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Arabia Sauditã
cãtre membrii
non-OPEC:
“Reduceþi-vã
voi producþia”
l Preþul petrolului
revine pe scãdere

Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe
Unite (UAE) ºi-au reiterat, ieri, promi-
siunile de menþinere a cotelor actuale de
producþie a þiþeiului, considerând cã þãri-
le din afara OPEC sunt cele care trebuie
sã taie din cantitatea pe care o extrag.

Membrii Organizaþiei Þãrilor
Exporatoare de Petrol (OPEC) sunt
hotãrâþi, astfel, sã extragã ºi în viitor
cantitatea pe care o produc acum,
chiar dacã preþurile de pe piaþa de
profil sunt în declin putenic. Arabia
Sauditã ºi UAE dau vina pe producã-
torii din afara cartelului pentru exce-
dentul din domeniu.

“Producãtorii din afara OPEC ar
trebui sã-ºi reducã producþia irespon-
sabilã”, a declarat ministrul energiei
din UAE, Suhail Al Mazrouei,
atrãgând atenþia: “Aceastã producþie
a generat declinul preþurilor. Facem
apel la toþi ceilalþi producãtori sã-ºi
stopeze creºterea”.

La rândul sãu, ministrul saudit al Pe-
trolului, Ali Al-Naimi, a afirmat:
“Chiar dacã producãtorii non-OPEC se
vor oferi sã-ºi taie producþia, OPEC,
probabil, nu le va urma exemplu”.

Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe
Unite realizeazã circa 40% din pro-
ducþia de petrol a OPEC. Arabia Sa-
uditã este cea care a reuºit sã-i con-
vingã pe ceilalþi membri ai OPEC cã
nu este în interesul grupului sã redu-
cã producþia, indiferent cât de mult
va scãdea preþul petrolului.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)
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REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU ORTODOXIA - EPISODUL AL III-LEA

Perceperea lui Dumnezeu (1)

A
rticolul acesta, ajuns
la Episodul al III-lea,
s-a structurat singur, în
pofida neatenþiei mele:

- Episodul I (“Criza religioasã,
sub presiunea crizei financia-
re”/BURSA/09.12.2014) a
fost declanºat de indubita-
bila intenþie practicã a Pa-
pei Francisc sã reunifice ca-
tolicismul cu ortodoxia,
adusã la cunoºtinþã atât ex-
plicit, cât ºi prin gesturi grã-
itoare, în ocazia vizitei sale
la Istanbul, la sfârºitul lunii trecu-
te, unde s-a întâlnit cu Patriarhul
Bartolomeu I al Constantinopolu-
lui; am arãtat cã determinarea ace-
stei intenþii este reclamatã de nece-
sitatea alternativei morale la stu-
pefacþia enoriaºilor în faþa crizei si-
stemului de organizare (civilizaþia
creditului) - socialã, economicã ºi

financiarã -, ruinând axiologia ge-
neratã de sistem, ceea ce încarcã de
responsabilitate Bisericile, ele
însele aflându-se într-o frãmântare
cu precedent doar în primele secole
creºtine.

- Episodul al II- lea
(“Aburcarea umanitãþii în
spinarea omului”/BURSA/
15.12.2014) a arãtat cã deo-
sebirile sesizabile exterior
între catolici ºi ortodocºi sunt
manifestãri ale diferenþei
între felurile în care se rapor-

teazã la divinitate: ortodocºii o situ-
eazã dincolo de raþiunea omenea-
scã, în timp ce catolicii tenteazã sã o
explice raþional, ceea ce creeazã di-
sponibilitate pentru eficienþa acþiu-
nii practice ºi disciplina individua-
lã, în favoarea organizãrii de an-
samblu (aceasta este ideea din titlul
Episodului).

