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LARRY EDELSON, PREVIZIUNI ªOCANTE:

Octombrie 2015 – cataclism financiar
l ”În 7 octombrie vom intra într-o nouã fazã a economiei globale” l “Grecia - vestitorul a ceea ce va urma pentru toate
guvernele europene care au fãcut promisiuni false”

Evoluþiile actuale de pe pieþele
financiare nu au precedent în
istorie, este de pãrere anali-

stul Larry Edelson, cel care a antici-
pat prãbuºirea burselor din 1987 ºi
2008, a sectorului tehnologic - la fi-
nele anilor 1990, a sectorului imobi-
liar - în 2007, respectiv fiecare
miºcare bursierã majorã din ultime-
le trei decenii.

Intervievat recent de moneyandmar-

kets.com, Larry Edelson subliniazã cã
majoritatea oamenilor subestimeazã
cât de obiºnuite ºi, totodatã, puterni-
ce sunt obiceiurile noastre, cât de
previzibile sunt modificãrile de di-
spoziþie ºi felul în care pãtrund ace-
ste modele în aproape fiecare
miºcare de pe pieþele financiare.

În opinia sa, pieþele sunt bipolare,
miºcându-se de la optimism extrem
la pesimism extrem, iar apoi revin la

optimism extrem.
“Cheia este, în aceastã situaþie,

faptul cã mutãrile sunt distincte,
obiºnuite, ritmice, cuantificabile ºi,
în cea mai mare parte, predictibile”,
a afirmat analistul.

Larry Edelson a declarat: “În 7 oc-
tombrie 2015, vom intra într-o nouã
fazã a economiei globale, o fazã în
care totul se va transforma într-un
scandal. Acest lucru nu înseamnã, în

mod neapãrat, cã vom asista la un
eveniment abrupt în ziua respectivã.
El s-ar putea produce sau nu, însã va
reprezenta o graniþã între douã ere:
cea actualã, în care datoriile guver-
namentale continuã sã creascã în
condiþiile nepãsãrii autoritãþilor, ºi
una nouã, în care toþi vom fi nevoiþi
sã plãtim un preþ mare pentru aceste
datorii publice”.

În opinia sa, este o miºcare “gi-

gant” în întreg peisajul economic,
într-un moment în care guvernele
trebuie, în sfârºit, sã dea socotealã.
“Numesc aceastã situaþie Marea
Convergenþã”, a spus analistul, adã-
ugând cã o transformare de aseme-
nea anvergurã a mai vãzut doar în
1929.

V.R.

(continuare în pagina 8)

Ponta coace cartofi
pentru adversarii politici
l Actualul guvern majoreazã salariile din sãnãtate cu 25%l Profesorii vor
mãrirea salariilor ºi ameninþã cu proteste

D
upã cartoful fierbinte al
Codului Fiscal nesuste-
nabil pe care Victor
Ponta vrea sã-l lase în

mâna eventualului guvern liberal
viitor, premierul mai plan-
teazã ºi un întreg câmp de
mine antipersonal, ca sã le
zboare degetele, indiferent
la consecinþele asupra
noastrã, a cetãþenilor.

Liberalii au propus parti-
delor parlamentare consul-
tãri pe Codul fiscal ºi suste-
nabilitatea acestuia, cerând
ca documentul sã fie asumat
de întreaga clasã politicã ºi
de întreaga societate, dar îi
aºteaptã ºi alte suprize pese-
diste.

Premierul Victor Ponta a
anunþat ieri, triumfãtor, cã
salariile medicilor vor creºte
cu 25% de la 1 octombrie,
calculând impactul bugetar
anual al acestor majorãri salariale la
1,7 miliarde de lei. El a mai spus cã,
pentru anul acesta, resursele sunt
asigurate din sumele economisite,
dar este nevoie în octombrie de o
rectificare bugetarã astfel încât, din
noiembrie, personalul din sistemul
de sãnãtate sã primeascã salariile
majorate. Premierul a mai anunþat cã

în 2016, dar ºi în anii urmãtori, vor
mai avea loc creºteri în sistemul sa-
nitar cu câte 25%.

Imediat dupã anunþul premierului,
sindicaliºtii din Educaþie au cerut, la

rândul lor, ca ºi angajaþii din învã-
þãmânt sã beneficieze de acelaºi tra-
tament ca al medicilor: “Majorãrile
salariale acordate în ultima perioadã
unor categorii de personal în detri-
mentul altora au dus deja la o exacer-
bare a stãrii de nemulþumire în
rândul angajaþilor din învãþãmânt,
care poate conduce la posibile acþiu-

ni de protest cu ocazia începerii nou-
lui an ºcolar”.

Mai mult, ºi poliþiºtii au anunþat
ieri cã vor majorãri de salarii.

