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CEO-ul Deutsche Bank
avertizeazã asupra
unor “consecinþe
fatale” pentru
deponenþi

Dacã Deutsche Bank se prã-
buºeºte, atunci va lua pe toatã lumea
cu ea, pare sã sugereze CEO-ul bãn-
cii, John Cryan într-o postare, în care
avertizeazã asupra “consecinþelor
fatale” pentru deponenþi ºi schemele
de pensii, în condiþiile în care com-
paniile se abþin sã facã investiþii, din
cauza incertitudinii, ºi cer mai puþine
împrumuturi, anunþã Zero Hedge.

Acesta a avertizat cã politica mo-
netarã contravine obiectivelor de
consolidare a economiei ºi de a face
sistemul bancar european mai sigur.

Directorul executiv al “Deutsche
Bank”, John Cryan, a vândut active
riscante ºi a eliminat mii de locuri de
muncã în vederea susþinerii capitalu-
lui ºi îmbunãtãþirii profitabilitãþii
afectate de costurile legale mari ºi de
înãsprirea normelor de reglementa-
re. Cryan a decis eliminarea bonusu-
rilor ºi a suspendat plata dividende-
lor în 2015, când banca a înregistrat
prima pierdere din 2008.

Deºi banca ºi-a pierdut circa 44%
din valoarea de piaþã anul acesta,
Cryan a semnalat cã nu existã o ne-
voie imediatã de majorare a
capitalului.

Profitul “Deutsche Bank” a scãzut
cu 98% în trimestrul al doilea din
2016, la 20 de milioane de euro, pe
fondul volatilitãþii de pe pieþele fi-
nanciare ºi al ratelor scãzute ale
dobânzilor. n
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CIOLOª A TRECUT PESTE CAPUL LUI PIPEREA

Surse: Vânzarea
Oltchim pe bucãþi,

impusã de la Bruxelles
l Cele nouã pachete de active: fabrica de sodã, fabrica de oxoalcooli,
fabrica de polioli, serviciile din perimetru, 1000 vagoane, procesarea PVC,
petrochimia/PVC, rafinãria Bradu, fabrica de Anhidridã ftalicã
l Rezultatul dezmembrãrii – la finalul lunii decembrie, dupã alegeri

V
ânzarea “Oltchim” pe
bucãþi, noua metodã de
privatizare a combinatu-
lui, anunþatã marþi, ar fi

impusã de la Bruxelles, peste capul
administratorilor judiciari, dupã ce
Comisia Europeanã a început, în
aprilie, o investigaþie privind un
eventual ajutor de stat, privind ºter-
gerea datoriilor combinatului.

Se pare cã premierul Dacian Cio-
loº nu îºi doreºte ca, în mandatul sãu,

þara noastrã sã primeascã vreo sanc-
þiune de la Comisie, astfel cã ar fi
agreat soluþia vânzãrii pe bucãþi a
combinatului, pentru care au fost an-
gajate, drept consultanþi, firmele AT
Kearney ºi White Case, pentru 1,3
milioane de euro, conform unor
surse apropiate situaþiei.

“Oltchim” a anunþat cã va lansa un
proces competitiv de vânzare a acti-
velor, grupate în nouã pachete, acþiu-
ne care are ca termen finalul lunii

decembrie.
Conform surselor noastre, cele

nouã pachete de active sunt: fabrica
de sodã, fabrica de oxoalcooli, fabri-
ca de polioli, serviciile din perime-
tru, 1000 de vagoane, procesarea
PVC, petrochimia/PVC, rafinãria
Bradu ºi fabrica de Anhidridã
ftalicã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)
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Care guvernare, care guvernanþi?

Nu este nevoie de nici un
”sondaj de opinie”, de nici
o cercetare ”sociologicã”,

pentru a fi încredinþaþi cã lucrurile în
ograda noastrã, numitã România,
merg din rãu în mai rãu ºi stau cu
faþa, mai tot timpul, cãtre direcþia
greºitã. ªtiu, cineva are mereu pre-
gãtitã o lista de ºtiri pozitive. Am
avut un semestru, sau aºa ceva, cea
mai mare creºtere economicã din
Uniunea Europeanã; bine cã ne-am
oprit! Aºa-zisa creºtere economicã
este creatã din activitãþi care cheltu-
ie tot mai generos, dar produc efecte
de antrenare minime ºi se bazeazã
pe creºterea importurilor ºi a consu-
mului. Orice, numai consum sã fie!
Carne stricatã, legume ºi fructe in-
jectate, apã mineralã trucatã, prin
restaurantele de lux ºi cantinele de
subzistenþã ale
staþiunilor de vîrf
ale litoralului;
mai larg, mai pes-
te tot unde se des-
fãºoarã activitãþi-
le sindicalizate de
jefuire a celor
care au chef de
concedii ºi va-
canþe, numite la noi impropriu tu-
rism. Nu avem inflaþie! Aºa este, dar
dacã vã uitaþi prin jur, prin sistemul
macro din care noi suntem doar o
moleculã, o sã daþi peste o secetã de
inflaþie, cum nu s-a mai vãzut de o
mie de ani. Inflaþie negativã ºi
dobînzi negative, iatã coºmarul zilei
pentru lumea financiarã! La noi nu e
terorism! Nu vã bucuraþi nici prea
mult, nici prea devreme, instituþiile
abilitate ale statului nostru se întrec
sã ne anunþe cã multã vreme nu va
mai fi aºa liniºte, nici pe la noi. Nu eu
o spun, ei! Dupã ce epuizezi lista de
ºtiri pozitive, dacã nu ai altã treabã,
dai cu nasul de realitate. Chestia aia

