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Inflaþia din zona
euro a crescut
uºor în octombrie

Rata anualã a inflaþiei în zona
euro a crescut uºor în luna
octombrie 2014, în principal

datoritã avansului preþurilor servi-
ciilor.

Conform estimãrii preliminare
lansate vineri de Eurostat, inflaþia
din cele 18 state care împart moneda
unicã a ajuns la 0,4%, de la 0,3% în
septembrie 2014, care a fost cel mai
scãzut nivel din ultimii cinci ani.

Preþurile serviciilor au crescut cu
1,2% în octombrie, în ritm anual, iar
cele ale alimentelor, þigãrilor ºi bãu-
turilor - cu 0,5%. În schimb, preþul
energiei a consemnat o scãdere
anualã de 1,8% în octombrie, dupã
un declin de 2,3% în septembrie.
Totodatã, costul alimentelor nepro-
cesate s-au redus cu 0,1% în perioa-
da analizatã, dupã un declin de 0,9%
în septembrie.

Excluzând preþurile alimentelor
neprocesate ºi ale energiei, preþurile
de consum (inflaþia de bazã) din
zona euro au crescut cu 0,8% în oc-
tombrie, nivel similar cu cel din luna
precedentã.

În pofida creºterii din luna octom-
brie, inflaþia anualã în zona euro
rãmâne mult sub þinta de 2% avutã în
vedere de Banca Centralã Europea-
nã (BCE). Consiliul guvernatorilor
instituþiei se va reuni la data de 6 no-
iembrie, când va stabili politica mo-
netarã viitoare.

V.R.

Coincidenþã: Bîlteanu se retrage
din SIF Moldova, chiar când
Hrebenciucii-s arestaþi
l Grupul SIF1 - SIF4 a revenit în pragul legal la SIF2

Printr-o coincidenþã interesantã,
când Viorel ºi Andrei Hreben-
ciuc au fost arestaþi, unul dintre

acþionarii proeminenþi ai SIF Moldova
– omul de afaceri Dragoº Bîlteanu
(împreunã cu cei cu care este concertat)

– dã curs ordinului Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã sã revinã la o deþi-
nere de sub 5%, de la cea de 10,41%.

La finalul lunii iunie, ASF a stabi-
lit cã grupul format din SIF4 Munte-
nia, SIF1 Banat Criºana, Dra-

goº-George Bîlteanu (directorul ge-
neral al SIF1), Ion Stancu (membru
al Consiliului de administraþie al
SIF1), Gabriel Filimon (directorul
SAI Muntenia Invest), “Semrom”
Muntenia, “Avicola” Bucureºti ºi
societatea “Biofarm” acþioneazã
concertat în raport cu SIF Moldova.

ASF a constatat, vineri, cã grupul
ºi-a redus deþinerea sub 5%, fãrã însã
sã precizeze cine din grup a renunþat
la acþiunile SIF2.

Chiar dacã vânzãrile au fost impu-
se de ASF, voci din piaþã comentea-
zã cã grupul a fãcut o miºcare bunã
de ieºire de pe SIF2, având în vedere
cã, în ultimele trei luni, preþul acþiu-
nilor se aflã pe un trend ascendent,
înregistrând o apreciere de 21,69%,
la 1,649 lei/unitate, vineri.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 6)

Banca Japoniei
a preluat ºtafeta tipãririi
de la Federal Reserve

Când tipãrirea nu are efectele
dorite asupra relansãrii eco-
nomice, ce este de fãcut?

Înroºirea ºi mai puternicã a tiparni-
þei, desigur!

Aceasta este, se pare, convingerea
guvernatorului Bãncii
Japoniei, Haruhiko
Kuroda. Cu cinci vo-
turi pentru ºi patru
împotrivã, Comitetul
de Politicã Monetarã a
decis extinderea pro-
gramului de relaxare
cantitativã pânã la 80 de trilioane de
yeni anual (n.a. circa 724 de miliarde
de dolari), de la 60 – 70 de miliarde
anterior.

Noua extindere a programului de
relaxare cantitativã din Japonia, nu-
mitã QE9 în presa internaþionalã,
presupune, pe lângã achiziþia obliga-
þiunilor guvernamentale, ºi triplarea
sumelor injectate direct în Bursa de
la Tokio, prin achiziþia acþiunilor
ETF (n.a. Exchange-traded funds).

“Autoritãþile japoneze monetizea-
zã datoria naþionalã, chiar dacã nu
admit acest lucru”, a declarat Marc
Ostwald, de la Monument Securi-
ties, pentru cotidianul britanic The
Telegraph.

Marcel Thieliant, de la Capital
Economics, aminteºte cã Banca Ja-
poniei a cumpãrat deja un sfert din
toate obligaþiunile emise de guver-
nul de la Tokio, iar bilanþul instituþiei
va creºte cu 1,4% din PIB în fiecare
lunã în urma aplicãrii QE9.

