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Producþia
industrialã
a Germaniei,
în cel mai
important declin
din ultimul an

Producþia industrialã a Germaniei
a înregistrat, în septembrie, cea mai
mare scãdere din ultimele 12 luni,
evoluþie care sugereazã cã avansul
celei mai mari economii europene a
încetinit în trimestrul al treilea din
anul curent, pe fondul cererii mai
slabe din China ºi alte þãri în curs de
dezvoltare.

Producþia germanã, ajustatã în
funcþie de factorii sezonieri ºi infla-
þie, a scãzut cu 1,1% în septembrie,
comparativ cu august, când declinul
a fost de 0,6%, conform datelor pu-
blicate vineri, de Ministerul Econo-
miei de la Berlin. Analiºtii aºteptau
un avans de 0,5%.

Producþia industrialã a Germaniei
a scãzut cu 0,3% în trimestrul al
treilea.

Economia germanã a avut o ex-
pansiune de 0,4% în trimestrul al do-
ilea din 2015, dupã o creºtere de
0,3% în primele trei luni ale acestui
an. În ritm anual, PIB-ul Germaniei a
crescut cu 1,6% în intervalul apri-
lie-iunie 2015.

Conform estimãrilor Comisiei
Europene, publicate sãptãmâna
trecutã, PIB-ul Germaniei va
creºte cu 1,7% anul acesta ºi cu
1,9% anul viitor, dupã un avans de
1,6% în 2014.

V.R.

EXCLUSIVITATE

Politicienii –
o altã specie umanã
(Interviu cu domnul Cãlin Georgescu, membru al Clubului de la Roma)

l “Protestatarii ºi-au unit energiile pozitive ºi nu mai acceptã statutul de sclavi plãtitori de taxe”
l ”Dacã serviciile speciale româneºti ºi-ar fi fãcut datoria, nu ajungeam în halul acesta, adicã o þarã în
faliment”l “Corporaþiile sunt noul comunism” l “România este într-o sclavie economicã”

Reporter: Ce valori consideraþi
cã îi animã pe cei care au protestat zi-
lele acestea în stradã? Consideraþi cã
vor putea schimba ceva? Consideraþi
cã politicienii înþeleg mesajul lor?

Cãlin Georgescu: În primul rând,
revoltã faþã de sacrificiul uman al ce-
lor 44 de tineri morþi din cauza incen-
diul din seara zilei de 30 octombrie ºi
a celor peste 100 care se zbat între
viaþã ºi moarte în spitale. De aici s-a
aprins dorinþa de libertate ºi demnita-
te, a renãscut spiritul Timiºoarei din
Decembrie 1989. Sigur, au schimbat
deja prin modul eroic în care s-au aju-
tat unii pe alþii din iadul incendiului
declanºat în Clubul Colectiv. Toþi au
fost eroi acolo, ca ºi cei care i-au aju-
tat, medici, pompieri.

ªi vor putea schimba, pentru cã
sunt hotãrâþi sã-ºi defineascã diferit
strategiile de viitor, ºi-au unit ener-
giile pozitive ºi nu mai acceptã statu-
tul de sclavi plãtitori de taxe, impus
perfid ºi ascuns prin politica dusã din
’89 pânã acum. Politicienii nu au
cum sã înþeleagã nicidecum mesajul
lor, pentru cã sunt altã specie umanã,

marcatã exclusiv de singura lor ac-
þiune de dupã 1989 ºi anume
însuºirea ºi preluarea bunului public,
având ca unic deziderat infracþiunea.

Reporter: Consideraþi cã avem
vreo ºansã sã ieºim din “sensul girato-
riu încarene învârtimde25deani”?

Cãlin Georgescu: Se poate, desi-
gur, nu trebuie pierdutã speranþa.
Frica dominã încã societatea române-
ascã, stã în suflet ºi nu pleacã.
“…sunt suflet în sufletul neamului
meu”, spunea Coºbuc. Asta se tre-
zeºte acum în poporul român zilele
acestea ºi în special în tineret, care
doreºte sã fie responsabil pentru
ceea ce face el, nu pentru ceea ce îi
dicteazã alþii. Responsabilitatea este
preþul Libertãþii!

Ce eu nu înþeleg însã este de ce
mereu tinerii trebuie sã fie generaþia
de sacrificiu? De ce nu sunt adulþii
de sacrificiu ºi cei care s-au vândut
pentru o mânã de þechini?

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

MAGIE LA COTROCENI

Preºedintele Iohannis
s-a consultat cu spiritul
lui “Zmenta”

Uimitor, Mihai Zmenta nu a
fost convocat la consultãri-
le preºedintelui Klaus Io-

hannis cu “societatea civilã”, dar
“spiritul” sãu a fost reprezentat.

