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ªomajul
din Franþa se
menþine la
peste 10%

Rata ºomajului din Franþa a scãzut
în primul trimestru din 2015, pentru
prima oarã în mai mult de un an, pe
fondul redresãrii economiei în baza
preþurilor scãzute ale petrolului ºi a
mãsurilor monetare de stimulare din
zona euro. Totuºi, ºomajul din Fran-
þa se menþine la un nivel de peste
10%.

Conform Institutului Naþional de
Statisticã de la Paris (INSEE), rata
ºomajului din Franþa a scãzut cu 0,1
puncte procentuale în intervalul
amintit, comparativ cu trimestrul an-
terior, ajungând la 10,3%. Dacã se
exclud teritoriile din exterior, rata
ºomajului din regiunea francezã
principalã a coborât de la 10,1% la
10%.

Datele oficiale mai aratã cã rata de
angajare din Franþa a scãzut la
64,1% în trimestrul întâi din anul cu-
rent, de la 64,3% în ultimele trei luni
din 2014.

Banca Franþei estimeazã cã ex-
pansiunea celei de-a doua economii
din zona euro se va accelera anul
acesta, dupã trei ani de stagnare.
Banca centralã de la Paris anticipea-
zã cã avansul economiei þãrii va fi de
1,2% în 2015, dupã care va accelera
la 1,8% în 2016 ºi la 1,9% în 2017.
Previziunile bãncii sunt uºor mai ri-
dicate decât cele ale guvernului de la
Paris.

FMI anticipeazã cã economia
Franþei va avea, în acest an, o expan-
siune de peste 1%.
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Grecia ºi creditorii
rãmân în impas

Impasul dintre autoritãþile elene
ºi creditorii externi ai Greciei,
pe marginea reformelor econo-

mice cheie, se menþinea ºi ieri dupã
ce întrevederea dintre premierul
grec Alexis Tsipras ºi preºedintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, nu a reuºit sã genereze un
acord pentru deblocarea fondurilor
necesare Atenei.

Fo rma þ iunea
aflatã la guvernare
în Grecia nu este de acord cu mãsuri-
le propuse de creditori în schimbul
banilor, iar timpul se scurge în defa-
voarea elenilor care, astãzi, trebuie
sã onoreze o platã de 300 de milioa-
ne de euro cãtre Fondul Monetar
Internaþional (FMI). Premierul elen
spune cã aceastã platã va fi fãcutã.
Alte date scadente pentru rambursa-
rea datoriilor cãtre FMI sunt 12, 16 ºi
19 iunie.

În prima parte a zilei de ieri, Tsi-

pras s-a întâlnit cu Jean-Claude Jun-
cker, iar observatorii anticipau cã
aceasta se va solda mãcar cu “o schi-
þã” a unui acord pentru deblocarea
tranºei de 7,2 miliarde de euro de
care mai poate beneficia Grecia din
acordul de salvare pe care l-a obþinut
în 2010 de la creditorii internaþionali.

Deºi se pare cã au fãcut unele pro-
grese în cadrul di-
scuþii lor, înþe-
legându-se pe

marginea þintelor de surplus bugetar
primar, pãrþile nu au aceleaºi pãreri
în privinþa TVA ºi a pensiilor.

Ministrul elen al Securitãþii Socia-
le, Dimitris Stratoulis, a declarat în
Parlament: “Întregul pachet de pro-
puneri transmise ieri (n.r. miercuri)
de creditori sunt respinse de guver-
nul nostru”.

A.V.
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DUPÃ 24 DE ANI DE CONFLICT

Minoritarii de la Unicredit
Þiriac Bank, lãsaþi în
offside de Ion Þiriac
lMihail Nicolaevici, ANPI: “Micii acþionari aºteaptã ºi ei o ofertã
«mafiotã» de nerefuzat” l Unicredit Þiriac Bank: “Intenþionãm sã facem o
ofertã pentru minoritari pânã la sfârºitul acestui an”

Micii acþionari ai UniCredit
Þiriac Bank SA, care sunt
în conflict cu banca de

ani de zile, s-au entuziasmat, ieri, la
auzul veºtii cã UniCredit Bank Au-
stria AG ia în considerare sã le facã
o ofertã ºi lor, dupã ce i-a asigurat
exit-ul lui Ion Þiriac.

