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Franþa are primul preºedinte socialist
din ultimii 17 ani
l Francois Hollande: “Austeritatea nu este inevitabilã”

Francois Hollande a fost ales,
în scrutinul de duminicã, pri-
mul preºedinte socialist al

Franþei din ultimele douã decenii,
acesta învingându-l pe actualul ºef
al statului, Nicolas Sarkozy.

În opinia specialiºtilor, acest re-
zultat al alegerilor va avea implicaþii
majore atât în Franþa, cât ºi în Euro-
pa, în condiþiile în care regiunea face
eforturi sã iasã din criza datoriilor
suverane.

Potrivit numãrãtorii care exclude
voturile din afara þãrii, Hollande, în
vârstã de 57 de ani, a învins în cursa
electoralã cu un procent de 51,67%,
în timp ce Sarkozy a obþinut 48,33%.
Astfel, Francois Hollande devine
primul preºedinte socialist al Franþei
dupã Francois Mitterrand, care ºi-a
încheiat mandatul în 1995.

În campania electoralã, Hollande
s-a angajat cã va obliga bãncile sã se-
pare activitãþile de retail de cele de
investiþii, considerate “speculative”,

pledând totodatã pentru o taxã pe toa-
te tranzacþiile ºi majorarea cu 15% a
taxei pe profiturile bãncilor.

În plus, preºedintele ales al Fran-
þei considerã cã Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) ar trebui sã ajute
într-un mod mai activ þãrile cu pro-

bleme financiare din zona euro,
acordându-le împrumuturi prin Me-
canismul European de Stabilitate
(ESM), nu sã le sprijine prin in-
termediul bãncilor comerciale. Fran-
cois Hollande afirma cã BCE a ales
sã susþinã statele îndatorate prin in-
termediul bãncilor, nu prin credite
directe cãtre guverne.

Ieri, dupã anunþarea rezultatului
votului de duminicã, Hollande a pro-
mis mai puþinã austeritate ºi mai
multã creºtere în regiune. Domnia sa
a declarat: “Europa ne urmãreºte.
Austeritatea nu este inevitabilã. Mi-
siunea mea este, acum, sã dau con-
strucþiei europene o dimensiune de
creºtere”.

Hollande “moºteneºte” o econo-
mie care creºte greu ºi în care rata
ºomajului este la cel mai ridicat nivel
din ultimii 12 ani.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)
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Acþiunile bãncilor greceºti, în scãdere,
pe Bursa din Atena

Acþiunile Alpha Bank ºi EFG
Eurobank au scãzut, ieri, pe
b u r s a d i n A t e n a ,

înscriindu-se în linie cu deprecierile
înregistrate de acþiunile instituþiilor
de credit greceºti. Titlurile bãncilor
elene au avut, în cursul dimineþii de
ieri, cele mai mari scãderi de la Bur-
sa din Atena, pe fondul incertitudi-
nilor cauzate de rezultatul alegerilor
parlamentare.

Cele mai importante patru bãnci

elene, prezente ºi în þara noastrã, au
înregistrat scãderi puternice. Alpha
Bank a pierdut 21%, Piraeus Bank a
scãzut cu 20,45%, EFG Eurobank cu
19,5%, iar National Bank of Greece
cu 18,9%.

Indicele sectorului bancar a pierdut,
în cursul dimineþii, 19%, însã volume-
le de tranzacþionare au fost reduse.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

Regling, EFSF: Fondurile
de salvare a zonei euro
ar trebui sã fie suficiente

Fondurile de salvare a zonei euro,
prevãzute la 750 de miliarde euro
(976 miliarde dolari), ar trebui sã fie
suficiente, conform declaraþiilor lui
Klaus Regling, directorul Fondului
European de Stabilitate Financiarã
(EFSF).

“Când privesc spre statele despre
care se vorbeºte des, ºtiu exact cât de
mari sunt necesitãþile lor de finanþa-
re”, a afirmat Regling, adãugând cã
acest necesar va fi mai mic de 750
miliarde euro în urmãtorii ani.

Scad rezervele valutare
ale Bãncii Elveþiei

Valoarea rezervelor valutare ale
Bãncii Naþionale a Elveþiei (SNB) a
continuat sã scadã în aprilie, potrivit
datelor oficiale anunþate ieri.

Deþinerile în valutã ale SNB au
coborât la 235,6 miliarde franci
(255,2 miliarde dolari) în aprilie, de
la 237,5 miliarde franci în martie, res-
pectiv 257,5 miliarde franci la finele
lui 2011.

