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Pieþele aºteaptã
noi mãsuri de
stimulare din
partea BCE
l Euro scade

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ieri, pe pieþele externe, rapor-
tat la dolar, investitorii speculând cã
Banca Centralã Europeanã (BCE)
va lua noi mãsuri de stimulare ca sã
susþinã economia regiunii.

Euro s-a depreciat cu 0,6% la ora
10:31, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2725 dolari. La data de
15 octombrie, euro urca la 1,2886
dolari, cel mai ridicat curs din 23
septembrie pânã acum.

Amintim cã, luni, BCE a început
sã cumpere, de la bãnci, obligaþiuni
garantate, în cadrul programului de
stimulare a economiei zonei euro.
Conform surselor citate de presa
strãinã, BCE a cumpãrat obligaþiuni
pe termen scurt de la “Société Géné-
rale” SA ºi “BNP Paribas” SA din
Franþa, dar ºi titluri de la bãnci spa-
niole. Obligaþiunile sunt garantate
prin împrumuturi, precum cele ipo-
tecare, ºi sunt considerate cele mai
sigure obligaþiuni vândute de bãnci.

Programul BCE face parte
dintr-un pachet de mãsuri de stimu-
lare care a inclus reducerea dobânzi-
lor la un nivel minim record ºi achi-
ziþii de obligaþiuni garantate.

V.R.

“Umbra financiarã”, tot mai
ameninþãtoare pentru sistemul
financiar global

În ultimul Raport asupra Stabilitã-
þii Financiare Globale, din octombrie
2014, FMI avertizeazã cã “banii iefti-
ni continuã sã contribuie la creºterea
riscurilor din sistemul financiar”, în
condiþiile în care tocmai “politicile
îndreptate cãtre redresarea eco-
nomicã au facilitat asumarea
unor riscuri tot mai mari”.

Analiºtii Fondului au re-
marcat cu îngrijorare “sincro-
nizarea fãrã precedent a ace-
stor evoluþii pentru întregul
spectru al activelor financiare,
indiferent de gradul de dezvoltare a
economiilor”.

Pentru prima datã într-un astfel de
raport s-a acordat o atenþie deosebitã
sistemului bancar din umbrã, care
este definit prin “intermedierea cre-
ditului în afara sistemului bancar
convenþional”. Instituþiile bancare
din “umbrã” sunt fondurile de in-
vestiþii în piaþa monetarã, fondurile
de hedging, companiile de brokeraj
ºi alte companii financiare care nu

intrã în categoria instituþiilor finan-
ciare supravegheate de autoritãþile
naþionale sau internaþionale.

Conform datelor de la FMI, an-
samblul instituþiilor financiare aflate
în umbra celor tradiþionale reprezin-

tã circa un sfert din valoarea
totalã a intermedierii financia-
re la nivel global, iar datele de
la FSB (Financial Stability
Board) aratã cã cele mai mari
sisteme bancare din umbrã se
gãsesc în Statele Unite, zona
euro ºi Marea Britanie, dar au

cunoscut o creºtere semnificativã,
mai ales de la declanºarea crizei, ºi în
economiile emergente.

“Pieþele de capital au devenit furni-
zori importanþi ai creditului de la de-
clanºarea crizei, iar instrumentele de
credit din portofoliile fondurilor mu-
tuale s-au dublat faþã de 2007, repre-
zentând circa 27% din valoarea obli-
gaþiunilor speculative emise la nivel
global”, se mai aratã în raportul FMI.

(continuare în pagina 14)

APROAPE DE FALIMENT

Zaremba, PCC: “Viitorul Oltchim este
mai degrabã tragic”

Reporter: Aþi cerut ca statul sã
elaboreze planul de reorganizare a
“Oltchim”, însã propunerea a fost
respinsã. Ce ºtiþi despre planul ela-
borat de administratorul judiciar,
care nu a fost încã publicat?

Wojciech Zaremba : Din
perspectiva de afaceri, planul de
reorganizare al administratorului
judiciar (n.r. consorþiul format din
Rominsolv SPRL ºi BDO Business

Restructuring SPRL) – atât cât cu-
noaºtem despre acest plan – este cu
totul nerealist, premisa pe care el a
fost elaborat fiind reprezentatã mai
degrabã de dorinþele fãrã temei ale
administratorului judiciar, decât de
situaþia realã a companiei.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Gândul lui Geoanã
De pe vârful muntelui, unde

îºi are sãlaºul înþeleptul
PSD - l-am numit astfel pe

senatorul Mircea Geoanã – ne-a so-
sit un sfat plin de chibzuinþã: „Întâi
sã câºt igãm aleger i le pentru
preºedinþia României ºi abia apoi sã
vedem cine va fi succesorul lui Vic-
tor Ponta, la conducerea partidului
º i c i n e v o r f i
miniºtrii, cãci nu
e s t e m o m e n t u l ,
acum, sã vã bateþi
între voi!”