UniCredit Bank Austria AG a
anunþat, miercuri searã, cã achiziþio-
neazã acþiunile reprezentând 45%
din UniCredit Þiriac Bank SA deþi-
nute de Þiriac Holdings Ltd., ma-
jorându-ºi astfel capitalul deþinut în
cadrul UniCredit Þiriac Bank, de la
50,6%, la 95,6%.

“Intenþionãm sã facem o ofertã
pentru acþionarii minoritari care sã
includã paºii specifici de parcurs
pânã la sfârºitul acestui an”, ne-au
transmis reprezentanþii Unicredit Þi-
riac Bank.

“Deocamdatã, acþionarii nu au
de ce sã sarã din papuci”, considerã
Mihail Nicolaevici, preºedintele
Asociaþiei Naþionale pentru Pro-
tecþia Investitorilor, care spune cã
micii acþionari, care mai au 4,5%

din acþiunile bãncii, nu au fost ni-
ciodatã bãgaþi în seamã în cadrul
instituþiei.

Domnul Nicolaevici a spus: “Este
uºor sã pui în comunicat faptul cã ur-
meazã sã faci o ofertã, ca sã sarã în
sus minoritarii. Dar nu era frumos,
dacã eºti o bancã mare ºi corectã, sã

fi fãcut acest demers o datã pentru
toatã lumea? Ei s-au înþeles cu Þiriac
(n.r. Ion Þiriac), ca ºi când noi nu am
exista. Ar fi putut mãcar sã anunþe
toþi acþionarii”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

“Vrãjitorul” Draghi
nu mai poate
hipnotiza pieþele?
P

iaþa obligaþiunilor guverna-
mentale din zona euro a
înregistrat un atac de pani-
cã în ultimele zile, în ciuda

optimismului manifestat de Mario
Draghi, preºedintele BCE.

Se pare cã investi-
torii s-au concentrat
mai mult asupra co-
notaþiilor negative ale
creºterii volatilitãþii,
pe o piaþã a cãrei li-
chiditate a fost serios
afectatã de lansarea

programului de relaxare cantitativã.
Astfel, randamentul obligaþiuni-

lor Germaniei cu maturitatea la 10
ani a crescut de aproape douã ori faþã
de sfârºitul lunii trecute, pânã la
0,95%. Faþã de minimul istoric de
0,077%, înregistrat în a doua jumã-
tate a lunii aprilie 2015, randamentul
a crescut de peste 12 ori (vezi grafi-
cul 1).

Randamentul obligaþiunilor de 30
de ani a crescut cu 50 de puncte de
bazã în ultimele zile ºi a depãºit pra-
gul de 1,6%.

La prima vedere, nivelul costuri-
lor de finanþare pe termen lung nu
este semnificativ, cel puþin dacã pri-
vim media istoricã. Importantã este,
însã, creºterea explozivã, care poate

crea haos la nivelul portofoliilor de
obligaþiuni guvernamentale, mai
ales pe fondul unui grad ridicat de le-
verage.

“Declinul obligaþiunilor din zona
euro a ºters profitul din 2015, pe fon-
dul revenirii inflaþiei”, scria Bloom-
berg înainte de ºedinþa de politicã
monetarã a BCE.

În Financial Times se aratã cã
“Draghi a alimentat vânzarea ma-
sivã a obligaþiunilor din zona euro”
prin declaraþiile sale, în condiþiile
în care “a existat speranþa cã Mario

Draghi va încerca sã tempereze vo-
latilitatea pieþei”, dupã cum a de-
clarat Justin Knight, analist la
UBS, pentru cotidianul financiar
britanic.

Mario Draghi a explicat tendinþa
de creºtere a randamentelor obliga-
þiunilor prin îmbunãtãþirea perspecti-
velor creºterii economice ºi creºterea
aºteptãrilor inflaþioniste, dar a preci-
zat cã factorii determinanþi nu pot fi
izolaþi cu precizie.

(continuare în pagina 15)

Claudiu Dumbrãveanu,
achitat în dosarul mitei
de la ANRE

Claudiu Dumbrãveanu, fost
vicepreºedinte al ANRE
(reglementatorul pieþei de

energie), ºi Florin Gugu, director în
cadrul Enel, au fost achitaþi de Tri-
bunalul Bucureºti în dosarul în care
sunt acuzaþi de DNA pentru luare ºi
dare de mitã, dupã cum ne-au spus
mai multe surse judiciare. Pânã la
ora închiderii ediþiei, pe site-ul Tri-
bunalului Bucureºti nu fusese publi-
catã sentinþa din dosar, sursele noa-
stre precizându-ne cã procurorii au
posibilitatea sã facã recurs.