Toate aceste cereri se adaugã
creºterilor salariale cu pânã
la 70% ale angajaþilor de la
Administraþia Prezidenþialã
ºi ale aparatului de lucru al
Guvernului, dupã ce Parla-
mentul, cu majoritate pese-
distã, a aprobat o lege pri-
vind mãsuri de reorganizare
ale administraþiei publice
centrale.

Secretarul general al PNL
Marian Petrache ne-a decla-
rat recent, într-un interviu:
“Mi-am dat seama cã Victor
Ponta ne lasã un «cartof fier-
binte» atunci când era presat
de problemele pe care el le
are ºi am zis cã va pleca din
fruntea guvernului, dupã
aprobarea acestor douã legi

– Codul Fiscal ºi legea salarizãrii bu-
getarilor. Dar nu poþi, în acelaºi
timp, sã reduci nivelul taxelor (n.r.
Codul Fiscal) ºi sã mãreºti cheltuie-
lile (n.r. legea salarizãrii bugetari-
lor)”.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 7)

Grecia a aprobat
privatizarea
a 14 aeroporturi
regionale

Guvernul elen a aprobat privatiza-
rea a 14 aeroporturi regionale din
Grecia, acestea urmând sã fie vându-
te cãtre consorþiul german “Fra-
port-Slentel”, conform deciziei pu-
blicate în gazeta oficialã a Executi-
vului.

Cele 14 aeroporturi regionale sunt
cele din Salonic, Kerkyra, Chania,
Kefalonia, Zakynthos, Aktio, Kava-
la, Rodos, Kos, Samos, Mytilene,
Myconos, Santorini ºi Skiathos.

Privatizarea este fãcutã pentru
suma de 1,23 miliarde de euro, apro-
batã deja de precedentul Executiv.
Vânzarea a fost îngheþatã dupã vic-
toria lui Alexis Tsipras în alegerile
din luna ianuarie, Guvernul acestuia
dorind sã modifice unele condiþii din
acordul de privatizare. Tranzacþia a
fost reluatã acum, iar contractul pu-
blicat aratã cã nu a fost introdusã ni-
cio modificare faþã de actul iniþial.

Aceasta este prima privatizare fi-
nalizatã de Guvernul condus de Tsi-
pras.

Conform înþelegerii cu creditorii
externi, Grecia trebuie sã privatizeze
rapid porturile, aeroporturile regio-
nale ºi operatorul reþelei energetice a
þãrii - ADMIE.

V.R.

DECLIN DE PESTE 6%

Bursele din China, în cea
mai importantã scãdere
din ultimele trei sãptãmâni

Bursele din China au înre-
gistrat, ieri, cel mai impor-
tant declin din ultimele trei

sãptãmâni, în condiþiile în care tra-
derii ºi-au redus pariurile pe acor-
darea viitoare de stimulente econo-
mice în aceastã þarã, speculând cã
guvernul de la Beijing îºi va dimi-
nua eforturile de susþinere a pieþe-
lor acþiunilor.

Indicele Shanghai Composite a
scãzut cu 6,2%,la 3.748,16 puncte,
pierderea fiind cea mai importantã
din 27 iulie, când pieþele chineze
s-au prãbuºit, coborând cu aproape 9
procente. Declinul indicelui din
Shanghai a fost declanºat de evoluþia

negativã a acþiunilor companiilor de
stat.

Totodatã, Shenzhen Composite
s-a depreciat cu 6,6%, la 2.174,42
puncte. Mai bine de 600 de companii
listate au consemnat un declin de
10% (limita maximã admisã într-o
sesiune bursierã).

Investitorii chinezi ºi-au redus
aºteptãrile privind o viitoare stimu-
lare monetarã, în condiþiile în care
unele date oficiale anunþate ieri aratã
cã avansul preþurilor locuinþelor se
extinde.

A.V.

(continuare în pagina 5)

ZIARUL “BURSA” A SEMNALAT CONFLICTUL; ASF L-A ELIMINAT

Adriana Tãnãsoiu a lucrat la
ASF mai puþin de o lunã
Adriana Tãnãsoiu, fostul di-

rector general al Depozita-
rului Central, nu mai lucrea-

zã, în prezent, la Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF), la mai
puþin de o lunã de când fusese anga-
jatã pe o funcþie din zona de execu-
þie, potrivit unor surse din piaþã.

Ziarul “BURSA” a anunþat, în
ediþia din 20 iulie, recrutarea Adria-
nei Tãnãsoiu de cãtre ASF în cadrul
Direcþiei IT, pe o perioadã de un an,
conform unor surse din piaþã, care
ne-au spus cã aceasta avea sã se ocu-
pe de proiecte de infrastructurã, adi-
cã de relaþia cu Depozitarul Central,
de unde fusese revocatã în noiembrie
2014, în urma unei evaluãri.

Atunci, ASF nu a rãspuns solicitã-
rii ziarului “BURSA” sã ofere infor-
maþii despre angajarea Adrianei Tã-
nãsoiu.

Acum, reprezentanþii ASF ne-au
transmis sec: “Adriana Tãnãsoiu nu
este angajatã ASF”.

