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PENTRU PRIMA OARÃ DUPÃ 170 DE ANI

Parlamentul britanic
dezbate crearea banilor din nimic

Ziua de 20 noiembrie 2014 ar
putea sã intre în istorie. Mâi-
ne, Parlamentul britanic va

dezbate, pentru prima oarã în
ultimii 170 de ani, natura ºi
procesul de creare a banilor.

Iniþiativa a venit din partea
organizaþiei neguvernamen-
tale Positive Money
(www.positivemoney.org),
al cãrei scop este “democra-
tizarea banilor ºi a sistemului bancar,
astfel încât acesta sã funcþioneze
pentru societate ºi nu împotriva ei”.

Într-un document pus la dispoziþia

parlamentarilor se aratã cã “Parla-
mentul analizeazã cu mare atenþie
cum sunt cheltuiþi banii contribuabi-

lilor, dar, în ultimii 170 de ani, a
ignorat, mai ales, problema cre-
ãrii banilor”.

Oare care sã fie motivul? Ofi-
ciali ai bãncilor centrale ºi o se-
rie de economiºti au subliniat
adevãrata naturã a banilor în pe-
rioada postbelicã.

“În lumea realã, bãncile acordã
credite, creeazã depozite de pe urma
procesului, iar apoi urmãresc ºi asi-
gurarea rezervelor”, a declarat Alan

Holmes, de la Federal Bank of New
York, în 1969. Natura acestei “sca-
matorii” l-a determinat pe economi-
stul John Kenneth Galbraith sã spu-
nã cã “procesul prin care bãncile cre-
eazã bani este aºa de simplu, încât
mintea nu vrea sã-l înþeleagã”.

Odatã cu ruperea legãturii dintre
dolar ºi aur de cãtre administraþia Ni-
xon, în 1971, creditul bancar s-a an-
gajat pe o traiectorie exponenþialã de
creºtere la nivel mondial, pe fondul
rolului determinant al dolarului.

(continuare în pagina 5)

BCE va inspecta
modelele utilizate
de bãnci pentru
evaluarea riscurilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
intenþioneazã sã inspecteze modele-
le interne utilizate de bãnci pentru
evaluarea riscurilor, urmãrind astfel
sã se asigure cã aceste sisteme fun-
cþioneazã corespunzãtor, anunþã Sa-
bine Lautenschlaeger, membru în
board-ul executiv al instituþiei.

“BCE îºi va utiliza poziþia de su-
praveghetor ca sã înþeleagã în mod
aprofundat modelele interne de cal-
cul al riscurilor, astfel încât sã
îndrepte orice inconsecvenþã. Vrem
sã reducem variabilitatea excesivã ºi
sã restabilim încrederea în modul de
calcul al activelor riscante”, a spus
Sabine Lautenschlaeger, adãugând:
“În doi-trei ani vom analiza fiecare
model”.

La începutul acestei luni, BCE a
preluat activitatea de supraveghere
bancarã în zona euro.

Negocierile privind
bugetul UE pe 2015
au eºuat

Guvernele statelor membre ale
Uniunii Europene ºi Parlamentul
European (PE) nu au reuºit sã ajun-
gã, în noaptea de luni spre marþi, la
un acord asupra bugetului UE pentru
2015, astfel cã urmeazã sã fie pre-
zentat un nou proiect.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

V.R.

ÎN URMA MODIFICÃRII REGULILOR DE ACCESARE A
FONDURILOR EUROPENE,

Vãduva, Transgaz: “Exportul
de gaze, posibil din 2019”
l Termenul estimat iniþial pentru finalizarea
interconexiunilor era 2016

Regulile de accesare a fon-
durilor europene pentru
construcþia interconexiu-

nilor reþelelor de transport a gaze-
lor s-au schimbat la finele anului
trecut, a declarat Petru Vãduva, di-
rectorul general al Transgaz, în ca-
drul întâlnirii de ieri cu analiºtii ºi
investitorii.

Domnia sa a explicat: „Noi dorim
sã obþinem aproximativ 300 milioa-
ne de euro din fonduri europene pen-

tru a putea construi interconexiunile
cu Bulgaria ºi Ungaria, care vor per-
mite ºi operaþiunile de export gaze.
Noua metodologie de accesare a
fondurilor este greoaie ºi estimãm cã
exporturile vor fi posibile fizic din
2019. Iniþial, preconizasem cã vom
putea finaliza aceste lucrãri în
2016”.

Directorul Transgaz a subliniat cã
societatea nu-ºi poate asuma realiza-
rea acestor investiþii exclusiv din
surse proprii, întrucât ar însemna o
creºtere importantã a tarifelor regle-
mentate. „Noi nu avem niciun bene-
ficiu ca þarã, iar preþurile plãtite de
consumatorii de gaze sunt mari. De
aceea, este foarte important sã obþi-

nem granturile europene pentru a fi-
nanþa 50% din costurile acestor lu-
crãri, care aduc un beneficiu sub-
stanþial Uniunii Europene”, a þinut sã
precizeze Petru Vãduva.