- Episodul al III-lea, cel de faþã,
am promis cã va evidenþia conso-
nanþa dintre intuiþia ortodoxã ºi te-
oria cunoaºterii ºtiinþifice (episte-
mologie), cu privire la hotarele ra-
þiunii, ceea ce (nu am spus, dar
spun acum) poate netezi confluen-
þa dintre cele douã Biserici la nive-
lul dogmei, cu spectaculoase rã-
sturnãri în viaþa practicã; prin natu-
ra ideii de bazã, textul ar fi fost
eclectic (convocând discipline de-
pãrtate, din forme de conºtiinþã net
diferenþiate, a cãror fuziune poate
provoca repulsia celor preocupaþi
de câte una, separat), dacã nu aº fi
aplicat un tratament metateoretic
(articolul devine mai migãlos, în
aceastã parte a sa); amplitudinea
textului, nepotrivitã unui cotidian,
m-a determinat sã subîmpart acest
Episod în douã, ca sã îl fac publica-
bil.

Ca ºi data trecutã, pentru continui-
tate, voi relua ultimul paragraf sem-
nificativ din episodul precedent.

CATOLICISMUL:
STRUCTURA DIVINÃ
A OMULUI

În pofida faptului cã religia catoli-
cã (animatã de raþionalism, discipli-
nã ºi organizare piramidalã) favori-
zeazã dezvoltarea ºtiinþelor, dezvol-
tarea economiei ºi structurarea stata-
lã, totuºi, într-un mod cu totul para-
doxal, religia ortodoxã promoveazã
atitudinea corectã faþã de toate ace-
stea, fiind mai aproape de umanism,
de autentica “mãsurã a omului”, în
consonanþã cu limitele raþiunii ome-
neºti dovedite chiar teoretic, fãrã pu-
tinþã de tãgadã.

(continuare în pagina 11)

PRÃBUªIREA RUBLEI, DOAR O ALTÃ BÃTÃLIE A RÃZBOIULUI
FINANCIAR DINTRE RUSIA ªI VEST

Ursul de la Rãsãrit nu îºi va pierde
uºor colþii ºi ghearele

Prãbuºirea rublei din ultimele
sãptãmâni aratã cât de fragilã
este o economie cãreia îi este

fricã de reformele structurale. La
conferinþa de presã maraton de sãp-
t ã m â n a t r e c u t ã ,
preºedintele Vladimir
Putin a ales, dupã cum
era de aºteptat, sã dea
vina pe rãzboiul finan-
ciar declanºat de Vest
împotriva Rusiei, deºi
a recunoscut rolul po-
zitiv al crizei pentru stimularea pro-
cesului de reformare a economiei.

Aceeaºi opinie se regãseºte ºi la
nivelul Bãncii Rusiei. “Prãbuºirea
rublei este un semnal cã Rusia trebu-
ie sã se adapteze noilor condiþii”, a
declarat Elvira Nabiullina, guverna-
torul Bãncii Rusiei, dupã ºedinþa de
politicã monetarã unde s-a hotãrât
creºterea dobânzii de intervenþie

pânã la 17%.
Presa internaþionalã a relatat pe

larg, în ultimele luni, despre acordul
dintre Statele Unite ºi Arabia Saudi-
tã, al cãrui scop a fost reducerea pre-
þului petrolului ºi “tãierea” surselor
de venit pentru bugetul Rusiei.

Tactica a funcþionat foarte bine
pânã în prezent. Prãbuºirea preþului
petrolului a fost însoþitã de prã-
buºirea rublei, fenomen care s-a ac-
celerat de la începutul lunii decem-
brie 2014 (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 5)

MAKE

ÎN CONTEXTUL UNOR DOBÂNZI
SCÃZUTE LA DEPOZITE

“Este o perioadã
bunã pentru investiþii
alternative”

(Interviu cu Mihaela Mitroi,
liderul Departamentului de Consultanþã Fiscalã

ºi Juridicã din cadrul PwC România)

l “Dupã fuziuni importante, consolidarea în sectorul
bancar va continua” l “Noua regulã economicã este
prudenþa” l “Bugetul nu trebuie vãzut ca un joc de
sumã nulã, în care reducerea anumitor taxe ar trebui
sã însemne majorarea altora, ca sã compensãm golul
de venituri”

Reporter: Care au fost punctele
forte ºi punctele slabe ale lui 2014,
din punct de vedere economic ºi al
mediului de afaceri?

