
5 948491 340012 72750

Marþi, 2 august 2016, nr. 147 (5727), anul XXV 16 pagini2 lei
n Ministerul Finanþelor a împrumutat, ieri,

721,2 milioane de lei de la bãnci
PAGINA 14

n 73 de fonduri deschise de investiþii
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sectorul bancar se vor
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BOGDAN OLTEANU
A DEMISIONAT
DIN FUNCÞIE

PNL vrea
nominalizarea
noului
viceguvernator

Bogdan Olteanu a demisionat,
ieri, din funcþia de vicegu-
vernator al Bãncii Naþiona-

le a României, dupã ce a fost reþi-
nut de DNA ºi plasat în arest la do-
miciliu de instanþa supremã, fiind
acuzat cã ar fi primit de la omul de
afaceri Sorin Ovidiu Vîntu un mi-
lion de euro pentru a-ºi folosi
influenþa.

Fostul preºedinte al Camerei De-
putaþilor a declarat la ieºirea din
arest: “E un moment greu. E un mo-
ment trist ºi o perioadã foarte tristã,
sper sã se termine cât mai repede.
Doresc sã obþin achitarea cât mai ra-
pid ca sã reîncep o viaþã normalã.
Pânã la acel moment voi face ceea ce
onoarea ºi respectul faþã de instituþia
din care am fãcut parte îmi cere. Voi
transmite cât de rapid demisia mea
din conducerea Bãncii Naþionale ºi
voi urma sã îmi susþin cauza în
justiþie”.

Copreºedintele PNL Vasile Bla-
ga a declarat, ieri, cã actualul Con-
siliu de Administraþie al Bãncii
Naþionale a României poate fun-
cþiona pânã la 1 septembrie cu un
om în minus, adãugând cã nomina-
lizarea pentru postul care va rãm-
âne vacant aparþine liberalilor. În
opinia lui Vasile Blaga, existã un
algoritm parlamentar care a fun-
cþionat ºi care s-a respectat întot-
deauna. “Nu vãd de ce nu s-ar res-
pecta ºi acum”, a spus co-preºedin-
tele PNL, adãugând, însã, cã nu
vrea sã dea nume momentan. n

A
m urmãrit amuzat poves-
tea cu milioanele date de
Vântu lui Bogdan Oltea-
nu ºi lui Tãriceanu pen-

tru numirea lui Liviu Mihaiu în pozi-
þia de guvernator al Deltei, astfel
încât mogulul sã profite illicit de fa-
voruri de naturã sã deturneze fluxul
de bogãþie al acesteia spre largile
sale buzunare… Cred cã Petre Ispi-
rescu se rãsuceºte în mormânt frene-
tic, centrifugându-ºi invidia faþã de
autorii unei asemenea alegorii capa-
bile sã genereze atâtea sentimente în
rândul publicului larg: indignare,
consternare, oprobriu, excitaþie poli-
ticã… iar în cazul unora ca mine, ho-
hote de râs sãnãtos.

Cunoscând bine unele personaje
din fantastica ficþiune poliþistã,
având o idee precisã despre politicã
ºi un scepticism de cronicar ce mã
calificã sã dezbat istoria, voi încerca
sã explic într-o manierã plauzibilã
ceea ce s-a întâmplat.

Fapte:

În 2008, Liviu Mihaiu este numit
Guvernator al Administraþiei Rezer-
vaþiei Biosferei Delta Dunãrii, cu
rang de secretar de Stat, prin decizie

a Primului Ministru, conform legii.
Presa afirmã, citând surse oficia-

le ºi private cã Sorin Ovidiu Vântu
a cerut lui Bogdan Olteanu sã inter-
vinã pe lângã Cãlin Popescu-Tãri-
ceanu în favoarea acestei numiri.
Solicitãrii lui Vântu i s-a dat curs în
urma plãþii sumei de 2.000.000
euro, parte în folosul personal al lui
Olteanu, parte în folosul lui Tãricea-
nu, parte în beneficiul Partidului Na-
þional Liberal. Odatã în funcþie,
Mihaiu urma sã ia decizii ºi sã emi-
tã dispoziþii, eventual sã întreprin-

dã orice acþiuni obscure, cu puteri
rezultate din numirea în funcþia ci-
tatã, în urma cãrora Sorin Ovidiu
Vântu sã poatã înregistra câºtiguri
necuvenite, se presupune suficient
de mari pentru a amortiza investiþia
de douã milioane ºi pentru a obþine
profit material.

