu 26 de puncte de
bazã, la 6,70%. În 30 septembrie,
randamentul acestor titluri a ajuns la
6,82%, cel mai ridicat nivel din 19
mai pânã în prezent.

Declin peste aºteptãri
pentru producþia
industrialã din Germania

Datele guvernului german aratã cã
producþia industrialã din þarã a scã-
zut peste aºteptãri în luna august,
evoluþia fiind dezamãgitoare pentru
cea mai mare economie din Europa.

Conform datelor ajustate sezonier
prezentate ieri de Ministerul Eco-
nomiei de la Berlin, producþia in-
dustrialã din Germania s-a diminuat
cu 4% în august, faþã de iulie, când
sporise cu 1,6%. Analiºtii estimau
un declin de 1,5%. Scãderea din au-
gust este cea mai importantã din ia-
nuarie 2009 pânã în prezent. (V.R.)

Fantoma lui Patriciu la Rompetrol
l Premierã insolitã mondialã: România are acum doi
foºti preºedinþi CNVM condamnaþi la închisoare ºi
un fost preºedinte ASF care a fost arestat preventiv
ºi este acuzat de grup infracþional organizat ºi
complicitate la abuz în serviciu

Trecut recent în nefiinþã, omul de
afaceri Dinu Patriciu a lãsat urme
adânci în grupul Rompetrol, pe care
l-a vândut kazahilor de la KazMu-
nayGaz în 2007. Dupã ani de zile de
procese, Curtea de Apel Bucureºti a
pus, ieri, capãt celebrului dosar
Rompetrol ºi a decis, printre altele,
ca Alexandru Bucºã ºi Petricã Gra-
ma (inculpaþi în dosar) sã rãspundã
în solidar cu partea responsabilã ci-

vilmente, Rompetrol SA, ºi sã plã-
teascã Ministerului Finanþelor suma
de 58.521.056 USD. Instanþa a
constatat încetarea procesului penal
împotriva lui Dinu Patriciu, ca urma-
re a decesului omului de afaceri.

Reprezentanþii Rompetrol nu
ne-au transmis ieri, pânã la închide-
rea ediþiei, un punct de vedere asupra
acestei decizii a instanþei. (A.T.)

(continuare în pagina 5)

Rãzvan Temeºan - confesiuni de bancher
l “Dupã 1993, am identificat ºi recuperat sumele de bani de încasat de cãtre statul român din operaþiunile
comerciale, de management comercial ºi financiar pe care fosta Securitate le fãcea prin operaþiuni speciale”
l “Nimeni nu are voie sã spele bani pentru cã s-ar duce la puºcãrie, cu excepþia statului care are voie sã spele
bani ca sã-ºi ascundã operaþiunile secrete”

(Interviu cu Rãzvan Temeºan, fost preºedinte Bancorex)

Eliminarea Bancorex din
piaþa bancarã autohtonã

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre fuziunea Bancorex - BCR din
anul 1999?

Rãzvan Temeºan: La data fuziu-
nii Bancorex-BCR, în septembrie

1999, ratingul Bancorex era “BB+”,
scãzând de la “BBB+” cât era în
1997, iar ratingul bãncii absorbante -
BCR - era “BB-“.

A CONSEMNAT
ANCUÞA STANCIU

(continuare în paginile 12 - 13)

S-a gripat motorul industrial
al Europei?

Germania tocmai a aplicat
douã lovituri consecutive
perspectivelor de redresare

economicã ale Europei. Agen-
þia federalã de statisticã, Desta-
tis, a raportat o scãdere lunarã
de 4% a producþiei industriale
în august 2014. O scãdere lu-
narã mai mare s-a înregistrat în
ianuarie 2009, când declinul a
fost de 6,9%. În aceste condiþii,
scãderea anualã a fost de 2,8%, cea
mai mare din ultimele 22 de luni
(vezi graficul 1 în pagina 14).

Mult mai îngrijorãtoare este, însã,
prãbuºirea producþiei pentru bunurile

de capital, indicator al perspectivelor
investiþionale pe termen scurt ºi me-
diu. Aceasta a scãzut cu o ratã anualã

de 5,4%, cel mai mare declin
din ultimele 56 de luni, pe fon-
dulunei scãderi lunarede8,8%.

Înainte de raportarea pro-
ducþiei industriale, datele de la
Destatis au arãtat ºi o scãdere
masivã a comenzilor industria-
le noi, cu o ratã lunarã de

5,7%, cea mai mare din ultimii cinci
ani, pe fondul unei scãderi cu 8,4% a
comenzilor externe.