Se pare cã ASF a rezolvat situaþia

“pe ºest” ºi vrea sã ofere cât mai pu-
þine detalii, dupã ce decizia de anga-
jare a fostului director de la Depozi-
tar a stârnit surprindere în piaþã, în
contextul în care Adriana Tãnãsoiu
are procese în derulare atât cu Depo-
zitarul Central, cât ºi cu însãºi ASF.

Aceasta a dat în judecatã ASF, do-

rind sã obþinã anularea amenzii pe
care i-o aplicase Autoritatea, în mar-
tie 2014, în legãturã cu scandalul
Harinvest, dosarul urmând sã se ju-
dece la Curtea de Apel, pe 6 octom-
brie.

De asemenea, Tãnãsoiu are pro-
ces cu Depozitarul Central, cerând
Tribunalului Bucureºti sã anuleze o
decizie a Consiliului de Administra-
þie (CA), prin care fusese sancþiona-
tã.

Contractul de mandat al directoru-
lui general al Depozitarului Central a
fost reziliat de Consiliul de Admini-
straþie, în noiembrie 2014, principa-
lele motive fiind: nerespectarea obli-
gaþiilor din contractul de mandat cu
privire la loialitate, confidenþialitate,
bunã-conduitã, precum ºi modul în
care a fost gestionat circuitul unor
documente interne fãrã caracter pu-
blic. Adriana Tãnãsoiu nu a putut fi
contactatã pentru declaraþii.

ADINA ARDELEANU

Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, vor scãdea cu aproxi-

mativ 40 de miliarde de dolari pe lunã în perioada urmãtoare, în condiþiile în

care banca centralã intervine pe piaþã pentru a sprijini yuanul, conform unui

sondaj Bloomberg. Acesta aratã cã rezervele valutare ale Chinei vor scãdea

la 3.450 miliarde de dolari la finele anului curent, de la 3.650 la sfârºitul lu-

nii iulie, în condiþiile în care moneda naþionalã (yuanul) se va deprecia cu

1,6%, la 6,50 unitãþi/dolar în perioada care a mai rãmas din acest an.

UN ROMÂN, UN AMERICAN ªI UN NEAMÞ, ADICÃ TREI NEMÞI

Klaus îi primeºte
pe Hans ºi Hans

L
a jumãtate de an dupã ce
România ºi l-a ales ca
Preºedinte pe cetãþeanul
român de etnie germanã

Klaus Werner Iohannis, Statele Uni-
te ale Americii au numit la Bucureºti
un ambasador de origine germanã,
Hans G. Klemm.

Cine este ºi ce nu este Hans G.
Klemm? Este diplomat de carierã ºi
nu unul tânãr: în vârstã de 57 de ani,
are peste 30 de ani vechime în Servi-
ciul Diplomatic al Statelor Unite. A
avansat treptat în ierarhia Departa-
mentului de Stat ºi a ocupat succesiv
posturi în ambasadele americane din
Germania, Coreea de Sud, Trinidad –
Tobago, Japonia. În aceastã perioadã,
a acumulat experienþã profesionalã
ºi pregãtire academicã în economie
internaþionalã. Premergãtor numirii

la Bucureºti, a îndeplinit mandate în
zone de conflict ºi dificile din per-
spectiva intereselor americane: în
Afghanistan (coordonator pentru
Statul de Drept ºi Respectarea Legii,
în intervalul 2010-2012) ºi în Timo-
rul de Est (ambasador, în perioada
2007 – 2010).

Vorbeºte fluent limbile germanã ºi
japonezã, o combinaþie provocatoa-
re pentru intelectul oricãrui om. E fa-
miliarizat cu europenii ºi cu arabii:
s-a nãscut ºi a crescut în Dearborn,
oraº cu puternice comunitãþi irlande-
zã, germanã ºi polonezã, depãºite
însã numeric, în ultima jumãtate de
secol, de o comunitate arabã ajunsã
la 30% din totalul locuitorilor ºi în
care ponderea majoritarã o au liba-
nezii (cea mai mare proporþie de li-
banezi a vreunui oraº din SUA).

Implicaþiile numirii sale la Bucu-
reºti ºi modul în care îºi va îndeplini
mandatul pot fi numai estimate. Ca
diplomat de carierã, va urma riguros
agenda Departamentului de Stat, pe
care se regãsesc douã prioritãþi
vizând România ce coincid cu istori-
cul sãu profesional: Afghanistan ºi
lupta anticorupþie. Originea germa-
nã ºi calitatea sa de vorbitor fluent al
limbii germane pot fi vãzute ca
puncte de convergenþã scontate cu
Preºedintele Klaus Iohannis, care
denotã preocuparea pentru dezvol-
tarea unei legãturi strânse cu acesta
(similare celei avute de Ambasada
SUA cu precedentul ocupant al fun-
cþiei de la Cotroceni).

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 3)