în care peste 40% din populaþia
României trãieºte în sãrãcie, în care
absolut toate tipurile de infrastructuri
– comunicaþii, transport, viaþã urba-
nã, viaþã ruralã, sãnãtate, protecþie ci-
vilã etc- sunt în ruinã spre destructu-
rare totalã. Trenuri nu sunt, sau fac 15
ore de la Bucureºti la Oradea, cînd nu
pleacã luni de la Constanþa ca sã nu
ajungã la Iaºi nici miercuri! Autostrãzi,
ºosele ºi drumuri nu avem, ca dovadã
cã un traseu ca în palmã de la Bucu-
reºti la Constanþa se face ºi astãzi în
mai bine de opt ore, iar cel de la Bu-
cureºti la Braºov în aproape 12 ore în
zilele cu trafic ridicat. Navigaþia pe
apã nu e nici de doi bani utilã, nici
economiei, nici turismului de agre-
ment. Cît despre transporturile aerie-
ne ele sunt una dintre cele mai impo-
zante gãuri negre ale bugetelor Rom-
âniei, fãrã sã dea nici un semn de
reaºezare pe profit, nici dupã cele pe-
ste zece valuri de ”reforme radicale”
care au fost chipurile fãcute în dome-
niu, din 1990 ºi pînã astãzi. Activitã-
þile educaþionale, de asistenþã medi-
calã ºi de asistenþã socialã coboarã an
de an standardele în instituþiile plãtite

din bugetul de stat, iar despre amena-
jarea teritoriului, despre mari lucrãri
de regularizare ºi folosire a potenþia-
lului apelor din România, despre
mari lucrãri de potenþare, conservare
ºi exploatare a solului cu tehnologii
de vîrf, despre modernizarea radicalã
a spaþiilor urbane, ori despre aduce-
rea cît de cît spre secolul XX a spaþii-
lor rurale, din România, e suficient sã
ieºiþi din casã ºi sã faceþi o micã
plimbare prin localitatea de domici-
liu ca sã aflaþi tot ceea ce este de aflat
despre gropi, ºanþuri ºi lucrãri care
încurcã circulaþia cu lunile, ba chiar
cu anii, iar la o sãptãmînã dupã ce au
fost oficial încheiate, intrã în perioa-
da, inevitabilã la noi, de remedieri,
refaceri ºi ”mai bine o luãm din nou
de la capãt”! Toate acestea, pe seama
unor cheltuili uriaºe pe care instituþii-
le de stat centrale ºi locale, ministere
ºi primãrii, le papã din bugetul statu-
lui ºi din împrumuturi pe care le con-
tracteazã ad libitum, dar pe care au
grijã sã le þinã cît mai bine ascunse.
Cum ºi de ce ni se întîmplã nouã toa-
te acestea?

(continuare în pagina 3)

Bãncile centrale nu au imunitate ºi în
faþa legilor economice

Sã mai zicã cineva cã marile
bãnci centrale nu sunt inde-
pendente! Douã dintre aces-

tea, Banca Japoniei ºi BCE, aratã,
de mai mult timp, cã
sunt “independente”
nu doar faþã de facto-
rul politic, ci ºi faþã
de legile economice,
odatã cu introducerea
dobânzilor negative.

Din punct de ve-
dere al naturii sale
economice, dobânda reflectã pre-
ferinþa de timp a agenþilor econo-
mici ºi nu poate avea valori negati-
ve, dupã cum demonstreazã eco-
nomiºtii ªcolii Austriece, în spe-

cial Ludwig von Mises.
În contextul sistemului monetar

actual, unde majoritatea “banilor”
din economie este creatã de cãtre
bãncile comerciale prin acordarea de
credite (n.a. vezi articolele “Înþele-
gerea naturii banilor este mai presus
de înþelegerea produselor financia-
re” din BURSA, 28.04.2014 ºi
06.05.2014), trecerea la dobânzi ne-
gative nu reprezintã doar o simplã
extindere a paletei de instrumente
ale politicii monetare, ci reprezintã
subminarea directã a oricãror
perspective de relansare a
dezvoltãrii economice pe o
traiectorie sustenabilã.