(continuare în pagina 14)

Tribunalul Bucureºti a decis recent ca fostul preºedinte
al Bancorex, Rãzvan Temeºan (ex lege actualul salariat
pe funcþia echivalentã de director general al BCR, potri-
vit deciziei 51 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie), sã
primeascã de la Banca Comercialã
Românã (BCR) peste 4,5 milioane de
euro, reprezentând drepturile salariale
aferente perioadei februarie 2009 – sep-
tembrie 2014. Rãzvan Temeºan susþine,
într-un interviu pentru ziarul BURSA, cã
nu a fost niciodatã concediat de BCR, in-
stanþele de judecatã imputând BCR toc-
mai nereglementarea raporturilor de ser-
viciu cu Rãzvan Temeºan. Aceastã deci-
zie este definitivã ºi executorie, potrivit
legii, dupã cum ne-a spus bancherul. BCR
a fãcut recurs, iar decizia a fost suspen-
datã provizoriu pânã la judecarea suspen-
dãrii în cadrul recursului.
Domnul Rãzvan Temeºan ne-a spus re-
cent: “Despãgubirile acordate de Tribuna-
lul Bucureºti reprezintã salarii pentru
perioada februarie 2009 pânã la data ho-
tãrârii (09-09-2014). BCR nu a respectat
hotãrârea 51 a CSJ (completul de 9 jude-
cãtori) din 2002 ºi nici hotãrârea AGA
BCR SA din 06.09.2002. Hotãrârea
8176/2014 a Tribunalului Bucureºti este
Definitivã ºi Executorie, dar nu Irevocabilã
(Nu «nu este definitivã»), iar ca dovadã vã
arãt cã BCR a solicitat Curþii de Apel Bucu-
reºti în data de 12.09.2014 suspendarea
provizorie a EXECUTÃRII hotãrârii 8176/2014 a Tribuna-
lului Bucureºti, iar Curtea de Apel Bucureºti a admis, în
data de 23 septembrie, cererea de suspendare provizorie
a executãrii pe motiv cã este o sumã «colosalã»! Public,
BCR pretinde cã nu înþelege cã litigiul nu provine din acti-

vitatea Bancorex. Litigiul provine din refuzul de a mã re-
pune în activitate ºi de a îmi plãti salariile restante, adicã
din nerespectarea în integralitate a Deciziei 1766/2011 a
Curþii de Apel Bucureºti, a hotãrârii AGA BCR din

06.09.2002, precum ºi a Hotãrârii 51/2002 a CSJ(com-
pletul de 9 judecãtori).
Ca o glumã, pot sã vã spun cã BCR a fost obligatã de toa-
te gradele de competenþã judecãtoreascã (Înalta Curte,
Curtea de Apel, Tribunal), rãmânând acum parcurgerea

în jos a celorlalte grade de competenþã (Parchetul Gene-
ral,DNA, Poliþie, Jandarmerie)”.
“Bancorex” este fosta Bancã Românã de Comerþ Exte-
rior (BRCE), înfiinþatã în anul 1968, actualmente BCR

S.A, în urma fuziunii din 1999. Conform
unor informaþii citate de wikipedia, nicio-
datã recunoscute oficial, printre primii sãi
acþionari s-au numãrat ºi anumiþi capi ai
mafiei italiene din anturajul lui Licio Gelli,
aflaþi în legãturã cu gruparea Propaganda
Due. Timp de peste douã decenii, prin in-
termediul BRCE s-au derulat cele mai mul-
te operaþiuni comerciale speciale efectua-
te de regimul comunist. Dupã 1990, Ban-
corex ºi-a pãstrat statutul de bancã spe-
cializatã în tranzacþii financiare externe,
fiind consideratã un fel de „reginã” a
bãncilor din România.
Rãzvan Temeºan a fost preºedinte al bãn-
cii în perioada 1993-1997, fiind acuzat cã
pe vremea lui au fost acordate majorita-
tea creditelor neperformante, acuzaþii ce
nu s-au susþinut, potrivit propriilor declara-
þii, în urma cercetãrii în peste 40 de dosare
penale, pe parcursul a 17 ani nefiind do-
veditã nicio acuzaþie.
În 1999, Bancorex a fuzionat cu BCR, a
doua bancã din sistem la acea vreme.
Rãzvan Temeºan a câºtigat toate procesele
împotriva statului român ºi mai are în vedere
demararea unui proces la o instanþã inter-
naþionalã. Nu a fost niciodatã condamnat.

Rãzvan Temeºan a fost ofiþer sub acoperire al Serviciului
de Informaþii Externe, misiunea lui fiind realizarea de ana-
lize macroeconomice, dar ºi recuperarea banilor din con-
turile secrete ale securitãþii. A fost deconspirat în presã
în anii 2000.

MODIFICAREA LEGII PIEÞEI DE CAPITAL

Harvardul influenþeazã preþul
acþiunilor BVB
lMFP înlocuieºte Ordonanþa de Urgenþã cu un
proiect de lege

V ârful de tranzacþionare
înregistrat, ieri, de acþiu-
nile Bursei de Valori Bu-

cureºti (BVB) pare sã aibã la origi-
ne anunþul fãcut cu o zi înainte de
premierul Victor Ponta cã se

gândeºte sã modifice
legea pieþei de capital
prin ordonanþã de ur-
genþã.
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