Ungaria vrea sã obþinã un
împrumut extern de 15
miliarde euro, pe trei ani

Ungaria încearcã sã obþinã un
împrumut de 15 miliarde euro de la
UE ºi FMI, pe trei ani, în vederea sta-
bilizãrii economiei naþionale, con-
form oficialilor de la Budapesta.

V.R.

VLADIMIR PUTIN, A TREIA ÎNVESTITURÃ

România, prioritarã pentru
dezvoltarea Gazprom

E
xpansiunea regionalã a bu-
siness-ului este un punct
strategic pentru NIS, com-
panie subsidiarã a “Gaz-

prom Neft”. România se aflã printre
þãrile prioritare, care prezintã o di-
recþie promiþãtoare de dezvoltare,
potrivit Direcþiei de Comunicare a
Gazprom.

“Rãmânem interesaþi sã investim
în aceastã þarã ºi studiem modalitãþi-
le posibile de cooperare”, se aratã un
rãspuns al Direcþiei de Comunicare a
Gazprom, la solicitarea noastrã.

Oficialii Gazprom ne-au mai
spus cã firma ruseascã are consul-
tãri cu autoritãþile din România pe
proiecte în domeniul UGS – depo-

zite subterane de înmagazinare a
gazelor.

În toamna anului trecut, autoritãþi-
le române ºi ruse au trecut în revistã
oportunitãþile investiþionale în þara
noastrã. În acest sens, conducerea
“Gazprom” ºi-a exprimat interesul
pentru realizarea de investiþii în sec-
torul depozitãrii subterane de gaze în
România. Cu aceeaºi ocazie, au fost
evaluate perspectivele continuãrii
acordurilor cu privire la tranzitul de
gaze prin România cãtre piaþa din
sud-estul Europei. De asemenea, a
fost reafirmat interesul reciproc pen-
tru deschiderea unei colaborãri pro-
ductive între “Gazprom” ºi compa-
niile româneºti “Romgaz” ºi “Trans-
gaz” pe terþe pieþe în domeniul ex-
plorãrii, exploatãrii ºi transportului
de gaze.

În toamna anului trecut, preºedin-
tele “Gazprom” Aleksei Miller a
arãtat disponibilitatea companiei de
a rãspunde pozitiv autoritãþilor româ-
ne pentru stabilirea unor relaþii con-
tractuale directe pentru furnizarea de
gaz cãtre þara noastrã.

De asemenea, în cadrul unei
întâlniri cu ministrul de atunci al
Economiei, Ion Ariton, Aleksei Mil-
ler a exprimat interesul “Gazprom”
pentru investiþii în centralele electri-
ce din România.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Vladimir Putin a dat asigurãri cã are o singurã ambiþie,

anume “dezvoltarea stabilã” a unei þãri pe care a reuºit

deja sã o scoatã din situaþia anilor ‘90 pentru a-i reda

statura de mare putere.
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MIHAI PRUNDIANU, CCIRJ:

Japonia vrea sã construiascã nouã centrale nucleare, pânã în 2020
l Dezafectarea centralei de la Fukushima, afectatã de cutremurul din 2011, va dura între 2 ºi 3 decenii

Japonia intenþioneazã sã constru-
iascã nouã noi centrale nucleare
sau suplimentare pânã în 2020,

ºi mai mult de 14 pânã în 2030, potri-
vit planului sãu strategic din sectorul
energetic elaborat de Ministerul ni-
pon al Economiei, dupã cum ne-a
spus Mihai Prundianu, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie
România-Japonia (CCIRJ): “Factura
dezastrului din 2011 a fost imensã
pentru Japonia ºi a condus la revizui-
rea politicii nucleare, în primul rând
din punctul de vedere al securitãþii.
Autoritatea de Reglementare Nucle-
arã va implementa noi regulamente

în acest sens, incluse în legislaþie”.
Printre noile reglementãri în do-

meniu se numãrã luarea în conside-
rare a unor mãsuri, începând de la
cele de prevenire pânã la reducerea
daunelor, a accidentelor ºi situaþiilor
necontrolabile.