Despre decizia Bãncii Japoniei,
James Rickards, autorul cãrþilor
“Rãzboaiele valutare” ºi “Moartea
banilor”, scrie cã “atunci când
dobânzile sunt la zero, tot se mai

poate relaxa politica monetarã prin
aruncarea la gunoi a propriei mo-
nede”, singura condiþie fiind “apã-
sarea pe rând a acceleratorului mo-
netar”.

Dupã ce Federal Reserve a anun-
þat oprirea programului de achiziþie a
titlurilor financiare, Haruhiko Kuro-
da a luat prin surprindere pieþele in-
ternaþionale la doar o zi distanþã.

Din Brazilia pânã în Europa, pe
Wall Street ºi la Tokio toate bursele
au crescut vertiginos, pe fondul
“optimismului generat de Banca
Japoniei, care pare gata sã umple
spaþiul lãsat pe piaþa obligaþiunilor
de încheierea programului Federal
Reserve”, dupã cum scrie Bloom-
berg.

Tot Bloomberg aratã cã indicele
Nikkei 225 a încheiat sãptãmâna tre-
cutã la cel mai ridicat nivel din ulti-
mii ºapte ani (vezi grafic pagina 3),
iar yenul a atins minimul ultimilor
ºapte ani.

Baza monetarã a crescut, în ace-
laºi interval, de aproape trei ori. De
la sfârºitul anului 1989, când indice-
le Nikkei 225 atingea un maxim isto-
ric de aproape 40.000, baza moneta-
rã a crescut de peste ºase ori, dar fãrã
efect asupra redresãrii economiei re-
ale sau a burselor japoneze.

Va fi acum altfel? Se poate, cel
puþin în ceea ce priveºte împinge-
rea burselor cãtre recordul istoric,
deoarece GPIF (Government Pen-
sion Investment Fund) a anunþat,
tot în 31 octombrie 2014, ca vã
creºte semnificativ ponderea acþiu-
nilor din portofoliul sãu, a cãrui va-
loare este de peste 127 de trilioane
de yeni.

(continuare în pagina 3)
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Halalai: “Bãncile mamã au
retras 1,5 miliarde euro de pe
piaþa noastrã”
l “De când a început criza, bãncile ºi-au redus
cu 9 miliarde euro expunerea pe care o aveau
la noi”

Bãncile mamã au retras din þara
noastrã 1,5 miliarde euro doar în pri-
mul trimestru al acestui an, ne-a de-
clarat Traian Halalai, preºedintele
EximBank.

Potrivit domniei sale, pânã acum,
retragerile au depãºit cu siguranþã
douã miliarde euro, de la începutul
crizei scãderea expunerii bãncilor
strãine pe piaþa noastrã fiind de 9
miliarde euro.

“În aceste condiþii, în mod clar nu
putem vorbi de un fenomen real de
relansare a finanþãrii din partea bãn-
cilor”, apreciazã bancherul.

Traian Halalai subliniazã cã rezulta-
tele testelordestresnuauadussurprize,
pentrucãbãncilegreceºti anunþaserãde

mult intenþia sã pãrãseascã pieþele din
regiune în vederea focusãrii pe princi-
palul business, dupã ce Troica le-a im-
pus acest lucru.

Preºedintele EximBank ne-a pre-
cizat: “În urmãtorii ani, cred cã vom
asista la un proces de consolidare pe
piaþa româneascã, bãncile mari fiind
obligate sã gândeascã în termeni de
profitabilitate ºi sã se hotãrascã dacã
îºi vor continua activitatea pe care o
au în prezent, dacã o vor dezvolta
sau dacã vor renunþa la activitãþile
care nu genereazã profit pe mãsura
aºteptãrii investitorilor”. (E.O.)

Libertate, democraþia
vrea sã te sugrume!

l Limita de bun simþ a libertãþii de opinie l Accesul la cunoºtinþe, condiþionat moral
l ªcolile democraþiei, în slujba exploatãrii lMass media, convocatã sã manipuleze masele
l Abolirea monarhiei prilejuieºte globalizarea l Pierderea respectului de sinel Suveranitatea,
periclitatã din interior l Democraþia reprezentativã naºte idioþi l Sã ne imaginãm democraþia
directã contemporanã l În loc de încheiere: Constituþia spiritului

C
inismul butadei “Democraþi
este un sistem politic prost,
celmaibun, însã,dintrecele
pe care omenirea le-a in-

ventatpânãacum”îi relaxeazãbruscpe
cetãþeni, înduplecându-i (intelectual) sã

accepte o serie de diz-
graþii, pînã la, chiar,
pierderea libertãþii, a
egalitãþii ºi a guvernã-
rii legii, sub conside-
rentul confuz cã ar fi
inerente democraþiei,
într-un mod parado-

xal, cãci exact aceste trei aspecte sunt
definitorii democraþiei.

