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EFSF a plasat

obligaþiuni la un

randament negativ

Facilitatea Europeanã de Stabilita-
te Financiarã (EFSF) a plasat ieri,
pentru prima oarã de la lansarea sa,

titluri la un randa-
ment negativ.
Banca centralã a
Germaniei, care a
administrat emi-
siunea, a informat
cã fondul a vân-
dut titluri de
1,488 miliarde

euro, cu maturitatea la ºase luni, la un
randament de –0,0113%, ceea ce ara-
tã dorinþa de siguranþã a investitorilor.

Teleconferinþã

pentru planul de sprijin

al Spaniei

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
vor organiza, vineri, o teleconferinþã
pentru finalizarea planului de reca-
pitalizare a bãncilor spaniole, anunþã
un purtãtor de cuvânt al preºedinte-
lui Eurogroup, Jean-Claude Juncker.

Liderii europeni trebuie sã deblo-
cheze pânã la sfârºitul lunii iulie 30
de miliarde euro pentru sistemul
bancar spaniol.

13 bãnci italiene,

retrogradate de Moody’s

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a retro-
gradat, luni seara, 13 bãnci din Italia,
printre care “UniCredit” SpA ºi
“Intesa Sanpaolo” SpA, aducând ca
argument pentru aceastã decizie slã-
birea economiei þãrii ºi a finanþelor
guvernului de la Roma.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Banca Italiei ºi-a

revizuit în sens negativ

estimãrile privind

economia þãrii

Banca centralã a Italiei ºi-a revi-
zuit ieri, în sens negativ, estimãrile
privind evoluþia economiei þãrii în
acest an, anticipând un declin de 2%
al Produsului Intern Brut, faþã de o
scãdere de 1,5%, cât estima la înce-
putul anului.

Potrivit Bãncii Italiei, scãderea
activitãþii economiei þãrii ar urma sã
încetineascã în cea de-a doua jumã-
tate a anului, iar la începutul lui 2013
Italia va reveni în teritoriu pozitiv. În
plus, banca centralã preconizeazã cã,
anul viitor, condiþiile de creditare din
þarã vor începe sã se normalizeze.

FMI aprobã o nouã

tranºã pentru Portugalia

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a anunþat deblocarea unei noi
tranºe de ajutor pentru Portugalia, de

1,48 miliarde
euro, ridicând la
21,13 miliarde
euro suma totalã
plãtitã acestei þãri
dupã încheierea
acordului de asis-
tenþã, în mai
2011. Conform

acestuia, Uniunea Europeanã ºi FMI
acordã un ajutor total de 78 de mi-
liarde euro Portugaliei, pe trei ani.

V.R.

DIN CAUZA INSOLVENÞEI HIDROELECTRICA,

Angajaþii “Alro” se tem de
reducerea activitãþii
l Gheorghe Dobra: Compania nu a luat încã nicio decizie privind
reducerea producþiei l Surse: Negocierile dintre Hidroelectrica ºi Alro,
prelungite cu o sãptãmânã

Hala nouã de prelucrare a
aluminiului din cadrul Alro
a fost pãzitã, ieri, de zeci de

angajaþi, de teamã ca activi-
tatea sã nu fie opritã de ºefii
companiei. Drept reacþie,
compania a dat asigurãri cã
nu a luat pânã în prezent ni-
cio decizie cu privire la re-
ducerea producþiei.

Angajaþii au spus cã au
fost anunþaþi de conducerea
uzinei cã hala nouã de alu-
miniu se va închide, din ca-
uza faptului cã nu s-a ajuns
deocamdatã la un acord cu
Hidroelectrica privind contractul de
energie electricã.

Potrivit liderului de sindicat de la
Alro Slatina, Constantin Popescu,
citat de Mediafax, conducerea com-
paniei intenþioneazã sã opreascã

20% din activitatea uzinei: “Am fost
anunþaþi de luni seara cã se doreºte
închiderea halei noi de aluminiu.

Acolo lucreazã peste 100 de oameni,
dar ideea este cã dacã se închide ace-
ea vor fi disponibilizaþi aproximativ
1.600 de oameni, atât de la Slatina
cât ºi de la Tulcea pentru cã activita-
tea lor are legãturã cu cea din hala

care se închide".
Liderii de sindicat mai spun cã s-a

ajuns la un pas de închidere, dupã ce
Hidroelectrica a intrat în in-
solvenþã ºi nu a mai putut
asigura uzinei Alro energie
la preþurile de pânã acum.

Remus Borza, directorul
Euro Insol, ne-a declarat, la
finele sãptãmânii trecute, cã
la discuþiile dintre adminis-
tratorii Hidroelectrica ºi
Alro Slatina a participat ºi
Vitali Machitski, proprieta-
rul combinatului. Cum ne-
gocierile nu au dus la niciun

rezultat, administratorii aºteaptã
oferta îmbunãtãþitã a Alro în aceastã
sãptãmânã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

CONGRESUL SUA ACUZÃ

HSBC a permis
spãlarea de bani

“HSBC Holdings” Plc, cea mai
mare bancã europeanã, a fãcut afa-
ceri cu firme ce au legãturã cu tero-
rismul, conform acuzaþiilor unor se-
natori americani, care spun cã insti-
tuþia financiarã nu a luat mãsuri
împotriva spãlãrii banilor în Mexic
ºi a ocolit sancþiunile impuse de
SUA Iranului.