Pentru cine nu ºtie, Zmenta este
un videoblogger, idol al fetiþelor de
13-14 ani, putând fi considerat unul
dintre liderii de opinie ai revoltei
“generaþiei Facebook”, dupã numã-
rul de zeci de mii de like-uri ºi distri-
buiri ale postãrilor sale.

La scurt timp dupã tragedia de la
Colectiv, ºi-a invitat fanii la distrac-
þie, sã îi urmãreascã video-urile onli-
ne, spunând cã “viaþa merge înain-
te”, conform arhiblog.ro.

Ulterior, Zmenta nu a ratat oportu-
nitatea sã se transforme în “revolu-
þionar”, postând fotografii de la pro-
teste ºi îndemnuri la revoltã.

Probabil, pentru cã aºa este
“cool”.

Unii dintre cei prezenþi la consul-
tãrile cu preºedintele sunt echivalen-
þi ai lui Zmenta, contribuind la cap-
cana întinsã “strãzii”, prin convoca-

rea “reprezentanþilor” sãi la discuþii,
ca ºi cum preºedintele numai aºa ar
putea afla ce vor manifestanþii care
au blocat, sãptãmâna trecutã, centrul
Bucureºtiului, searã de searã. Ca ºi
cum preºedintele nu ar avea televi-
zor.

Ca ºi cum preºedintele nu ar avea
Facebook.

Ca ºi cum preºedintele nu ar avea
la dispoziþie un întreg aparat de con-
sultanþã care sã îi spunã ce vrea po-
porul.

În definitiv, se poate, nu este pri-
mul nostru preºedinte autist.

Cel puþin, acest preºedinte nu a
chemat minerii “sã ne termine”.

Dar, dacã preºedintele Iohannis
nu ºtie ce vrem, atunci nu are nici un
rost sã ne întrebe pe noi ce vrem.

Nici noi nu ºtim.
Nu suntem greviºti sã cerem mãri-

rea salariilor.
Suntem revoltaþi, suntem nemul-

þumiþi. (F.G. ºi A.A.)

(continuare în pagina 3)

UN REFERENDUM DE IMPORTANÞÃ
CRUCIALÃ ÎN ÞARA CANTOANELOR

Vor vota cetãþenii Elveþiei pentru
eliminarea puterii bãncilor de a
crea bani prin creditare?

F uncþionarea democraþiei
directe din Elveþia va fi
demons t ra-

t ã , î n c u r â n d ,
printr-un referendum
mai puþin obiºnuit în
ceea ce priveºte pro-
blema supusã votu-
lui.

Cotidianul Neue
Zürcher Zeitung scria, în iunie
2014, cã Asociaþia “Modernizarea

monetarã” a lansat iniþiativa pentru
reformarea radicalã a sistemului
monetar din Elveþia, pe baza elimi-
nãrii actualului proces de creare a
banilor, prin intermediul acordãrii
creditelor bancare. Denumirea ofi-
cialã a iniþiativei este “Vol-
lgeld-Initiative”, iar informaþii se
gãsesc la adresa www.vollgeld-ini-
tiative.ch.

(continuare în pagina 6)

GHEORGHE PIPEREA:

“BCR va restitui
astãzi 2 milioane lei din
comisioanele încasate abuziv”

Banca Comercialã Românã
(BCR) urmeazã sã restituie,
astãzi, o sumã de 2 milioane

de lei, bani încasaþi în baza unor cla-
uze declarate abuzive de cãtre in-
stanþã, dupã cum ne-a spus avocatul
Gheorghe Piperea, care a acâºtigat,
recent, un proces colectiv pe clauze
abuzive împotriva acestei
bãnci.

Domnia sa ne-a preci-
zat: “Este doar începutul. Urmeazã
ca, mai târziu, sã încasãm ºi sumele
plãtite în plus în baza clauzelor de
dobândã, care se ridicã la 6,5 milioa-
ne de euro ºi mai urmeazã ca banca
sã plãteascã penalitãþi de 1000 de lei
pe zi pânã la executarea deciziei.

Avocaþii BCR au fãcut contestaþie
ºi au cerut suspendarea executãrii de-
ciziei din justiþie, dar contestaþia lor a
fost respinsã. Era predictibil acest lu-

cru ºi ne aºteptãm ca, cel puþin un an
ºi jumãtate, sã fie tergiversatã executa-
rea hotãrârii, în acest fel. Vor pierde,
însã, de fiecare datã. Cred cã circa
30% din sume se vor mai adãuga doar
din cheltuielile de judecatã”.

Pânã la închiderea ediþiei, repre-
zentanþii bãncii nu au rãspuns solici-

tãrii Bursa de a preciza care
va fi urmãtorul pas pe care
BCR îl va face în acest caz.

Cei peste 200 de clienþi din proce-
sul împotriva BCR în care Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ)
s-a pronunþat au demarat procesul de
executare silitã a bãncii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

BANCI

Citiþi, în pagina 5, articolul
“Câºtigul operaþional al BCR,
redus cu aproape un sfert”.