La o examinare (nu neapãrat foar-
te profundã), butada atribuitã lui
Winston Churchill (figurând, astãzi,
în arsenalul semidoctismului politic)
începe sã sune a doagã, pentru cã fu-
mãtorul de trabuce nu s-a obosit sã
precizeze despre care tip de demo-

craþie vorbeºte ºi cam cât de prost
poate sã ajungã sistemul, în aºa fel
ca, totuºi, sã mai putem vorbi despre
democraþie.

În principiu, opusã monarhiei abso-
lute, tiraniei ºi autocraþiei, încarepute-
readeciziei estecentralizatãpiramidal,

democraþia distribuie policentric pute-
rea deciziei exprimate prin vot, atribu-
ind-o majoritãþii, (cu ajustãri, ca sã nu
prilejuiascã dictatura majoritãþii asu-
pra minoritãþii).

Sigur cã democraþia este un sistem
politic prost, pentru cã dã pierzãrii

calitãþi certe ale monarhiei ºi eliti-
smului (nu pomenesc ºi de calitãþile
dictaturii, ca sã nu vã ºochez; dar,
ce-i drept, nu prea are, decât când
este vorba de vreo mobilizare gene-
ralã).

(continuare în pagina 3)

MARCEL BOLOª, ªEFUL PROGRAMULUI OPERAÞIONAL SECTORIAL TRANSPORT:

“Sunt multe lucruri de îndreptat în Masterplanul
de Transport”

l “Preluãm investiþiile propuse de operatorii din
transporturi, dacã sunt fezabile”
l Varianta finalã, la finele lunii noiembrie

Reporter: În primele pagini ale
Masterplanului de Transport, ne
întâmpinã urmãtorul mesaj: “Rapor-
tul de faþã constituie o versiune de
lucru. Aceastã versiune nu este una
finalã ºi va fi actualizatã pe baza ana-
lizelor mai detaliate care sunt încã în
desfãºurare, în special pe sectoarele
de transport feroviar, naval, aerian ºi

intermodal. Actualizarea raportului
va fi efectuatã în paralel cu luarea în
considerare a observaþiilor ce vor fi
primite în timpul procedurii de con-
sultãri publice”.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în paginile 12 ºi 13)

Masterplanul de Transport a încheiat
etapa de dezbatere publicã pe 31 oc-
tombrie, urmând ca autoritãþile sã fil-
treze propunerile primite ºi sã finalize-
ze documentul.
Marcel Boloº, ºeful Programului
Operaþional Sectorial Transport, care
rãspunde de Masterplan, ne-a declarat
cã la finalul lunii noiembrie vom cu-
noaºte care sunt proiectele preluate
din sugestiile operatorilor din dome-
niu.
Masterplanul de Transport a fost
criticat de firmele din domeniu, ace-

stea acuzând cã este neglijent întoc-
mit ºi nu ca are o viziune integratã a
dezvoltãrii sectorului rutier, feroviar
ºi naval.
Operatorii din transporturi mai acuzã
consultanul care a întocmit proiectul
cã a utilizat cifre incorect, cã anumite
investiþii strategice sunt neglijate sau
lipsesc din Masterplan (de exemplu
Aeroportul Bãneasa).
Domnul Boloº a avut amabilitatea sã
ne rãspundã, într-un amplu interviu, la
principalele obiecþii ridicate de opera-
tori.

Citiþi întregul interviu în pagina 15

CÃLIN
RECHEADezmãþul mahalagesc al campaniei electorale (care,

de fapt, dureazã de ani) ºi precaritatea ofertei politi-
ce de la alegerile prezidenþiale de ieri, subliniatã gros,
prin zecile de arestãri de miniºtri ºi politicieni operate
pe ultima turnantã a mandatului lui Traian Bãsescu,
evidenþiazã crevasa dintre cetãþeni ºi sfera politicu-
lui, ceea ce îndepãrteazã regimul de la caracterul de-
finit al democraþiei.
Pânã la urmã, nu faptul cã poporul alege între un poli-

tician sau altul este definitoriu pentru regimul demo-
cratic, ci dacã preºedintele ales exprimã, realmente,
interesele poporului, în cursul mandatului sãu.
Dar, ieri, electoratul (probabil, doar cam jumãtate din
el) nu a trãit, eventual, decât satisfacþia cã Bãsescu
va pleca de la Cotroceni; întrucât oricum trebuie sã
se întâmple, voturile cetãþenilor nu au contat, în
aceastã privinþã.
În schimb, electoratul nu a trãit ºi satisfacþia sã dece-

leze vreun candidat care sã ne reprezinte interesele.
De ce sã votez?!
Sunt captivul unei clase politice care-ºi vede de pro-
priile interese, în dauna intereselor mele cetãþeneºti.
Nu conteazã partidul, schimbarea persoanei preºedin-
telui nu va aduce vreo schimbare, pentru mine.
Votul meu contezã, dar numai ºi numai pentru ei, nu
ºi pentru mine.
Refuz sã îi legitimez.

MAKE