Mihaela Mitroi:
În ceea ce priveºte
punctele pozitive ale
acestui an, am putea
menþiona, în primul
rând, continuarea
creºterii economice,
reducerea deficitului
bugetar ºi menþinerea
stabilitãþii macroeco-

nomice într-un context regional difi-
cil, precum ºi îmbunãtãþirea într-o
oarecare mãsurã a gradului de absor-

bþie a fondurilor euro-
pene (de la 33% la
aproape 45% din fon-
durile structurale di-
sponibile pentru pe-
rioada 2007-2013).

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare

în pagina 14)

Dupã fuziuni importante care au avut loc în 2014, consolidarea în sectorul

bancar va continua ºi în urmãtorii ani, estimeazã Mihaela Mitroi, liderul De-

partamentului de Consultanþã Fiscalã ºi Juridicã din cadru Pricewaterhou-

seCoopers România.

Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã preconizeazã creºteri în domeniul cre-

ditãrii: “Probabil cã va mai dura câþiva ani pentru ca, atât companiile, cât ºi

consumatorii, sã-ºi recapete încrederea în evoluþia pozitivã a economiei ºi sã

înceapã sã investeascã ºi sã consume într-un ritm mai susþinut. Cu siguranþã,

însã, nu vom vedea o revenire la ritmul de creºtere a creditãrii din anii premer-

gãtori crizei financiare, întrucât noua regulã economicã este prudenþa”.

Reprezentantul PwC este de pãrere cã vom asista ºi în perioada care urmea-

zã la vânzarea unor portofolii de credite neperformante, aºteptându-se la o

activitate de fuziuni ºi achiziþii susþinutã, în sectorul agricol ºi al producþiei

alimentare.

Domnia sa apreciazã cã, în condiþiile unor dobânzi scãzute la depozitele

bancare, este o perioadã bunã pentru investiþii alternative.

Geopolitica: rublã, þiþei, sancþiuni
Criza rublei reflectã o realitate mai

complexã decât cea enunþatã liniar, ca
efect al sancþiunilor multor
state împotriva Rusiei.

Ce se întâmplã acum de-
monstreazã vulnerabilitatea
acutã a economiei ruseºti.
Vulnerabilitate datã de ab-
senþa unei economii cu po-
tenþial diversificat de export.
Fragilitatea economiei poate
fi contracaratã pe termen scurt prin
utilizarea rezervelor valutare sau
prin mãsuri ale autoritãþilor moneta-
re ºi financiare. Ceea ce se întâmplã
în prezent în Rusia.

Pe termen mediu ºi lung însã, orice
seism(sancþiunile actuale) sau reduce-

rea drasticã a încasãrilor din export
(cãderea preþului la þiþei ºi la alþi purtã-

tori de energie – în cazul Ru-
siei, este vorba de gazele natu-
rale) sunt de naturã sã erodeze
accelerat rezistenþa economiei
ruseºti aflatã sub stres de o
bunã bucatã de timp. Econo-
mia Rusiei este acum o navã
aerianã de cursã lungã, care
zboarã doar cu un motor. Cu

certitudine, nu mai poate lua înãlþime
în aceste condiþii. Se pune întrebarea
cât va putea rezista.

Preþul þiþeiului
Pentru tema în discuþie, nivelul re-

duceriipreþului la þiþei este spectacular.

Zilele trecute, þiþeiulbrut costa în jur
de 61 dolari/baril, cu 47% în minus
faþã de maximul anului de 115 dolari.
Potrivit calculelor experþilor, cãderea
este echivalentã cu 5 miliarde dolari/zi
la nivelul volumului planetar de tran-
zacþii cu þiþei brut. Catastrofã pentru
producãtori (Rusia, Iran, Venezuela),
însã manã cereascã – în aceastã etapã
– pentru marii utilizatori.