Japonia este unul dintre cei mai
mari consumatori de energie din
lume. Înainte de catastrofa din martie
2011, de la Fukushima, în aceastã þarã
existau 54 de reactoare comerciale. În
prezent, Japonia se pregãteºte sã îºi
închidã toate reactoarele nucleare.
Un numãr de 52 de reactoare comer-
ciale din Japonia, din cele 54, au fost

scoase din funcþiune ºi nu este clar
când vor putea fi repornite, ne-a spus
domnul Prundianu: “Catastrofa de
acum un an a lãsat Japonia cu multe
semne de întrebare în privinþa securi-
tãþii nucleare. Guvernul japonez a
anunþat, în luna decembrie, un plan
pentru dezafectarea centralei nuclea-
re, dar a menþionat cã va dura între 2
ºi 3 decenii pentru a fi dezafectatã în
totalitate. Centrala a reuºit sã fie, deo-
camdatã, doar stabilizatã”.

Domnia sa a subliniat cã Japonia a
devenit rapid o supraputere econo-
micã: “Deºi aceastã þarã ocupã mai
puþin de a treia sutã parte din supra-

faþa uscatului, totuºi deþine o ºesime
din puterea economicã mondialã.
Economia Japoniei este susþinutã în
toate domeniile, de la informaticã
pânã la turism. De la un tãrâm înde-
pãrtat, obscur ºi exotic de acum 150
de ani, ea a devenit rapid o suprapu-
tere economicã”.

Mihai Prundianu este de pãrere cã,
printre secretele dezvoltãrii spectacu-
loase a Japoniei, se aflã forþa de mun-
cã în numãr considerabil, ºcolitã, ex-
trem de disciplinatã, ascultãtoare ºi
focusatã. (EMILIA OLESCU)

Citiþi, în pagina 4, întregul interviu

cu Mihai Prundianu.

“Factura dezastrului din 2011
a fost imensã pentru Japonia
ºi a condus la revizuirea
politicii nucleare”, potrivit lui
Mihai Prundianu.

Grecii nu mai vor partide pro-austeritate
l Posibile noi alegeri în iunie l “Citigroup”: 75%
probabilitate ca þara sã iasã din zona euro

Partidul Noua Democraþie (de
centru-dreapta) din Grecia ºi
f o r ma þ i u n ea so c i a l i s t ã

PASOK, care au dominat scena po-
liticã elenã mai multe decenii ºi au
susþinut politica de austeritate, au
obþinut, împreunã, circa 32% din
voturi în alegerile din data de 6 mai,
procent care le-a adus numai 149
din cele 300 de locuri în Parlament.

PASOK a obþinut numai 13,2%
din voturi (41 de locuri în Parla-
ment), fiind trimis pe locul al treilea
de Coaliþia Stângii, cu 16,8% (52 lo-
curi). Noua Democraþie a obþinut
18,85% din voturi (108 locuri), iar
liderului acestuia, Antonis Samaras,
a fost desemnat sã formeze un nou
guvern. (V.R.)

(continuare în pagina 6)

Francois Hollande

Parlamentul,
la “Pontat”

T
oþi miniºtrii propuºi de
Guvernul Ponta au pri-
mit ieri aviz favorabil de
la Comisiile de speciali-

tate, iar Parlamentul s-a reunit în
ºedinþã comunã, începând cu ora
16.00, pentru votul decisiv. Înain-

tea începerii ºedinþei, Victor Pon-
ta le-a cerut parlamentarilor USL
sã voteze cu bilele la vedere.

La închiderea ediþiei, parlamenta-
rii nu terminaserã de votat.

La ºed in þã , condusã de
preºedintele Senatului Vasile Bla-

ga, au fost prezenþi 247 de parla-
mentari, 213 fiind absenþi. Au par-
ticipat foarte puþini parlamentari
PDL, printre ei numãrându-se
Mircea Toader, Silviu Prigoanã ºi
Valeriu Tabãrã. n

Citiþi detalii în pagina 11.
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Lângã Traian Igaº, care a absolvit liceul la 24 de ani,
un alt parlamentar PDL, pe care nu am reuºit sã-l iden-
tificãm, se joacã “Angry Birds” pe o “tabletã”. Nu ne
dãm seama dacã a reuºit sã treacã de primul nivel.

“Angry Birds” este un joc electronic foarte popu-
lar: jucãtorii folosesc praºtii ca sã lanseze pãsãri fu-
rioase cãtre fortãreþe unde se aflã porcuºori care
furã ouã.

Una din colegele noastre are un bãieþel de 9 luni care
joacã ºi el “Angry Birds”.

Vãzând ºedinþa de învestiturã, colega noastrã a decis
sã nu-l lase sã se mai joace, ca nu cumva sã ajungã par-
lamentar, în pofida faptului cã, jucându-se, ar primi o
indemnizaþie lunarã de 4000 de lei.

Colega noastrã îi doreºte bãieþelului sãu o dezvoltare
intelectualã superioarã.