Subsidiarele HSBC din întrea-
ga lume au asigurat organizaþiilor
teroriste, car-
telurilor de tra-
ficanþi de dro-
guri ºi altor grupuri de infractori
“o poartã” cãtre sistemul finan-
ciar american, potrivit concluzii-
lor subcomisiei senatoriale ameri-
cane care s-a ocupat de caz. Aceas-
ta susþine cã neregulile constatate
ar putea duce la revocarea actului
constitutiv al diviziei americane a
HSBC.

Subcomisia Permanentã de Inves-
tigaþii din Senatul SUA a prezentat
cazul într-un raport de 335 de pagini,
care cuprinde informaþii despre acti-

vitatea bãncii în ultimii zece ani, ca-
racterizatã de controale necorespun-
zãtoare.

Drept urmare, parlamentarii
americani i-au convocat la Washing-
ton, pentru audieri, pe ºefii bãncii
londoneze. Audierile urmau sã
înceapã ieri.

“HSBC îºi înfiinþeazã o bancã
afiliatã în SUA drept poartã cãtre
sistemul financiar american ºi per-

mite reþelei glo-
bale de bãnci
afiliate sã abu-

zeze de aceastã poartã. Nimeni nu a
fost tras la rãspundere, ceea ce este
dramatic”, a declarat senatorul de-
mocrat Carl Levin, preºedintele
subcomisiei.

Investigaþia senatorilor s-a con-
centrat pe “HSBC Bank USA NA”,
cu sediul în New York, principala
bazã de operaþiuni a HSBC pentru
tranzacþii ºi servicii în dolari.

V. RIBANA

(continuare în pagina 6)

DUPÃ ANALIZA
CELOR 11 PUNCTE
DIN RÃSPUNSUL
ROMÂNIEI

Comisia
Europeanã va
definitiva astãzi
raportul pe MCV

Comisia Europeanã va definiti-
va în aceastã dimineaþã textul
raportului privind Mecanis-

mul de Cooperare ºi Verificare
(MCV) pe Justiþie referitor la Româ-
nia, dupã ce va fi analizat punct cu
punct rãspunsul Guvernului de la Bu-
cureºti referitor la cele 11 probleme, a
precizat ieri un oficial al Comisiei. “În
acest moment, nu am fãcut o analizã
punct cu punct a rãspunsului”.

(continuare în pagina 3)
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CE A FOST ªI CE VA FI

Blitzkrieg-ul se dezumflã
C

a în toate acþiunile în care
se bagã Dan Voiculescu,
rãzboiul-fulger de rãstur-
nare a lui Bãsescu de pe

fotoliul din Cotroceni a fost de-
clanºat prosteºte, într-un moment
inoportun ºi deºi dispunea de toate
argumentele sã învingã – un plan re-
lativ bine calculat, suport popular ºi
doi lideri acceptabili, fãrã mari pete
de grãsime pe ei – acum se dezumflã,
sub presiunea internaþionalã ºi în
mod specific, a Uniunii Europene,
îngrijoratã de faptul cã mijloacele
folosite au alterat caracterul “de
drept” al statului nostru.

Ceea ce a fost numit, în presa noas-
trã, drept “blitzkrieg”-ul USL, a ur-
mãrit , l impede, îndepãrtarea
preºedintelui Traian Bãsescu (sã
punã USL mâna pe Justiþie, este din
perspectiva noastrã, doar o specula-
þie, cât timp preºedintele suspendat
nu prezintã dovezile, sau mãcar ar-
gumentele acestei acuzaþii, dar, une-
le semne din media sugereazã o pla-
nificatã pregãtire a opiniei publice
pentru schimbarea ºefilor din Justi-
þie, SIE ºi SRI).

CE A FOST

Algoritmul preluãrii puterii
a programat cinci paºi:

3 iulie: - a fost revocat Avocatul
Poporului Gheorghe Iancu ºi înlocuit
cu Valer Dorneanu, fost deputat PSD;
Scopul: Avocatul Poporului are

competenþa sã atace o Ordonanþã a
Guvernului care, de pildã, ar limita
competenþele Curþii Constituþionale;

3 iulie: - au fost revocaþi preºedin-
tele Senatului Vasile Blaga ºi
preºedintele Camerei Deputaþilor
Roberta Anastase, fiind înlocuiþi cu
Crin Antonescu (PNL) ºi respectiv
Valeriu Zgonea (PSD); Scopul: este
un scop dublu: 1) pentru suspenda-

rea preºedintelui Traian Bãsescu era
necesarã convocarea unei sesiuni
extraordinare ºi trecerea subiectului
pe ordinea de zi; 2) pentru promova-
rea lui Antonescu în poziþia din care
sã-l înlocuiascã pe Bãsescu, ca inte-
rimar, dupã suspendarea lui;

4 iulie: - Ordonanþa Guvernului
de limitare a atribuþiilor Curþii Con-
stituþionale; Scopul: este un scop

dublu: 1. sã nu poatã fi contestatã, la
Curtea Constituþionalã, hotãrârea de
suspendare a preºedintelui Traian
Bãsescu; 2. Curtea sã nu mai aibã au-
toritatea sã observe neconstituþiona-
litatea modificãrii Legii Referendu-
mului;

MAKE

(continuare în pagina 3)
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Blejnar, urmãrit
penal pentru
evaziune fiscalã

Procurorii DNA au început ur-
mãrirea penalã în cazul fostu-
lui ºef al Agenþiei Naþionale

de Administrare Fiscalã (ANAF)
Sorin Blejnar, pentru complicitate la
evaziune fiscalã ºi sprijinire a unui
grup infracþional organizat, potrivit
unui comunicat de presã al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA).

(continuare în pagina 3)
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