Procurorii DNAau dispus trimite-
rea în judecatã, sub control judiciar,
în luna august a anului trecut, a lui
Dumbrãveanu ºi Gugu. Potrivit re-
chizitoriului procurorilor, în prima

jumãtate a anului 2013, Claudiu
Dumbrãveanu a pus în vedere incul-
patului Florin Gugu cã, în urma de-
scoperirii unei duble taxãri a certifi-
catelor verzi cãtre consumatori în
anul 2012, Enel Distribuþie Munte-
nia este pasibilã de sancþiuni
constând în reducerea tarifelor de
furnizare a energiei electrice cu 6%.
Procurorii susþin cã Dumbrãveanu a
condiþionat micºorarea procentului
de reducere a tarifelor la 1,3% de
atragerea firmei Electro-Alfa Inter-
national SRL, aparþinând unui apro-
piat al vicepreºedintelui ANRE,
Gheorghe Ciubotaru, în implemen-
tarea proiectului Smart Meter (con-
torizare inteligentã), ori de încheiere
de cãtre Enel cu aceastã societate a

unor contracte de lucrãri sau de achi-
ziþie echipamente.

Tot conform rechizitoriului, Flo-
rin Gugu a promis cã va þine cont de
solicitarea lui Dumbrãveanu, sens în
care a avut întâlniri cu reprezentanþii
Electro-Alfa International, cu care a
stabilit atribuirea unor contracte,
deºi aceºtia practicau preþuri peste
cele ale pieþei în domeniu.

ALINA TOMA VEREHA
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Conflictul ruso-ucrainean,
tot mai aproape de graniþele
noastre
l Analist moldovean: “România analizeazã
posibilitatea unei intervenþii militare în
Transnistria” l Bogdan Aurescu: “Informaþia
este profund ridicolã” l Jurnalist Financial
Times: “Atenþie la Transnistria”

Tensiunile dintre Rusia, Trans-
nistria, Republica Moldova ºi Ucrai-
na se amplificã, apropiindu-se tot
mai mult de graniþele þãrii noastre.

Vicepremierul rus Dmitri Rogo-
zin a acuzat recent Republica Mol-
dova ºi Ucraina de faptul cã ar fi im-
pus o blocadã social-economicã fo-
arte durã regiunii transnistrene ºi a
promis, la Tiraspol, cã Rusia va fi

“întotdeauna alãturi de Transnistria”,
potrivit Deutsche Welle.

Pe de altã parte, un post de televi-
ziune al Ministerului rus al Apãrãrii
a susþinut recent cã România ar ana-
liza posibilitatea lansãrii unei opera-
þiuni militare în regiunea separatistã
moldoveanã Transnistria. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

BT, INTERESATÃ DE ALTE ACHIZIÞII

Banca Transilvania, hrãnitã
cu jar: dupã Volksbank,
apoi Piraeus?

Precum calul hrãnit cu jar de
Fãt Frumos ca sã-ºi ia zbo-
rul, tot aºa Banca Transilva-

nia înghite bancã dupã bancã. Dupã
ce a preluat "Volksbank", aproape
abandonatã de acþionarul austriac,
BT ia în calcul ºi alte asemenea
tranzacþii.

Reprezentanþii Bãncii Transilva-
nia ne-au spus ieri cã nu au purtat ne-
gocieri pentru preluarea “Piraeus
Bank” România, dar cã sunt deschiºi
în continuare la achiziþii.

Dupã preluarea Volksbank, clujenii
au ajuns la o cotã de piaþã de 12,7% pe
piaþa noastrã, iar înghiþirea “Piraeus”,
care nu este de exclus – având în vede-
re deschiderea pentru cumpãrãturi -,

i-ar aduce încã 2,5%, ºi ar ajuta-o sã
întreacã BRD – instituþie aflatã pe lo-
cul al doilea în sistemul bancar. Acest
lucru ar însemna, de asemenea, un
avans de 70% al cotei de piaþã, într-un
termen de câteva luni.

În ciuda reticenþelor oficialilor din
sistemul bancar care susþin cã BT nu
poate, într-un timp atât de scurt, sã
asimileze Volksbank, banca din Cluj
pare sã-ºi asume achiziþiile voini-
ceºte. Ceea ce nu ar fi prea greu din
moment ce BT cumpãrã bãnci curã-
þate de credite neperfomante de sute
de milioane de euro.

ELENA DEACU

(continuare în pagina 2)