Dupã ruperea legãturii dintre do-

lar ºi aur, în 1971, a fost eliminat me-
canismul fundamental de reglare a
cantitãþii banilor fiduciari aflaþi în
circulaþie, iar economia mondialã, ca
urmare a rolului primordial al dola-
rului, a trecut, pentru prima datã în
istorie, la funcþionarea exclusivã pe
baza banilor-datorie.

Transformarea radicalã a naturii
banilor a permis o creºtere acceleratã
a creditãrii ºi a consumului pe dato-
rie, însã aceste fenomene s-au extins
cu mult dincolo de capacitatea de sus-
þinere a economiei reale. Datoriile,
atât cele publice cât ºi cele private,
au ajuns, astfel, prea mari pentru a fi
rambursate.

(continuare în pagina 7)

MOTIVAREA CURÞII DE APEL BUCUREªTI:

Deºi au fost sesizaþi, Blejnar ºi Comãniþã
au închis ochii la infracþiunile lui Radu Nemeº

Fostul preºedinte al ANAF Sorin
Blejnar ºi Viorel Comãniþã, fost di-
rector la Autoritatea Naþionalã a Vã-
milor ºi vicepreºedinte al ANAF, au
fost sesizaþi oficial cu privire la acti-
vitãþile evazioniste desfãºurate de
omul de afaceri Radu Nemeº, însã au
coordonat acþiunile de control într-o
modalitate care sã asigure funcþiona-
rea în continuare a mecanismului
evazionist, prin exploatarea vulnera-
bilitãþilor sistemului vamal, potrivit
motivãrii deciziei Curþii de Apel
Bucureºti.

Documentul precizeazã cã omul
de afaceri Radu Nemeº a manifestat
o preocupare constantã pentru con-
stituirea ºi consolidarea unui palier
de protecþie a grupãrii infracþionale
pe care o coordona, alcãtuit din
funcþionari cu putere de decizie în
cadrul unor instituþii publice cu com-

petenþe în aceastã materie, respectiv
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã ori Direcþia Generalã de
Informaþii ºi Protecþie Internã:
“Aceastã protecþie venitã din partea

unor înalþi funcþionari ai statului s-a
dovedit a avea un caracter realmente
necesar, în condiþiile în care dimen-
siunea activitãþii evazioniste opera-
þionalizatã prin intermediul SC ERG
SRL nu ar fi putut trece neobservatã,
mai ales într-o localitate precum co-
muna Nicolae Bãlcescu, unde, în pe-
rioada de referinþã cuprinsã între mai
2011 ºi iulie 2012, transporturile de
motorinã care veneau ºi la scurt timp
plecau de pe platforma SC ERG
SRL cãtre destinaþiile din Sibiu ºi
Mediaº, precum ºi pretinsa produc-
þie de produse petroliere inferioare
declaratã a fi fost realizatã în antre-
pozitul deþinut de SC ERG SRL erau
comparabile cu cele realizate de o ra-
finãrie”.

A.G.

(continuare în pagina 4)

DUPÃ RESPINGEREA AVIZULUI PENTRU
PAUL PRODAN

ASF nu ancheteazã scurgerea
de informaþii din instituþie

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) ne-a transmis, ieri,
cã nu investigheazã sesizarea primi-
tã din piaþã referitoare la faptul cã in-
formaþia cã Paul Prodan nu va fi avi-
zat pe funcþia de director general al
BT Capital Partners era cunoscutã în
piaþã înainte de decizia Consiliului
Autoritãþii.

Cu alte cuvinte, ASF nu considerã
important subiectul, astfel cã scurge-
rea de informaþii din instituþie poate
continua.

Mai mult, ASF nu ºi-a motivat ho-
tãrârea de respingere a autorizãrii lui
Paul Prodan pe funcþia de director
general al intermediarului.

“Decizia va fi publicatã dupã ce
rãmâne definitivã, potrivit procedu-
rii. Deci atunci va fi publicã ºi moti-
vaþia”, ne-au transmis reprezentanþii
Autoritãþii.

Este foarte interesant cã, dintr-o
instituþie atât de puþin transparentã ºi
“grijulie” cum se aratã ASF în rãs-
punsurile ºi comunicatele transmise
presei, transpirã informaþii semnifi-
cative, în ciuda faptului cã angajaþii
sãi semneazã angajamente de
confidenþialitate.

Într-adevãr, ASF nu are ce investi-
ga aici, important este ca angajaþii sã
respecte codul de “fashion” impus
de Miºu Negriþoiu, la preluarea con-
ducerii instituþiei.

În 2015, Paul Prodan, fost vice-
preºedinte la Credit Europe a plecat
la Banca Transilvania. Acesta a mai
lucrat anterior la BRD, ING ºi OTP,
conform informaþiilor din presã.

În luna iunie, BT Securities, com-
pania de brokeraj a Grupului Finan-
ciar Banca Transilvania, a devenit
BT Capital Partners. (A.A.)
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