Vorbind de Rusia:
Un studiu citat de Al Jazeera la 20

decembrie avansa cifra unei pierderi
pentru Rusia de circa 2 miliarde do-
lari la fiecare cãdere a preþului la þiþei
cu 1 dolar.

(continuare în pagina 3)
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Papalekas se delimiteazã
de Bîlteanu

Omul de afaceri Ioannis Pa-
palekas se delimiteazã de
fostul sãu partener de afa-

ceri Dragoº Bîlteanu, arestat pre-
ventiv în dosarul delapidãri i
SIF-urilor, printr-o scrisoare deschi-
sã, transmisã ieri, în care aratã cã, în
ultima vreme, afacerile fãcute cu fo-
stul preºedinte al SIF Banat-Criºana
se diminuaserã considerabil.

Ioannis Papalekas spune cã doreºte
sã se asigure cã publicul larg are o re-
prezentare corectã a faptelor, dupã ce,
sãptãmâna trecutã, a dat declaraþii în
faþa procurorilor DIICOT. Surse judi-
ciare au precizat, dupã arestarea lui
Dragoº Bîlteanu ºi a
lui Najib el Lakis,
cã ºi Ioannis Papa-
lekas este urmãrit
penal de procurori,
întrucât, în contex-
tul listãrii Global-
worth, fondul de in-
vestiþii imobiliare
pe care acesta l-a
înfiinþat, s-ar fi
înþeles cu Dragoº
Bîlteanu ca SIF1
Banat-Criºana ºi
SIF4 Muntenia sã investeascã în uni-
tãþile fondului. Ulterior, fondul a pre-
luat Bucharest Tower Center, din Pia-
þa Victoriei, unde Dragoº Bîlteanu
controla 50% din acþiuni.

Scrisoarea lui Papalekas vine în
contextul în care, vineri, acesta a in-
format board-ul Globalworth cã i s-a
confirmat de cãtre procuror, în urma
unor întâlniri care au avut loc marþi
ºi miercuri, cã nu are loc o investiga-
þie împotriva sa.

În finalul scrisorii sale de ieri,
însã, Papalekas spune cã este încre-
zãtor cã procurorul va ajunge la con-
cluzia cã este nevinovat, în acest do-

sar: “Într-adevãr, la începutul acestei
sãptãmâni (n.r. sãptãmânii trecute)
am avut o întrevedere cu procurorul
care se ocupã de caz, la cererea ace-
stuia, ºi în scopul de a-mi manifesta
sprijinul faþã de solicitãrile sale.
Având în vedere cã acum are
cunoºtinþã deplinã asupra faptelor,
sunt încrezãtor cã va ajunge rapid la
concluzia cã nu mã fac vinovat de ni-
ciuna din prezumtivele acuzaþii care
mi s-au adus ºi cã va lua toate mãsuri-
le ce se impun, astfel încât sã fiu ex-
clus din orice viitoare investigaþie”.

În debutul scrisorii sale, Ioannis
Papalekas face un apel cãtre presã sã

dea dovadã “de
mai multã precau-
þie în ceea ce pri-
veºte modalitatea
de raportare a fap-
telor care sunt inci-
dente în situaþia de
faþã”.

De asemenea,
domnia sa preci-
zeazã cã Global-
worth ºi-a condus
mereu afacerile cu
cea mai înaltã inte-

gritate: “Prin aceastã scrisoare
încerc, totodatã, sã pun capãt neli-
niºtilor cu care se confruntã acum
toþi investitorii noºtri, numeroºii
noºtri angajaþi, directori ºi asociaþi,
precum ºi numeroºii noºtri furnizori
ºi parteneri de afaceri. Sunt extrem
de mândru de faptul cã toate societã-
þile cu care am fost asociat, inclusiv
Globalworth, ºi-au condus mereu
afacerile cu cea mai înaltã integritate
ºi în conformitate cu cele mai bune
standarde ºi practici în afaceri, recu-
noscute la nivel internaþional”. (A.A.)

(continuare în pagina 6)