IMPOSIBILITATEA DIALOGULUI CU STRADA

Revolta faþã de tragedia din clubul Colectiv a aprins dorinþa de libertate ºi demnitate,
a renãscut spiritul Timiºoarei din Decembrie 1989, este de pãrere Cãlin Georgescu,
membru al Clubului de la Roma.
Domnia sa considerã cã cei care au protestat, sãptãmâna trecutã, în Bucureºti ºi în
þarã, sunt hotãrâþi sã-ºi defineascã diferit strategiile de viitor, ºi-au unit energiile pozi-
tive ºi nu mai acceptã statutul de sclavi plãtitori de taxe. În opinia sa, politicienii nu au
cum sã înþeleagã nicidecum mesajul lor, “pentru cã sunt altã specie umanã, marcatã
exclusiv de singura lor acþiune de dupã 1989 ºi anume însuºirea ºi preluarea bunului
public, având ca unic deziderat infracþiunea”.
Cãlin Georgescu, care între 1997-2013 a fost director executiv al Centrului Naþional
pentru Dezvoltare Durabilã din România, a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu,
în exclusivitate.
Numele lui Cãlin Georgescu a fost vehiculat de mai multe ori ca posibilã propunere
pentru preluarea funcþiei de premier al þãrii noastre.
Clubul de la Roma este o denumire simbolicã pentru o organizaþie al cãrei scop este sã
supunã atenþiei întregii lumi diverse aspecte referitoare la viitorul planetei.

45 DE ANI DE ACTIVITATE

International Investment Bank vrea
sã lanseze un program de împrumuturi de peste
1 miliard de euro
l Plasamentul de obligaþiuni BII - cel mai mare realizat în România de cãtre o
instituþie financiarã internaþionalã în ultimii ºase ani l Toate fondurile obþinute
prin intermediul plasamentului vor fi folosite în România, pentru sprijinirea
firmelor locale

(Interviu cu domnul Nikolay Kosov, preºedintele BII)

Reporter: Stimate domnule Ko-
sov, care a fost nevoia specificã ce a
condus la înfiinþarea Bãncii Interna-
þionale de Investiþii acum 45 de ani?
Cum s-au dezvoltat aceste nevoi
de-a lungul anilor, pânã în prezent?

Nikolay Kosov: La început, în
1970, Banca Internaþionalãde Investiþii
(BII) a fost înfiinþatã ca un mecanism
eficient pentru dezvoltare economicã ºi
cooperare între statele sale membre.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 7)

Banca Internaþionalã de Investiþii (International
Investment Bank, BII) este o bancã de dezvoltare mul-
tilateralã, fondatã în 1970. Misiunea sa este de a spri-
jini dezvoltarea economicã ºi cooperarea dintre state-
le membre, în prezent Bulgaria, Cuba, Republica
Cehã, Mongolia, România, Rusia, Slovacia, Vietnam
ºi, recent, Ungaria.
Relansarea BII a venit spre sfârºitul lui 2012, când
statele membre au adoptat în mod unanim o Strategie
de Dezvoltare complet nouã ºi cu o echipã internaþio-
nalã nouã de conducere.
În acest an, BII aniverseazã 45 de ani de activitate,
ocazie cu care domnul Nikolay Kosov, preºedintele
Bãncii, a avut amabilitatea sã ne acorde un interviu
despre planurile de dezvoltare în general, dar ºi în þara
noastrã.

CÃLIN
RECHEA

SUMAR
PAGINA 2 – VOCI

n Protestele s-au temperat,
dupã consultãrile cu Iohannis
n Solidaritate
n Puterea simbolurilor

PAGINA 3 – POLITICÃ
ªI ECONOMIE

n Fostul primar Cristian

Popescu Piedone, arestat
n Bãsescu: Iohannis vrea sã-l desemneze pe Cioloº

premier

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n Fotbal ºi bani - Corupþia mutileazã
n Urmaºii lui Nobel au produs anul trecut dinamitã de

50 de milioane de lei în Victoria
n Industria pariurilor se gândeºte sã dea statul în jude-

catã

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n Soluþii alternative de resti-
tuire a comisioanelor, pen-
tru unii clienþi Volksbank

n “Traversãm cea mai difici-
lã perioadã din istoria
Uniunii Europene”

PAGINA 6 – PIAÞA DE CAPITAL
nMinistrul Energiei: Bucureºtenii nu vor rãmâne fãrã

apã caldã ºi cãldurã în aceastã iarnã
n Euro ºi lira, la cel mai scãzut curs din ultimele ºapte

luni

PAGINA 15 – SOCIETÃÞI EMITENTE
n AIPC: ASF trebuie sã revinã asupra radierii emiten-

þilor care nu au onorat cererile de retragere

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE


