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ªomajul din Grecia a trecut
de 24%

Rata ºomajului din Grecia a crescut
la 24,4% în iunie, de la 23,5% în luna
mai, conform Autoritãþii Elene de Sta-
tisticã. Nivelul este cel mai ridicat din
2004 pânã în prezent, în condiþiile în
care þaraseaflã înalcincileaanderece-
siune. Analiºtii estimau o ratã a ºoma-
jului de 23,5% în Grecia, în iunie.

Numãrul ºomerilor greci a ajuns
de la 858.076 în iunie 2011, la 1,22
milioane în aceeaºi lunã din 2012.

ªomajul din Franþa, la nivelul
maxim al ultimilor 13 ani

ªomajul din Franþa a crescut, în
trimestrul al doilea din 2012, la nive-
ul maxim al ultimilor 13 ani, din
cauza concedierilor determinate de
stagnarea economiei.

Rata ºomajului din þarã a crescut
la 10,2% în perioada aprilie – iunie
2012, de la 10% în primul trimestru,
potrivit Institutului Naþional de Sta-
tisticã de la Paris.

Surse: FMI îi cere Ungariei
mãsuri de austeritate

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) le-a cerut autoritãþilor de la
Budapesta sã reducã pensiile, sã ma-
joreze vârsta de pensionare, sã dimi-
nueze ajutoarele sociale ºi subvenþii-
le pentru transport, sã majoreze taxe-
le ºi sã facã privatizãri în schimbul
unui acord de finanþare, informeazã
Magyar Nemzet, fãrã sã citeze sursa
informaþiei. Publicaþia maghiarã
aratã cã parlamentarii partidului
aflat la putere, Fidesz, au fost infor-
maþi zilele acestea cu privire la soli-
citãrile FMI. Dar, trebuie observat cã
cerinþele FMI contravin cu politicile
economice urmate pânã acum de
premierul Viktor Orban. (V.R.)

BURSA ARE DIRECTOR GENERAL

Victor Cionga,
validat de CNVM
V

ictor Cionga a fost vali-
dat de Comisia Naþiona-
lã a Valorilor Mobiliare
în funcþia de director ge-

neral al Bursei de Valori Bucureºti,
în ºedinþa de ieri, dupã mai bine de o
lunã ºi jumãtate de când a fost pro-
pus pentru aceastã funcþie.

Domnul Cionga a fost validat cu
majoritate de voturi, dupã ce Comi-
sia a analizat ultimele documente de-
puse la dosar ºi a mai avut o discuþie
cu Lucian Anghel, preºedintele

BVB, potrivit Gabrielei Anghela-
che, preºedintele CNVM.

Doamna Anghelache ne-a preci-
zat cã ºedinþa CNVM s-a încheiat
destul de târziu, asearã, astfel cã de-
cizia de autorizare a lui Victor Cion-
ga ar putea fi emisã astãzi.

Pe 18 iulie, Conducerea Bursei l-a
numit pe Victor Cionga, managing
partner AZ Capital Advisors, în func-
þia de director general.

La data respectivã, Victor Cionga
declara cã a acceptat propunerea

Bursei “din dorinþa de a face tot ce
se poate pentru succesul întreprin-
derii”.

Firma Leadership Development
Solutions, condusã de Radu Furnicã,
a fost angajatã, în martie, sã gãseascã
un director general pentru BVB.
Radu Furnicã declara, atunci, cã are
o ambiþie personalã ca noul CEO sã
fie român.

ADINA ARDELEANU
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MADR:

Chinezii - interesaþi sã investeascã
în sistemul nostru de irigaþii
l Nicolae Vasilescu: “Dacã proiectele noastre ar fi aºa cum trebuie, în 24
de ore chinezii ar fi în drum spre noi, cu banii în buzunar”

Refacerea infrastructurii noas-
tre de irigaþii reprezintã unul
dintre proiectele de interes

pentru investitorii chinezi, potrivit lui
Niu Dun, vice-ministrul chinez al
agriculturii, care s-a întâlnit,
ieri, cu Daniel Constantin,
ministrul român al agricultu-
rii ºi dezvoltãrii rurale.

Oficialul român a spus
pãrþii chineze cã prioritatea
sa principalã este refacerea
sistemelor de irigaþii, a cãror
lipsã a fost simþitã din plin
de fermierii români în anul
2012.

Pentru a compensa pier-
derile suferite de fermierii
români, Guvernul a alocat resurse
considerabile. Acestã vulnerabilitate
trebuie eliminatã fãrã întârziere, iar
implicarea companiilor chineze în
proiectele de reabilitare a sistemelor

de irigaþii reprezintã o cooperare re-
ciproc avantajoasã pentru ambele
þãri”, se aratã într-un comunicat al
ministerului de resort.

Niu Dun a dat asigurãri cã va spri-

jini ºi va promova schimburile co-
merciale cu produse agroalimentare
dintre cele douã þãri, astfel încât
România sã beneficieze mai mult de
posibilitãþile de absorbþie ale pieþei

chineze, anunþã un comunicat trans-
mis de ministerul de resort.

