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Banca Angliei
menþine dobânda
la minim record

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã nu modifice dobânda de politicã
monetarã, urmãrind sã susþinã în
continuare redresarea economicã.

BoE pãstreazã, astfel, dobânda de
referinþã la nivelul minim record de
0,5%, aºa cum aºteptau analiºtii.
Totodatã, banca centralã britanicã a
decis sã menþinã valoarea programu-
lui de achiziþii de active la 375 de mi-
liarde lire sterline (circa 617 miliar-
de dolari).

Banca Angliei nu a mai modificat
dobânda de referinþã din luna martie
2009.

Rata ºomajului
din Grecia se apropie
de 28%

Rata ºomajului din Grecia a conti-
nuat sã creascã în octombrie 2013,
ajungând la nivelul record de 27,8%,
de la 27,7% în septembrie, ceea ce
aratã adâncirea recesiunii din cauza
austeritãþii, conform Oficiului Cen-
tral de statisticã de la Atena
(ELSTAT). Nivelul ºomajului con-
semnat în octombrie este cel mai ri-
dicat din 2006.

Potrivit ELSTAT, un numãr re-
cord de 1,38 milioane de greci nu
aveau un loc de muncã în octombrie
anul trecut, în creºtere cu 85.134 faþã
de perioada similarã din 2012.

Cea mai ridicatã ratã a ºomajului,
de 59,9%, este înregistratã în rândul
tinerilor cu vârste cuprinse între 15 ºi
24 ani.

V.R.

Calendarul listãrilor,
renegociat cu FMI
l Niþã: „Hidroelectrica ºi Electrica vor fi listate
în iunie, Complexul Oltenia - în octombrie”
l Surse: „Autoritãþile vor þine cont de
oportunitãþile de piaþã, ca sã strângã cât mai
mulþi bani”

Scrisoarea de intenþie agreatã
cu FMI în septembrie „înghe-
suie” listãrile societãþilor

energetice Electrica, Hidroelectrica
ºi Complexul Energetic Oltenia în
luna iunie a acestui an, ceea ce, evi-
dent, este contraproductiv, întrucât
statul vrea sã maximizeze veniturile
din aceste operaþiuni, dar ºi imposi-
bil din punct de vedere tehnic, susþin
surse apropiate situaþiei.

„Autoritãþile responsabile vor re-
negocia calendarul în funcþie de
oportunitãþile din piaþã, astfel încât
listãrile sã aducã fonduri cât mai
mari companiilor, care au nevoie de
lichiditãþi pentru investiþii”, ne-au
mai spus sursele noastre, care afirmã
cã mai multe detalii vor fi puse pe
masa discuþiilor cu FMI la finele
acestei luni, când delegaþia Fondului
soseºte în România. „Cel mai proba-
bil, în aprilie vom afla calendarul
nou de temporizare a listãrilor, dupã
studiul oportunitãþilor de piaþã reali-
zat de intermediari”, ne-au mai de-
clarat sursele noastre.

Pe lângã condiþiile de piaþã, calen-
darul listãrilor trebuie sã þinã cont ºi
de cele douã runde de alegeri din
acest an (europarlamentare ºi prezi-
denþiale), întrucât “bãtãliile” politice
pot afecta percepþia investitorilor,
susþin unele voci.

Ieri, ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niþã, a declarat,
citat de Mediafax, cã Hidroelectrica
ºi Electrica vor fi listate în iunie, atât
la Bursa de Valori Bucureºti, cât ºi la
cea din Londra, dar ºi cã un pachet
de 15% din capitalul social al Com-
plexului Energetic Oltenia va fi
vândut pe bursã în octombrie.

Departamentul pentru Energie,
acþionarul majoritar al celor trei
companii, va scoate la vânzare pe
bursã 51% din capitalul Electrica
SA. Înainte de aceastã operaþiune,
compania va fi divizatã. Astfel, va fi
înfiinþatã o firmã care va prelua toate
participaþiile minoritare ale Electrica
deþinute la alte societãþi. (A.T.)

(continuare în pagina 13)

BCE promite, din nou,
menþinerea dobânzilor scãzute
l Ieri, instituþia a decis pãstrarea dobânzii cheie
la nivelul minim record de 0,25%

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, a
întãrit, ieri, promisiunea institu-

þiei de a menþine dobânzile la un nivel
scãzut atâta vreme cât va fi necesar,
ca sã susþinã redresarea economiei.