Iscusitul gânditor
a reacþionat oportun
la stenograma dialo-
gului telefonic dintre
Viorel Hrebenciuc ºi Dan ªova, în
care primul îl asigura pe cel de al
doilea cã va fi succesor la conduce-
rea PSD, dupã câºtigarea preºedin-
þiei României de cãtre Victor Ponta:
„Boss, ai sã fii preºedintele PSD!”,
i-a spus Hrebenciuc, mãgulindu-l.

La astfel de nesãbuinþã, în care
Hrebenciuc îi vinde lui Dan ªova
blana ursului din pãdure, cuminte,
Mircea Geoanã le-a atras atenþia cã
preºedinþia încã nu este câºtigatã ºi
cã pentru acest scop trebuie concen-
trate toate forþele partidului.

De pe celãlalt vârf de munte, însã
a sosit ecoul vocii lui Ion Iliescu, ce-
lãlalt guru aflat în plinã meditaþie:

„Prostãnacule!”, reverbera ecoul.
ªi avea dreptate.
Cu trei luni în urmã, senatorul

PSD Mircea Geoanã a fãcut cunoscut
presei un sondaj realizat de Miºcarea
România Noastrã (fundaþie înfiinþa-
tã de el însuºi, în primãvara anului
2012), sondaj care îl dã drept cel mai
potrivit premier, dupã plecarea lui
Ponta.

Geoanã a crezut cã Victor Ponta se
referise la el când, atunci, a declarat
cã “viitorul premier este o persoanã
pro-europeanã ºi cu experienþã”.

Geoanã se uitase în jurul lui, în
vârf de munte, ºi nu vãzuse pe nimeni
altcineva care sã mai fie “o persoanã
pro-europeanã ºi cu experienþã”; fi-
resc s-a vãzut premier.

Pãcat cã nu s-a consultat mãcar cu
Mihalea, dragostea lui, dar aceasta
era plecatã sã agaþe fundiþe roz pen-
tru Fundaþia Renaºterea lui Sarah
Lauder, soþia lui Leonard Lauder,
fratele mai normal al lui Ronald
Lauder, fostul proprietar al reþelei de
televiziune est- europene, MediaPro,
din care fãcea parte ºi PRO TV, con-
dus de Adrian Sârbu, nãºit la cãsãto-
rie de Mircea ºi Mihaela Geoanã.

Între timp, însã Adrian Sârbu a di-
vorþat, Victor Ponta îi cere sã îºi plã-
teascã taxele, iar Mircea Geoanã va
rãmâne pe un vârf de munte, naºul
nimãnui. n

UN BASM DESPRE INDEPENDENÞA JUSTIÞIEI

Ofensivã ºi contraofensivã
U

mblã legenda cã Statele
Unite au dat liber la jude-
cãtori ºi procurori sã-ºi
manifeste independenþa.

Ne putem închipui un basm pentru
copii mari în care americanul bun, de
pildã secretarul de stat Victoria Nu-
land, vine în þara noastrã prin ianua-
rie ºi vorbeºte frumos cu fiecare ju-
decãtor ºi procuror ºi le spune: “Tu
eºti un om bun ºi drept ºi vrei sã faci
justiþie, iar noi îþi garantãm indepen-
denþa. Avenit momentul sã faci ceea
ce visezi!”

ªi dupã aceea procurorii noºtri
buni ºi oneºti s-au încumentat sã-l
aresteze pe Dan Voiculescu.

Dar au început sã ºovãie când au
vãzut reacþiile virulente ale milioa-
nelor de telespectatori ai Antenei 3,
astfel cã Victoria Nuland ºi-a reînnoit
îndemnul, la începutul lunii octom-
brie. Îmbãrbãtaþi, procurorii, judecã-
torii ºi poliþiºtii au început urmãrirea
penalã, arestarea ºi reþinerea a zeci de
politicieni de frunte, manifestându-ºi
independenþa cu voluptate.

O coincidenþã face ca Victoria
Nuland sã îºi arate interesul pentru
independenþa justiþiei româneºti,
chiar în perioada electoralã.

De aceea, toatã lumea suspecteazã
cã justiþia noastrã este comandatã de
nevinovatul domn Traian Bãsescu,
încã preºedinte al þãrii, ceea ce, desi-
gur, este o greºealã.

O altã coincidenþã face ca Traian
Bãsescu sã fi declarat înainte de
campania electoralã: “E plinã ºi poli-
tica ºi presa de oameni care mint (…)
E prea mult lichelism în spaþiul pu-
blic! (…)

A.S.

(continuare în pagina 3)

Compania PCC, care deþine 32,3% din capitalul social al Oltchim (OLT) încearcã sã

convingã, din nou, autoritãþile române sã elaboreze planul de reorganizare a combina-

tului vâlcean, dupã ce, la începutul lunii, acþionarii OLT i-au respins aceastã propunere.