Nicolae Vasilescu, preºedintele
Casei Româno-Chineze, este sceptic
în ceea ce priveºte concretizarea in-

tereselor manifestate de chi-
nezi.

Domnia sa ne-a declarat:
“Investitorii chinezi sunt
întotdeauna interesaþi, dar
nu dã nimeni bani degeaba.
Noi nu facem proiectele aºa
cum trebuie. Probabil cã au-
toritãþile ar fi capabile sã
înmâneze un proiect chiar ºi
mâine, dar fãrã ca acesta sã
conþinã pe ultima paginã
suma de care este nevoie

pentru desfãºurarea lui ºi modul în
care banii pot fi recuperaþi”.

EMILIA OLESCU
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Liviu Dragnea, urmãrit
penal pentru fraudarea
referendumului
lDragnea,
cãtre colegii de partid:
“La luptã, bãieþi!”

Liviu Dragnea, secretarul gene-
ral al PSD, a fost pus sub acu-
zare în dosarul privind posibile

fraude la referendumul din 29 iulie,
potrivit unui comunicat de presã al Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie (DNA).

Dragnea este urmãrit pentru folo-
sirea influenþei în scopul obþinerii de
foloase necuvenite; pentru asocierea
în vederea sãvârºirii de infracþiuni;
pentru instigarea la violarea prin ori-
ce mijloace a secretului votului de
cãtre membrii biroului electoral al
secþiei de votare ori de cãtre alte per-
soane, precum ºi pentru instigarea la
promisiunea, oferirea sau darea de
bani ori alte foloase, în vederea de-
terminãrii alegãtorilor sã voteze în
cadrul referendumului. Comunica-
tul aratã cã Liviu Dragnea ºi-a folosit
influenþa ºi autoritatea funcþiei pen-

tru obþinerea unei prezenþe de minim
60% la votul de la referendumul
pentru suspendarea preºedintelui.

Dragnea: “Sunt viu ºi
nevãtãmat ºi vom merge
înainte”

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) l-au chemat pe
învinuit pentru a-i aduce la cunoºtin-
þã acuzele pentru care a fost pus sub
urmãrire penalã.

EMILIA OLESCU
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BCE a aprobat
programul nelimitat de
achiziþii de obligaþiuni
l Banca menþine dobânda de referinþã ºi
modificã în sens negativ estimãrile privind
economia zonei euro

Conducerea
Bãncii Cen-
trale Euro-

pene (BCE) a con-
venit, ieri, un pro-
gram nelimitat de
achiziþii de obliga-
þiuni guvernamenta-
le, ca parte a încer-
cãrilor sale de a rea-
duce sub control
dobânzile mari la
care se împrumutã
unele state din zona
euro, potrivit anun-
þului fãcut de pre-
ºedintele BCE, Mario Draghi.

“Acest program ne va permite sã
rezolvãm distorsiunile grave de pe
pieþele obligaþiunilor guvernamen-
tale, care provin, în special, din te-
merile nejustificate ale investitorilor
cu privire la reversibilitatea euro”, a
declarat Draghi, adãugând: “În con-
diþii corespunzãtoare, vom avea un
instrument eficient pentru evitarea
scenariilor distructive, cu posibile
provocãri severe pentru stabilitatea
preþurilor din zona euro”.

Acum, depinde de guvernele Spa-
niei ºi Italiei dacã vor declanºa achi-
ziþiile de obligaþiuni de cãtre BCE
prin cererea de ajutor financiar de la

fondurile de salvare
a zonei euro. Spriji-
nul este, însã, condi-
þionat de adoptarea
unor mãsuri de aus-
teritate.

“Guvernele trebu-
ie sã fie pregãtite sã
activeze fondurile de
urgenþã pe pieþele
obligaþiunilor, în cir-
cumstanþe excepþio-
nale, ºi dacã existã ri-
scuri la adresa stabili-
tãþii financiare”, a
spus Draghi, subli-

niind cã intervenþiile vor fi fãcute în
schimbul unor condiþii stricte.

BCE îºi rezervã dreptul sã sisteze
achiziþiile de obligaþiuni dacã guver-
nele nu-ºi respectã angajamentele, a
precizat oficialul BCE.

Conform afirmaþiilor lui Draghi,
achiziþiile vor fi sterilizate în totalita-
te, astfel cã impactul asupra masei
monetare va fi neutru.

Maturitatea obligaþiunilor pe care
le va putea cumpãra BCE de pe piaþa
secundarã va fi de 1-3 ani, fãrã o li-
mitã în privinþa randamentelor.

ALINA VASIESCU
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Mario Draghi: “Ne
aºteptãm ca economia
zonei euro sã se redreseze
numai în mod gradual”.

MIRCEA SCÂNTEI, METAROM:

“Intrarea Rusiei în OMC nu ar mai
justifica prezenþa Mechel în þara noastrã”
Tensiuni le de la Mechel

Câmpia Turzii continuã. Sala-
riaþii combinatului vor ieºi în

stradã vinerea viitoare, pe 14 septem-
brie, nemulþumiþi cã investitorii ruºi
programeazã o nouã rundã de conce-
dieri, ne-a declarat Mircea Scântei,
preºedintele Sindicatului Metarom.