Liviu Mihaiu, nãscut la Constanþa
în 1963, jurnalist de carierã dupã Re-
voluþie, era la acea datã preºedinte al
Asociaþiei Salvaþi Dunãrea ºi Delta.

Liviu Mihaiu se cunoaºte cu Po-
pescu-Tãriceanu din anul 1990.

Bogdan Olteanu este membru
PNL din anul 1991.

Liviu Mihaiu se cunoaºte cu Sorin
Ovidiu Vântu din 1997.

Sorin Ovidiu Vântu intrã în relaþie
de afaceri cu Liviu Mihaiu în 1997,
când preia pachetul de 20% deþinut
de Mircea Dinescu la Academia Ca-
þavencu, Mihaiu ºi Vântu devenind
asociaþi. Între 1999 ºi 2006, Vântu
vinde ºi cumpãrã de la “caþavenci” de
câteva ori, direct sau prin intermedia-
ri, pãrþile sociale ale societãþii de pre-
sã. În 2007 Mihaiu este îndepãrtat din

grupul “caþavencilor”. În 2010, Caþa-
vencu SA intrã în faliment, pronunþat
de instanþã în 2011.

Interesele lui Vântu în Deltã
sunt: pescuieºte, deþine o casã cu
ponton, are o barcã cu motor, petre-
ce oarecare timp în arie. S-a afir-
mat cã SOV e proprietarul a douã
hoteluri în Deltã dar nu s-a dovedit
cã este cu adevãrat deþinãtorul le-
gal sau faptic al acestora sau cã be-
neficiazã în vreun fel de exploata-
rea lor. Recent, presa a speculat in-
terese ale lui Vântu legate de staþii-
le de alimentare cu carburant de pe
apã ºi de afacerile cu caviar dar nu
existã date concrete de implicare a
acestuia în respectivele resorturi.

Liviu Mihaiu a rãmas în funcþia de
guvernator timp de cinci luni.

Ce s-a întâmplat în realitate

Surse din poliþia judiciarã din ca-
drul DNAafirmã cã Bogdan Olteanu
este cercetat în mai multe speþe, în
calitate de principal fãptaº sau
co-fãptuitor, unele infracþiuni fiind
deosebit de grave.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 4)

ÎN OPINIA
TRADERILOR
Banca Angliei se
pregãteºte sã taie
dobânda

Banca Angliei pare pregãtitã sã
taie dobânda cheie în aceastã sãp-
tãmânã, pentru prima oarã dupã
2009, încercând sã stopeze efectele
negative asupra economiei ale votu-
lui prin care britanicii au decis sã pã-
rãseascã Uniunea Europeanã
(Brexit), conform traderilor.

Reuniunea de politicã monetarã a
Bãncii Angliei este programatã în 4 au-
gust, iar traderii anticipeazã cã instituþia
va decide sã reducã dobânda cheie cu
25 de puncte de bazã, la 0,25%.

Conform Bloomberg, probabilitatea
ca Banca Angliei sã micºoreze dobânda
sãptãmâna aceasta este de 96%.

Amintim cã, luna trecutã, econo-
mistul ºef al Bãncii Angliei, Andrew
Haldane, declara cã banca centralã
britanicã trebuie sã acþioneze
“prompt ºi consistent” ca sã stimule-
ze economia ºi sã creascã încrede-
rea. În primul sãu discurs public
dupã ce Marea Britanie a votat pen-
tru Brexit, Haldane a apreciat cã Ban-
ca Angliei trebuie sã vinã cu un “pa-
chet de mãsuri complementare de re-
laxare a politicii monetare” la ºedinþa
de politicã din 4 august. “Acest rã-
spuns monetar, dacã vrea sã consoli-
deze aºteptãrile ºi încrederea, trebu-
ie sã fie livrat prompt ºi consistent.
Prin prompt vreau sã spun luna viito-
are”, a subliniat economistul ºef al
Bãncii Angliei. (V.R.)