În plus, Transgaz doreºte sã sin-
cronizeze realizarea interconexiu-
nilor cu construcþia conductei care
va transporta gazul din Marea Nea-
grã, unde explorãrile Petrom ºi
Exxon sunt în plinã desfãºurare.
Potr ivi t domnului Vãduva,
Transgaz va porni investiþia dacã
se confirmã rezervele de gaze din
Marea Neagrã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Cristian Socol a demisionat
de la conducerea Fondului
de Contragarantare

Consilierul premierului,
Cristian Socol, a demisionat
din funcþia de preºedinte al

Directoratului Fondului Român de
Contragarantare (FRC), dupã un an
de mandat.

Domnia sa ne-a declarat: “Am de-
misionat, vineri, din motive perso-
nale”.

Socol venise în fruntea Fondului
de Contragaran-
tare în urma va-
cantãrii postului
ocupat anterior de
cãtre Ioan Hideg-
cuti.

S c h i m b a r e a
conducerii Fon-
dului de Contra-
garantare a venit
în urma unui ra-
port al Corpului
de Control al pre-
mierului, în care
se aratã cã au fost
identificate nere-
guli în activitatea
instituþiei în pe-
rioada decembrie
2 0 0 9 - a u g u s t
2013, inclusiv
prin acordarea de indemnizaþii ºi pri-
me fãrã limite, dar ºi decontarea unor
mese scumpe pentru conducere
drept cheltuieli de protocol.

Recent, numele lui Cristian Socol
a apãrut în stenogramele din dosarul
de la DNA al liderului PSD Viorel
Hrebenciuc, care a fost arestat.

Viorel Hrebenciuc îl descrie în
termeni extrem de familiali pe
Cristian Socol, consilierul premie-
rului Ponta, într-o discuþie cu fo-
stul ºef al SPP Dumitru Iliescu, ci-

tatã de Hotnews. “Este consilierul
premierului pe economic, e copil
de-al meu. L-a crescut pe Andrei
(Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hre-
benciuc - n.red.), l-a adus asisten-
tul lui în primul an, e din familie
cum ar veni”, a afirmat politicia-
nul, potrivit stenogramelor.

Hrebenciuc a vorbit despre Socol
atunci când Dumitru Iliescu l-a rugat

sã rezolve situaþia
unei protejate, Sil-
via Despa, care lu-
creazã la Fondul
Naþional de Ga-
rantare, dar Hre-
benciuc a crezut
ca e vorba despre
Fondul de Contra-
garantare. Potrivit
stenogramelor,
Hrebenciuc l-a
sunat pe un anu-
me Cristi chiar de
faþã cu Dumitru
Iliescu, dar acest
Cristi l-a îndrumat
cãtre instituþia co-
rectã.

FRC are ca
obiect unic de ac-

tivitate contragarantarea garanþiilor
acordate de fondurile de garantare,
persoane juridice române, pentru
credite ºi alte instrumente de finanþa-
re obþinute de IMM de la instituþiile
de credit ºi alte instituþii financiare
nebancare, autorizate potrivit legii.

FRC are ca acþionari statul român
prin Ministerul Finanþelor Publice
(68%) ºi Fundaþia Post-Privatizare
(32%).

ADINA ARDELEANU

DAN SULTÃNESCU, CONSILIER AL LUI VICTOR PONTA:

“Românii nu vor sã dea toatã
puterea unei singure tabere”

Reporter: De-a lungul timpului,
PSD a pierdut alegerile prezidenþiale
cu trei candidaþi (Adrian Nãstase,
Mircea Geoanã, Victor Ponta). Se
poate vorbi despre o lecþie pe care
social–democraþii nu au învãþat-o
încã?

Dan Sultãnescu: Este greºitã o
generalizare, deºi pare atât de sim-
plu de fãcut. Singura generalizare
pe care o accept este aceea cã
românii nu vor sã dea toatã puterea
unei singure tabere (în cazul de faþã,
celei mai puternice tabere politice).
Ei ºtiu cã, atunci când au fãcut acest
lucru (în 1996 ºi 2009, de exemplu)
rezultatele au fost, pânã la urmã,
proaste. Deºi discursul public este
mai mereu unul anti-coabitare,
românii par cã preferã coabitarea,
ca mecanism de echilibrare.

Reporter: Cum se explicã mobi-
lizarea masivã la vot, la care am asi-
stat în cel de al doilea tur al alegerilor
prezidenþiale (de la 52,31 % la
62,04%)?

Dan Sultãnescu: Sunt mulþi fac-
tori, unul dintre ei fiind cel menþio-

nat mai sus, dar ºi aici existã nuanþe.
ªi în 2009, prezenþa în turul doi a fost
mai mare decât în primul tur, dife-
renþa faþã de acum fiind doar de 3
procente. Am învãþat, în timp, cã nu
trebuie fãcute teorii la cald.

Reporter: Unde a greºit candida-
tul Victor Ponta?

Dan Sultãnescu: Eu cred cã acea-
stã campanie a relevat un candidat,
Victor Ponta, care a pus foarte mult
accent pe dimensiunea pozitivã în
mesaj ºi acþiune. El, personal, nu a fã-
cut atacuri, nu a jignit, s-a concentrat
sã arate ce a fãcut ca premier în aceºti
doi ani ºi ce vrea sã facã în viitor.

Spre deosebire de campania sa din
2012, mult mai mult concentratã pe
discursul anti-Bãsescu, cea de acum
a fost mult diferitã. Iar faptul cã peste
5 milioane de români au votat un di-
scurs preponderent pozitiv este re-
marcabil.

Reporter: Preºedintele executiv
al PSD, Liviu Dragnea, a coordonat
trei campanii electorale în care PSD
a fost înfrânt (campania electoralã
lui Mircea Geoanã - 2009; campania

pentru referendumul care viza demi-
terea lui Traian Bãsescu; recenta
campanie electoralã a lui Victor
Ponta). Cum explicaþi aceste eºecuri
repetate? Se impun sancþiuni?

Dan Sultãnescu: Liviu Dragnea
este un foarte bun coordonator de
campanii, o dovadã fiind datã de cele
patru campanii electorale importante
din ultimii ani (europarlamentare

2014, câºtigate clar, parlamentare
2012 câºtigate clar, referendumul
pentru demiterea lui Traian Bãsescu
– în care a mobilizat 7,4 milioane vo-
turi, precum ºi alegerile locale 2012,
câºtigate clar de PSD).

A CONSEMNAT
CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 3)

PSD va continua sã guverneze, atâta

timp cât are sprijin în Parlament, ne-a

declarat, într-un interviu, domnul Dan

Sultãnescu, consultant politic în echi-

pa lui Victor Ponta, ºi director execu-

tiv al institutului de sondare a opiniei

publice CSCI (Centrul de Studii ºi Cer-

cetãri Infopolitic). Domnia sa susþine

cã actuala coaliþie de guvernare pare,

în prezent, suficient de solidã.

Dan Sultãnescu ne-a mai declarat cã

victoria detaºatã a lui Klaus Iohannis,

în cursa pentru Cotroceni, se datorea-

zã mobilizãrii excepþionale a publicu-

lui, care nu a dorit ca toatã puterea sã

ajungã în mâna unei singure tabere.

“Diferenþa a venit nu dintr-o mobiliza-

re mai bunã a partidului contracandi-

datului, ci din completarea mobilizãrii

ACL de o mobilizare a nehotãrâþilor, a

celor care nu au votat în primul tur”,

considerã consultantul politic.

CÃLIN
RECHEA

Fondul Erste îºi poate
transforma creanþa
“Cemacon” în acþiuni
l Producãtorul de cãrãmizi vrea o nouã majorare
de capital ºi restructurarea datoriilor la BCR

Ac þ i o n a r i i “ C e ma c o n ”
(CEON) au fost convocaþi,
pe 22 decembrie, sã decidã

o nouã majorare de capital, cu 8,21
milioane de lei, dar ºi restructurarea
d a t o r i i l o r f a þ ã d e
Banca Comercia lã
Românã (BCR), anun-
þatã, încã de anul trecut, potrivit unui
raport transmis Bursei de Valori Bu-
cureºti (BVB).

Conducerea societãþii a propus
majorarea capitalului cu 8,21 milioa-
ne de lei, în douã etape, la 16,43 mi-
lioane de lei. Prima etapã se adresea-
zã acþionarilor înregistraþi la data de
15 ianuarie 2015, aceºtia putând sã
subscrie o acþiune nouã la una deþinu-

tã, la preþul de 1,5 lei/unitate. Prima
etapã va dura o lunã de zile. În cadrul
etapei a doua, acþiunile rãmase ne-
subscrise vor fi oferite investitorilor
calificaþi, dupã metoda primul venit,

primul servit, la preþul de
1,6 lei/unitate.

Acþiunile subscrise în
cea de-a doua etapã pot fi plãtite in-
clusiv prin conversia creanþelor deþi-
nute împotriva societãþii.

La preþurile anunþate, valoarea to-
talã a subscrier se poate situa între
123,28 milioane de lei ºi 131,5 mi-
lioane de lei.

A.A.

(continuare în pagina 13)
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