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ªomajul din Franþa,
la un nou record

Numãrul ºomerilor înregistraþi în
Franþa a crescut cu 0,3% în decem-
brie 2013, faþã de luna precedentã,
ajungând la nivelul record de 3,3 mi-

lioane, con-
form datelor
publicate ieri
de Ministerul
Muncii de la
Paris.

Rata ºomaju-
lui din Franþa a

atins, la finele anului trecut, 11,1%.
Premierul francez Jean-Marc

Ayrault a declarat, ieri, cã trebuie
adoptate mãsuri “suplimentare, mai
rapide ºi mai puternice” pentru lupta
împotriva ºomajului.

Economia britanicã,
în cea mai importantã
creºtere din 2007

Economia Marii Britanii a crescut
cu 1,9% anul trecut, faþã de 2012,
aceasta fiind cea mai puternicã ratã
de expansiune din 2007, generatã de
evoluþia pozitivã din toate sectoare-
le, cu excepþia construcþiilor.

În ultimul trimestru din 2013, Pro-
dusul Intern Brut al Marii Britanii a
crescut cu 0,7% faþã de trimestrul al
treilea, respectiv cu 2,8% faþã de pe-
rioada similarã din 2012, conform
anunþului Oficiului Naþional de Sta-
tisticã de la Londra.

Cea mai mare parte din creºterea
economicã din trimestrul al patrulea
al anului trecut a fost generatã de
sectorul serviciilor destinate compa-
niilor ºi de industria financiarã.

V.R.

DUMITRU COSTIN, BNS:

“Proces accelerat
al descompunerii
sindicatelor ºi patronatelor”
l “Acest proces de descompunere a venit pe
cale artificialã, prin intermediul Legii
Dialogului Social” l “În acest an, la fel ca în
2013, în niciun caz nu vom avea parte de
ample manifestaþii sociale, organizate de la
centru. Gata, s-a terminat”

România zilelor noastre tra-
verseazã un proces accele-
rat de descompunere a sin-

dicatelor ºi patronatelor, drept ur-
mare nu vom mai avea parte de
manifestaþii sociale de amploare,
ne-a declarat, în exclusivitate,
preºedintele Blocului Naþional
Sindical (BNS), Dumitru Costin.
Domnia sa susþine cã au mai rãmas
doar structuri asociative, care în
doi-trei ani vor dispãrea ºi acestea,
întrucât nu mai existã interes co-
mun care sã le lege ºi nu mai au de
ce sã se asocieze.

Dumitru Costin ne-a explicat:
“Anul 2014 va fi exact la fel ca 2013,
ca 2012 ºi aºa mai departe. Nu are
cum sã fie altfel. Vom avea parte de
mici revolte la nivelul companiilor,
sau sociale. În niciun caz nu vom
mai avea parte de ample manifestaþii
sociale, organizate de la centru.
Gata, s-a terminat”. Liderul BNS
ne-a mai spus: “Manifestaþii de am-
ploare nu vor mai fi, greve nici atât.
În Cluj, Oradea, Constanþa, Galaþi ºi
aºa mai departe, oamenii nu mai sunt
informaþi de cãtre liderii lor. Se încu-
rajeazã descompunerea. În România

de astãzi vorbim de un proces acce-
lerat de descompunere a sindicatelor
ºi patronatelor. De 24 de ani de zile,
pe zona sindicatelor, România nu are
forme asociative care sã reprezinte
autentic membrii lor, ci numai struc-
turi de lideri. Noi am regândit struc-
tura asociativã, în forma acesteia
membrul de rând fiind personajul
principal, nu liderul. Este un proces
foarte complicat, o adevãratã refor-
mã a structurilor asociative”.

VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 14)

PENTRU CÃ ASF NU PARE SÃ POATÃ

DNA a început “epurarea”
în asigurãri

l Soþia ministrului de Finanþe, Daniel Chiþoiu, urmãritã penall Adrian Gurzãu: “În piaþa asigurãrilor
nu existã transparenþã”

D
irecþia Naþionalã Anti-
corupþie (DNA) pare cã
doreºte sã se substituie
Autoritãþii de Suprave-

ghere Financiarã (ASF) ºi sã elimine
neregulile care existã în piaþa asigu-
rãrilor din þara noastrã.

Instituþia a început, ieri, verificãri
într-un caz în care sunt implicaþi,
printre alþii, Laura Elena Chiþoiu, so-
þia ministrului Finanþelor Publice,
Daniel Chiþoiu, ºi director al Direc-
þiei de Avizãri din cadrul ASF, ºi
omul de afaceri Ilie Carabulea, care
controleazã Carpatica Asig.