FRANCUL SUPRAEVALUAT

Banca Elveþiei va interveni pe
piaþa valutarã, dacã va fi nevoie

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
are spaþiu de manevrã ca sã intervinã
pe pieþele valutare, în condiþiile în
care francul elveþian continuã sã fie
supraevaluat în raport cu euro, susþi-
ne preºedintele SNB, Thomas
Jordan, potrivit Reuters.

Oficialul SNB a afirmat, la o con-
ferinþã bancarã internaþionalã des-
fãºuratã în Bali: “Încã mai putem in-
terveni. Analizãm costurile ºi bene-
ficiile unei intervenþii. Suntem con-
vinºi cã, þinând cont de actuala situa-
þie dificilã datã de supraevaluarea
francului elveþian ºi de inflaþia nega-
tivã, abordarea noastrã este cea po-
trivitã - o politicã monetarã expan-
sionistã, cu rate negative ale
dobânzilor, ºi disponibilitatea de a
interveni pe pieþele valutare”.

SNB a cumpãrat valutã înainte ca
Marea Britanie sã-ºi exprime, la data
de 23 iunie, votul pentru pãrãsirea

Uniunii Europene, atunci când inves-
titorii s-au orientat cãtre franc, plasa-
ment considerat sigur în perioadele cu
turbulenþepepieþele financiare. (A.V)

(continuare în pagina 6)

PORTOFOLIUL APS ROMÂNIA: 3,2 MILIARDE EURO,
DIN TOTALUL DE 5,8 MILIARDE EURO

Machidon: “Piaþa româneascã
a neperformantelor - cea mai activã
din sud-estul Europei”
l Robert Machidon, APS România : “Discounturile bãncilor pentru
vânzarea NPL - între 50% ºi 90%” l ªeful APS România: “Curãþarea
bilanþurilor bancare din România se va extinde ºi în urmãtorii doi ani”
l Peste jumãtate din creanþele achiziþionate de APS sunt în þara noastrã
lMachidon: “Suntem invitaþi la toate vânzãrile de neperformante,
gestionãm ºi creanþe din domeniul telecomunicaþiilor sau utilitãþilor”

Mai mult de jumãtate din creanþe-
le achiziþionate de APS Holding au
aparþinut instituþiilor care activeazã
în þara noastrã, potrivit informaþiilor
pe care le-am obþinut de la
companie.

Robert Machidon, Deputy Gene-
ral Manager al APS România, ne-a
precizat cã entitatea pe care o repre-

zintã are, la noi, un portofoliu mai
mare de 270.000 de creanþe, cu o va-
loare totalã de aproximativ 3,2
miliarde euro.

La nivel global, APS Holding ma-
nageria fonduri ce includ 75 de por-
tofolii de creanþe, cu o valoare nomi-
nalã de peste 4,5 miliarde euro.

La acestea se adaugã valoarea

tranzacþiei care, la finalul sãptãmânii
trecute, a fost anunþatã ca fiind fina-
lizatã. Este vorba de preluarea a
douã portofolii de credite neperfor-
mante din þara noastrã, în valoare to-
talã de 1,33 miliarde euro.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

APROAPE UN MILIARD DE LIRE

Deficit record de finanþare a pensiilor
în Marea Britanie

Sistemul de pensii din Marea Brita-
nie se confruntã cu un deficit record de
935 miliarde de lire sterline în urma
deciziei þãrii de a pãrãsi Uniunea Eu-
ropeanã (Brexit), situaþie care îi afec-
teazãcelmaimultpesusþinãtorii ieºirii
din blocul european, care au vârste de
cel puþin 65 de ani.

Amintim cã 60% dintre britanicii
în varstã de 65 de ani sau mai mult au
votat pentru ieºirea Marii Britanii
din UE, potrivit unui sondaj realizat
de Lord Ashcroft pe un eºantion de
12.356 participanþi la referendum.

V.R.

(continuare în pagina 3)

ascunde alte fapte, atât de grave
încât nu pot fi fãcute publice

Intoxicarea din cazul
Vântu-Olteanu-Mihaiu
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