“Consiliul guvernatorilor subli-
niazã cu fermitate cã va menþine
orientarea acomodativã a politicii
monetare atât timp cât va fi necesar”,
a afirmat Draghi,
ieri, la Frankfurt,
într-o conferinþã
de presã. Oficialul BCE a subliniat:
“Asistãm la o redresare economicã
ce nu se mai bazeazã exclusiv pe
creºterea exporturilor, ex-
tinzându-se treptat cãtre cererea in-
ternã, dar încã este prematur sã de-
clarãm orice victorie”.

În urma afirmaþiilor lui Mario
Draghi, moneda unicã europeanã a
avut un curs inferior pragului de 1,36
dolari, pe care îl depãºise anterior
conferinþei de presã. Dar raportat la

ziua anterioarã, cursul a fost unul în
urcare. Euro a crescut cu 0,1% la ora
10.37, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,3593 dolari.

Ieri, BCE a decis sã menþinã
dobânda de politicã monetarã la nive-
lul minim record de 0,25%, la care se
aflã din luna noiembrie 2013. Decizia
bãncii a fost anticipatã de analiºti.

Mario Draghi a declarat cã existã
doi factori care ar
putea determina
BCE sã taie din

nou dobânzile: înãsprirea nejustifi-
catã a condiþiilor de pe pieþele mone-
tare pe termen scurt ºi înrãutãþirea
perspectivelor de inflaþie pe termen
mediu. Draghi a menþionat cã BCE
are la dispoziþie o gamã largã de in-
strumente pe care le poate utiliza
pentru evitarea scãderii inflaþiei la
un nivel prea mic, fiind pregãtitã sã
acþioneze dacã va fi nevoie. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

CÂT DE RÃU NE FACE TELEFONUL MOBIL?

Sãnãtatea, afectatã în mod
alarmant de noile tehnologii
l Potrivit cercetãrilor medicale, telefonul mobil poate deteriora sãnãtatea creierului în mod ireversibil
l Cuptorul cu microunde altereazã mâncarea ºi poate cauza apariþia canceruluil În 2011, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a clasificat radiaþiile wireless drept “posibil cancerigene”

P
ersoanele care folosesc te-
lefonul mobil în mod regu-
lat (o jumãtate de orã de
convorbiri pe zi sau mai

mult) au un risc dublu de a dezvolta
cancer la creier, în doar zece ani de
zile, potrivit studiilor medicale la ni-
vel mondial. De altfel, cei care folo-
sesc telefonul mobil încã din perioa-
da copilãriei sau adolescenþei au, în
opinia specialiºtilor, de pânã la cinci
ori mai multe boli decât o persoanã
“netehnologizatã”, totul pe parcur-
sul a mai puþin de un deceniu. Studii-
le academice americane au dovedit
cã expunerea excesivã la radiaþiile
produse de telefoanele mobile poate
conduce la probleme extrem de se-
rioase, precum deficitul de atenþie
sau al auzului, autism, schimbãri
comportamentale, insomnie, Parkin-
son sau Alzheimer, precum ºi o altã

întreagã serie de boli ale sistemului
nervos.

Profesorul Nesrin Seyhan, cola-
borator al NATO ºi fondator al De-
partamentului de Biofizicã din ca-
drul Universitãþii Gazi din Ankara
(Turcia), a dovedit ºtiinþific cã ºoare-
cii ºi iepurii expuºi, prenatal, radia-
þiilor produse de telefoane mobile au
mai puþine celule ale creierului. Un

rezultat asemãnãtor l-a obþinut pro-
iectul Reflex, dezvoltat de Uniunea
Europeanã, numai cã efectele nu au
fost depistate la ºoareci ºi iepuri, ci la
oameni.

Efecte serioase asupra ADN-ului
uman au fost semnalate ºi de profe-
sorii Ashok Agarwal de la Clinica
din Cleveland ºi de Robert John Ait-
ken de la Universitatea Newcastle

din Australia, care avertizeazã foarte
serios asupra efectelor pe care le are
un telefon mobil þinut în mod îndelu-
gat în buzunarul pantalonilor, chiar
dacã nu este utilizat.

