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(Interviu cu Francois Bloch, CEO BRD Groupe Societe Generale)

Reporter: Care credeþi cã sunt mo-

tivele ce stau la baza schimbãrilor cli-

matice prin care trecem?

Francois Bloch: Cred cã vara ace-

stui an, care a fost declaratã de specia-

liºtii de la Copernicus drept cea mai

cãlduroasã din istoria mãsurãtorilor

meteorologice, dupã ce a bãtut recor-

dul de temperaturã stabilit în vara lui

2021, an care fusese ºi el declarat, de

asemenea, cel mai cãlduros, îndepãr-

teazã ºi ultimele îndoieli privitoare la

fenomenul încãlzirii globale. Cauza

imediatã nu este un mister, toatã lu-

mea o cunoaºte, este activitatea uma-

nã care a însoþit în ultimii zeci de ani

dezvoltarea economiilor noastre, ºi

mai precis generarea energiei, fabri-

carea bunurilor, tãierea copacilor, fo-

losirea transportului, producerea hra-

nei, electrificarea clãdirilor, toate ace-

stea combinate cu un consum excesiv.

Reporter: Ce trebuie fãcut, în opi-

nia dumneavoastrã, astfel încât aceste

schimbãri sã fie cât mai lente, iar con-

secinþele lor cât mai reduse?

A COSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Xi you later,
alligator!

S
cenã memorabilã la Con-

gresul partidului comunist

chinez, þinut zilele trecute.

Fostul preºedinte al Chinei

comuniste, Hu Jintao, a fost umflat

chiar de la prezidiu de agenþi ai servi-

ciului de securitate. Coregrafia pare

sã fi fost aceeaºi ca în Coreea de

Nord, când în urmã cu câþiva ani,

pentru maxim efect teatral, un unchi

al lui Kim Jong Un a fost ridicat tot

din sala de congrese, în vãzul tuturor.

Nu este încã clar ce i se pregãteºte lui

Hu Jintao. Predecesorul lui nord-co-

reean a fost adus în faþa unui tribunal

militar, silit sã îºi cearã iertare în ge-

nunchi, dupã care a fost rapid execu-

tat.

Aspectul cel mai ciudat al scenetei

din Pekin este reacþia lui Xi Jingping,

dictatorul în exerciþiu. Luat de aripi de

securiºti, Hu Jintao se opreºte sã îi spu-

nã ceva boss-ului actual. Xi Jingping

rânjeºte sinistru, cu gura pânã la ure-

chi. Nu râde, ci rânjeºte ca un crocodil

când vede antilopa cã se apropie,

însetatã, de malul râului.

ªi de ce nu ar fi mulþumit tiranul de

la Pekin? De când a preluat conduce-

rea comuniºtilor chinezi, din 2012, re-

gimul a devenit tot mai autoritar. Asu-

focat protestele din Tibet. A început,

metodic, un genocid al turkmenilor

musulmani. Aînãsprit cenzura. I-a pus

cu botul pe labe pe oligarhi.

Dar înainte de orice, Xi Jingping

trebuie sã se felicite pentru prostia mo-

numentalã fãcutã de partenerul sãu

Vladimir Putin.

(continuare în pagina 3)

Criza de dolari din
sistemul bancar
elveþian se amplificã

V
aloarea operaþiunilor swap

prin care Federal Reserve

oferã lichiditate în dolari

Bãncii Naþionale a Elveþiei

(SNB) a crescut puternic în ultimele

sãptãmâni ºi a atins recent un nou re-

cord istoric, de 11,1 miliarde

de dolari (vezi graficul).

Conform datelor de la Fede-

ral Reserve Bank of New York,

valoarea operaþiunilor swap a

fost de 6,27 miliarde de dolari

pentru sãptãmâna încheiatã la

12 octombrie 2022 ºi de 3,1

miliarde la începutul lunii oc-

tombrie 2022. Toate aceste operaþiuni

au o maturitate de 7 zile ºi s-au fãcut la

o dobândã de 3,33%.

Datele de la SNB aratã cã lichidita-

tea de 11,1 miliarde de dolari a fost di-

stribuitã unui numãr de 17 instituþii fi-

nanciare, în creºtere de la 15 instituþii

în sãptãmâna precedentã.

Prima operaþiune swap din acest

an, cea din 5 octombrie 2022, a avut

loc pe fondul speculaþiilor privind

dificultãþile financiare ale gigantului

Credit Suisse. Atunci conducerea in-

stituþiei afirma, în cadrul unei note

trimise angajaþilor, cã poziþia de li-

chiditate ºi capitalizarea sunt

foarte bune.