ªeful Metarom ne-a explicat:
“Probabil cã se vor alãtura protestu-
lui ºi alþi sindicaliºti din cadrul Me-
tarom, care activeazã în industria

metalurgicã, în diverse companii.
Din Câmpia Turzii vor ieºi, proba-

bil, în stradã, toþi salariaþii, sã lupte
pentru locul lor de muncã, plus cei
care au fost disponibilizaþi deja.

La Mechel Câmpia Turzii a apãrut o
situaþieexplozivãacumdouãsãptãmâni,
când un proces verbal de la Moscova,
deþinutdedirectorulgeneral al compa-
niei, a indicat cã la Câmpia Turzii tre-
buie sã mai rãmânã circa 238 de anga-
jaþi, iar societatea sã devinã un punct

de lucru al Ductil Steel Buzãu”.
Reprezentanþii Mechel au trans-

mis, potrivit prefectului de Cluj,
Ioan Vuºcan, cã este posibil sã con-
cedieze încã 800 de salariaþi, urmare
a lipsei de comenzi, dupã ce, în iunie,
a decis sã dea afarã 799 de oameni.
Din iunie ºi pânã în prezent, circa
600 salariaþi ai Mechel Câmpia Tur-
zii au rãmas fãrã loc de muncã, astfel
cã, în prezent, aici mai lucreazã circa
1050 de persoane.

Se pare cã ruºii de la Mechel vor
sã se retragã din România dupã ce au
fost acceptaþi în Organizaþia Mon-
dialã a Comerþului, ne-a explicat
Mircea Scântei, adãugând: “Înseam-
nã cã, de acum, ruºii vor putea ex-
porta direct produse metalurgice în
Europa, plãtind taxe vamale foarte
mici sau deloc”.

VIVIANI MIRICÃ
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Mariajul PNL-PSD, pus în pericol de referendum?
l Orban: “Am tras destul la cãruþa PSD” l Antonescu: “Vrei sã rupem alianþa?”

Acþiunile care au avut loc de
la referendum ºi pânã în
prezent ºi declaraþiile cu

privire la modul în care s-a des-
fãºurat acesta au creat tensiuni în ca-
drul alianþei USL.

Deputatul PNL Ludovic Orban a
spus, ieri, în ºedinþa Delegaþiei Per-
manente, cã nu este normal ca parti-
dul pe care-l reprezintã sã plãteascã
pentru referendum, PSD fiind for-
maþiunea care a iniþiat acest demers,
iar în conducerea liberalã nefiind
niciun vot în acest sens.

Surse din PNL au declarat cã depu-
tatulLudovicOrbanaridicat, încadrul
ºedinþei conducerii, problema prejudi-

ciilor de imagine pe care PNL le-a
avut înurmaeºecului referendumului.

Acesta a reproºat lui Crin Antones-
cu faptul cã ideea referendumului nu
a fost discutatã, înainte de a fi dema-
rat, în cadrul Delegaþiei Permanente
ºi cã nu s-a dat un vot în acest sens,
pentru a fi asumat. Antonescu i-a re-
plicat faptul cã demararea referendu-
mului votatã de parlamentarii PNL.

Ludovic Orban a conchis: “Nu mi
se pare normal ca domnul Antone-
scu ºi PNL, mai ales, în discursul
unor lideri ai PSD, sã fie consideraþi
þapi ispãºitori pentru acest rezultat la
referendum, cã de fapt noi am susþi-
nut un demers care nu a fost iniþiat de

noi ºi nu mi se pare normal ca unii
lideri ai PSD, unii analiºti din zona
respectivã, sã punã în spatele PNL
sau a domnului Antonescu un rezul-
tat care, dupã opinia mea, nu poate fi
considerat un eºec, ci este un eºec nu-
mai prin prisma faptului cã o Curte
Constituþionalã a refuzat sã þinã cont
de dorinþa cetãþenilor”.

Preºedintele PNL Crin Antonescu
i-a replicat lui Orban, spunându-i cã,
dacã doreºte sã propunã Congres ex-
traordinar, este liber sã o facã.

“Vrei sã rupem alianþa cu USL?”
i-ar mai fi spus Antonescu deputatu-
lui PNL. Interesant este cã nu a pri-
mit niciun rãspuns.

Preºedintele PNLa subliniat cã ini-
þierea referendumului a fost fãcutã cu
acordul tuturor partidelor din Uniune
ºi cã nu se poate spune cã este vina
exclusivã a unui singur partid.

Potrivit lui Crin Antonescu, ni-
ciun liberal, exceptându-l pe Ludo-
vic Orban, nu pune în discuþie exis-
tenþa USL, respectiv relaþia cu Parti-
dul Social Democrat.

Crin Antonescu a precizat: “Am
vãzut, de altfel, la plecare, ceva apã-
rut pe surse, cum cã eu aº fi adus acu-
zaþii la adresa PSD. Nimic mai fals”.

EMILIA OLESCU
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