Dupã ce inclusiv Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a anunþat cã ra-
diaþiile emise de telefoanele mobile
pot cauza cancer, în special la nivelul
creierului, autoritãþile americane vor
sã investigheze problema, scrie Huf-
fington Post. Astfel, ºeful Comisiei
Federale de Comunicaþii, Juliul Ge-
nachowski, a cerut o revizuire a po-
ziþiei agenþiei în domeniul energiei
de radiofrecvenþã emise de telefoa-
nele mobile, pe fondul temerilor per-
sistente cã aceste dispozitive pot
provoca tumori cerebrale.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 11)

INTERNATIONAL

CRIN VREA ÎN USL PÂNÃ ÎN 2016

Remanierea miniºtrilor PNL,
anulatã sau amânatã?
Preºedintele PNL Crin Anto-

nescu vrea ca partidul pe care
îl conduce sã rãmânã în USL

pânã în 2016, dar are în vedere, în
viitorul apropiat, remanierea unor
miniºtri PNL. Surse politice ne-au
declarat cã, în cadrul Delegaþiei Per-
manente de ieri, ar fi trebuit sã fie
luatã în discuþie schimbarea lui Radu
Stroe, ministrul Administraþiei ºi
Internelor, a Marianei Câmpeanu,
ministrul Muncii, dar ºi Ramonei
Mãnescu, ministrul Transporturilor.

Crin Antonescu a convocat, ieri,
prima Delegaþie Permanentã a parti-
dului din acest an, dar aceasta a fost
anulatã. Surse politice ne-au declarat
cã în cadrul Delegaþiei ar fi trebuit
discutate nemulþumirile din teritoriu
ale reprezentanþilor PNL legate de
colaborarea cu PSD, dar ºi posibila
remaniere. Alte surse politice susþin
cã, dimpotrivã, tema discuþiilor ar fi
trebuit sã fie posibila împãcare a fi-
lialelor PNL- PSD din teritoriu, unul

din cele mai mari scandaluri având
loc în Ilfov.

Dupã anularea Delegaþiei Perma-
nente, Crin Antonescu a declarat:
“Cred cu tãrie cã, în ciuda tuturor lu-
crurilor pe care le-am trãit anul tre-
cut, existã posibilitatea sã încercãm
sã revigorãm ºi sã menþinem USL, sã
ne achitãm de obligaþiile pe care le
avem în interiorul alianþei pentru a
ne duce la bun sfârºit mandatul, pânã

în 2016”.
Crin Antonescu a mai spus cã

USL nu a fost înfiinþatã pentru a
câºtiga niºte alegeri sau pentru a
împãrþi niºte posturi, dar ºi cã i se par
iresponsabile declaraþiile unor colegi
de alianþã, oameni politici, care vor-
besc despre data la care ar fi mai bine
sã se rupã USL, despre gâlceava din
diverse colþuri ale þãrii, despre diver-
genþele, frustrãrile care s-au acumu-
lat pe parcursul anului trecut: „Nu cã
ele nu ar fi reale. ªtim bine cã sunt
reale. ªtim cã, dincolo de cele care
s-au expus public, cu imprudenþã,
existã multe altele despre care am
ºtiut sã tãcem. De câte ori ne con-
fruntãm cu toate aceste probleme ºi
nemulþumiri, trebuie sã nu uitãm cã
noi toþi suntem aici, în parlament, în
guvern, prin voinþa cetãþenilor ºi pe
banii contribuabililor.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 15)

Numeroase studii ºi voci de specialitate din dome-
niul medical la nivel mondial devin tot mai intere-
sate de studiul efectelor pe care le are noua tehno-
logie asupra sãnãtãþii noastre. Experimente de tot
felul ºi rezultatele lor aduc consterna-
re în rândul opiniei publice ºi reuºesc
sã o împartã, întotdeauna, în douã:
cei care rezoneazã cu studiile ºi se pa-
nicheazã la aflarea rezultatelor lor ºi
cei cãrora totul li se pare o minciunã ºi

care acuzã presa de faptul cã aleargã prea mult
dupã senzaþional.
În prezent, cu greu mai poate fi gãsit loc pe
Pãmânt care sã nu fie conectat la tehnologia mo-

dernã, fie cã vorbim despre telefonie, televiziune,
simple reþele de cabluri sau cele wireless ori 3G,
4G, LTE, unde radio ºi altele câte or mai fi.
Odatã cu aceste schimbãri, organismul uman a fost

nevoit, vrând-nevrând, sã se adapteze
noilor condiþii de viaþã. Dacã a reuºit
sau nu sã facã acest lucru, nu se cu-
noaºte cu exactitate. Cert este cã devi-
ne un subiect tot mai intens urmãrit
de cercetãtori ºi lumea medicalã.
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