“PCC SE a depus o solicitare pentru convocarea unei noi adunãri generale a acþio-

narilor, având ca punct pe agendã elaborarea de cãtre administratorul special al

companiei (n.r. Bogdan Stãnescu) – persoanã desemnatã de cãtre statul român – a

planului de reorganizare, astfel încât acest plan sã facã obiectul unei viitoare apro-

bãri în cadrul unei viitoare adunãri generale a acþionarilor ºi sã devinã planul socie-

tãþii debitoare însãºi (planul de reorganizare al Oltchim)”, ne-a declarat Wojciech

Zaremba, reprezentantul PCC în România, în cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a vorbit despre situaþia “Oltchim”, considerând cã viitorul societãþii

este unul tragic, combinatul fiind aproape de faliment.

CÃLIN
RECHEA

Numele notabilitãþilor, care au probleme cu justiþia, în aceastã toamnã
Nume Funcþie Instituþie Acþiune Data

Dorinel Ursãrescu deputat PNL urmãrire penalã 21.oct

Viorel Hrebenciuc deputat PSD urmãrire penalã/arestare 20.oct

Dan ªova deputat PSD urmãrire penalã 20.oct

Ioan Adam deputat PSD urmãrire penalã 17.oct

Ilie Sârbu senator PSD urmãrire penalã 15.oct

Ion Diniþã deputat PC urmãrire penalã/arestare 10.oct

Aristotel Cãncescu preºedinte Consiliu Judeþean  Braºov PNL acþiune penalã ºi reþinere 07.oct

Bunea Stancu preºedinte Consiliu Judeþean  Brãila PSD arestare 02.oct

Ecaterina Andronescu senator PSD urmãrire penalã 26.sep

Valerian Vreme deputat
PDL mai 2013, acum

independent
urmãrire penalã 26.sep

ªerban Mihãilescu senator UNPR urmãrire penalã 26.sep

Dan Nica europarlamentar PSD urmãrire penalã 26.sep

Adriana Þicãu europarlamentar PSD urmãrire penalã 26.sep

Gabriel Sandu fost ministru al comunicaþiilor Guvernare BOC; PDL-PNL urmãrire penalã 26.sep

Daniel Funeriu fost ministru al educaþiei Guvernare BOC - PDL urmãrire penalã 26.sep

Alexandru Athanasiu deputat ºi senator PSD urmãrire penalã 26.sep

Mihai Tãnãsescu membru PSD
Banca Europeanã pentru

Investiþii (BEI)
urmãrire penalã 26.sep

Adrian Simionescu deputat PSD urmãrire penalã 25.sep

Radu Mazãre primar Constanþa PSD

denunþ pentru sãvârºirea

infracþiunii de presiuni asupra

justiþiei, de la urmãrire penalã

15.sep

Gheorghe ªtefan primar Piatra Neamþ PDL urmãrire penalã 08.sep

Nicuºor Constantinescu preºedinte Consiliu Judeþean Constanþa PSD arestare 29.aug

Dan Voiculescu fost preºedinte PC arestare 08.aug

Notã: În acest an, au mai fost arestaþi oameni politici importanþi precum Relu Fenechiu (PNL), Dan Radu Ruºanu (PNL), dar ºi fratele
preºedintelui Mircea Bãsescu.

MAKE

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE

Steen Jakobsen, Saxo Bank:
“10-12 bãnci vor fi în situaþia de
«bail-in» dupã testele de stres”
l “Unele bãnci vor pica, dar nu vor trage economia lumii dupã ele”
l “Pânã acum, nicio acþiune întreprinsã de BCE nu a adus vreun rezultat”

Reporter: Aþi afirmat, recent, cã
singura cale pentru schimbãri în si-
tuaþia economicã este o prãbuºire
prealabilã. Puteþi explica?

Steen Jakobsen: Dacã ne uitãm
la istoria economicã ºi la evoluþia þã-
rilor, atunci este foarte clar cã singu-
ra cale ca ceva sã se schimbe este
printr-o cãdere, fie a pieþelor finan-
ciare, fie a sistemului politic sau, în
cel mai rãu caz, prin rãzboaie.

Sã luãm exemplul României. A
avut parte de o mare schimbare în

anii ’90, când s-a dus o luptã cu siste-
mul de atunci. Acel sistem a picat ºi a
fost înlocuit cu un altul, þara a intrat
în Uniunea Europeanã în 2007 ºi, de
atunci, s-a schimbat cât de cât, chiar
dacã multe lucruri au rãmas la fel ca
înainte. În curând, vor avea loc ale-
gerile prezidenþiale ºi, din câte am
înþeles, populaþia are de ales, în prin-
cipal, între douã variante rele.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 3)

Steen Jakobsen, economistul ºef al bãncii de investiþii Saxo

Bank, este de pãrere cã vor fi 10 sau chiar 12 bãnci în situa-

þia sã aplice procedura de ”bail-in” (salvarea cu ajutorul ba-

nilor din depozite), în urma testelor de stres.

“Cel mai probabil vor fi unele bãnci italiene, câteva din Ger-

mania, care vor crea ceva tensiuni politice ºi în piaþã. Dupã

pãrerea mea, sistemul bancar italian, cel german ºi chiar ºi

cel spaniol încã mai au banci individuale ce au nevoie sã

strângã mai mult capital”, ne-a spus domnul Jakobsen, în

cadrul unui interviu acordat în exclusivitate.