Se pare cã declaraþiile nu au

fost foarte convingãtoare, în

condiþiile în care investitorii au

crescut puternic numãrul tran-

zacþi i lor în lipsã pentru

acþiunile CS.

Datele de la S&P Global

Market Intelligence preluate de Reu-

ters arãtau cã 15,9% dintre acþiunile

bãncii erau împrumutate în a doua par-

te a sãptãmânii trecute.

Acþiunile CS au încheiat sãptãmâna

trecutã la New York cu un preþ de 4,72

de dolari, în scãdere cu peste 52% faþã

de cotaþia din prima zi a acestui an.

(continuare în pagina 12)
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Chinurile Iadului în
mijlocul ”Raiului”

V
iaþa ne încearcã adeseori,

uneori mai tare, alte ori doar

aºa, de întreþinere. Am pã-

þit-o! De data aceasta a fost

doar de întreþinere, sã nu uit cum e.

Aflat într-un loc foarte lãudat din

punct de vedere turistic (Antalya –

Turcia), un soi de Rai al relaxãrii, am

intrat, din nou, în conflict cu o parte

dintre organele interne. Când ele îºi

pun în cap, reuºesc sã mã scoatã com-

plet din decor. Acum m-au lãsat în de-

cor, ca sã pot trece prin toate chinurile

Iadului. Precizare - sunt un gurmand,

dar istoricul medical m-a mai tempe-

rat, iar bucãtãria turceascã nu este

printre favoritele mele din acest mo-

ment al vieþii. Aºa stând lucrurile,

dupã douã zile petrecute pe malul Mã-

rii Mediterane, stomacul a zis sã punã

de o revoluþie.

Frãmântãrile au început chiar în

drum spre hamamul din Manavgat, lo-

cul unde am fost masat, sucit, întins ºi

destins, uns cu ape, sãpunuri, uleiuri.

M-am prezentat la intrarea în saunã cu

chipul condamnatului la moarte. Sã nu

mã învârt în jurul cozii, îmi venea sã

vomit rãu de tot ºi de jur împrejur doar

sticlã, marmurã, apã, parfumuri ºi oa-

meni în costume de baie. Niciun chip

de scãpare. Transpiram ºi încercam sã

mã concentrez în toate direcþiile posi-

bile, dar oriunde mã ducea gândul, sto-

macul venea ºi bãtea violent la uºã ca

sã-ºi anunþe prezenþa. Am scãpat din

saunã ºi am ajuns în baia turceascã.

Am primit un castron de apã în cap

(doar conþinutul lichid) ºi am zis, pânã

aici mi-a fost, mã fac de râs ºi va afla

toatã lumea ce am mâncat la prânz.

Din fericire mâncasem puþin, un cartof

ºi trei centrimetri de muºchiuleþ de

vitã, dar nu asta conta. Când am fost

luat la sãpunit, am scãpat douã lacrimi.

Plângeam pentru demnitatea mea pe

care eram la un pas sã o scap pe gurã.

Am rezistat eroic ºi la o mascã de faþã,

iar când s-a trecut la masajul cu uleiuri

m-am trezit în faþa unei intersecþii. Mã

dureau atât de tare oasele sau muºchii

încât uitam de senzaþia de vomã, iar

când nu mã mai dureau îmi reaminte-

am brusc.

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 10)

CÃLIN
RECHEA

De ce nu ar fi mulþumit tiranul de la Pekin? De când a pre-

luat conducerea comuniºtilor chinezi, din 2012, regimul a

devenit tot mai autoritar. A sufocat protestele din Tibet. A

început, metodic, un genocid al turkmenilor musulmani.

A înãsprit cenzura. I-a pus cu botul pe labe pe oligarhi.

intele de mediu stabilite de acordul de la Paris pentru
2050 sunt deja aproape depãºite, atrage atenþia Fran-
cois Bloch, CEO BRD Groupe Societe Generale.
În cadrul unui interviu, bancherul ne-a precizat: “Situa-
þia actualã va grãbi, de fapt, tranziþia energeticã. Euro-
pa a depins prea mult timp de resurse energetice ale
unui singur furnizor, aflat actualmente sub sancþiuni.

Totul va depinde de ritmul pe care ni-l vom impune singuri, de
planurile pe care le vom face la nivel european în aºa fel încât
aceastã tranziþie energeticã sã fie la rândul ei sustenabilã ºi tole-
rabilã pentru economii ºi populaþie".
Francois Bloch ne-a spus cã, cel puþin în aceastã iarnã, fiecare ki-
lowatt ºi metru cub de gaz vor conta.