Pe lângã Laura Chiþoiu, DNA a

început urmãrirea penalã ºi pentru
Marian Mîrzac, fost director gene-
ral al Carpatica Asig, în prezent
membru în Consiliul ASF, Radu
Mustãþea, membru în Consiliul de
Administraþie al companiei de asi-
gurãri ºi preºedintele Biroului Asi-
guratorilor de Autovehicule din
România, ºi Ovidiu Ioan Cezar
Giurgea, funcþionar în cadrul ASF.
Soþia ministrului de finanþe este
acuzatã de abuz în serviciu contra
intereselor publice.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

Viscolul afecteazã calendarul
remanierii Guvernului Ponta
Remanierea Guvernului Pon-

ta este iminentã, în luna fe-
bruarie cabinetul urmând sã

aibã o nouã componenþã. Chiar
dacã oficial nu a fost anunþat nimic,
în spatele uºilor închise s-au purtat
primele discuþii ºi au fost
avansate anumite nume.
Doar viscolul anunþat de
meteorologi poate sã mai
amâne puþin, cu câteva zile,
calendarul remanierii, fiind
clar cã atâta timp cât existã
probleme majore de aceastã
naturã nimeni nu va îndrãzni
sã punã în discuþie înlocuirea
unor miniºtri.

O primã mutare spectacu-
loasã îl vizeazã pe vicepremierul Da-
niel Chiþoiu, conducerea PNL inten-
þionând ca în locul acestuia sã-l pro-
punã pe Klaus Iohannis. Aici, o pro-
blemã o ridicã faptul cã edilul nu
pare foarte dispus sã renunþe, în acest
moment, la mandatul oferit de cetã-
þenii Sibiului. Tot în tabãra liberalã
se discutã despre înlocuirea actualu-

lui ministru al Muncii, Mariana
Câmpeanu, aceasta urmând sã se re-
gãseascã pe listele pentru alegerile
europarlamentare. Chiar dacã
preºedintele Antonescu i-a apreciat
activitatea în repetate rânduri, ulti-

mele evenimente, accidentul aviatic
din Apuseni, problemele cu deplasa-
rea pe calea feratã dar ºi pe ºosea din
perioada primului viscol al anului au
ºubrezit puþin imaginea Ministrului
Transporturilor, Ramona Mãnescu.
De asemenea, faptul cã ministrul Sã-
nãtãþii, Eugen Nicolaescu nu are o
relaþie foarte bunã cu premierul poa-

te fi pus în balanþa unei posibile re-
manieri. Liberalii intenþioneazã sã
vinã cu propuneri din „eºalonul doi”
al partidului, oameni care nu au pro-
bleme de imagine. De altfel
preºedintele PNL, Crin Antonescu, a

ºi anunþat cã în cadrul ºedin-
þei Delegaþiei Permanente,
care ar fi trebuit sã aibã loc pe
1 februarie, dar a fost amâna-
tã pentru câteva zile, se vor
face evaluãri ale miniºtrilor
liberali, principalele criterii
fiind legate de felul cum au
comunicat public ºi de cum
au luat anumite decizii
guvernamentale: “Luãm în
discuþie activitatea tuturor

miniºtrilor, în aceastã evaluare nu e
deloc exclus ca în unele cazuri sã se
procedeze ºi la remanieri”. Faptul cã
o declaraþie a unuia dintre
co-preºedinþii USL este infirmatã de
un altul nu mai reprezintã o noutate.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 3)

Obligaþiunile Ucrainei,
în cea mai mare creºtere
din ultima lunã
l Premierul de la Kiev a demisionat ca sã punã
capãt protestelor de stradã

Obligaþiunile Ucrainei au
înregistrat, ieri, cea mai
mare creºtere din ultima

lunã, dupã ce premierul Mikola Aza-
rov ºi-a prezentat demisia ca sã punã
capãt protestelor de stradã din þarã,
din ultimele douã luni, care s-au sol-
dat cu victime sãptãmâna trecutã.

Randamentul obligaþiunilor
ucrainene denominate în dolari, cu
maturitate în luna iunie, a scãzut cu
2,52 puncte procentuale, la 10,19%

la ora 13.19,
pe piaþa din
Kiev. Randa-
mentul titlu-
rilor de stat
cu scadenþa
în 2023 a co-
borât cu 0,62
puncte pro-
centuale, la

9,02%. Ambele randamente au
înregistrat, astfel, cel mai mare de-
clin de dupã 17 decembrie 2013,
ziua în care Ucraina a obþinut un
împrumut de 15 miliarde de dolari
din partea Rusiei. Obþinerea acestui
credit a înlãturat temerile potrivit
cãrora Ucraina ar putea intra în in-
capacitate de platã.

De menþionat cã randamentul tit-
lurilor de stat ucrainene cu scadenþa
în 2023 a urcat cu 1,24 puncte pro-
centuale sãptãmâna trecutã, din cau-
za protestelor.

Costul asigurãrii pentru default al
obligaþiunilor ucrainene (CDS-uri) a
scãzut cu 0,81 puncte procentuale, la
8,48%, dar este în continuare cel mai
ridicat din Europa.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

DE CE TREBUIE CA REZULTATELE MUNCII NOASTRE SÃ FIE
“INTERMEDIATE” ÎN FOLOSUL ALTCUIVA?

Cele douã fronturi ale disperãrii
Numeroaselor abuzuri incali-

ficabile, mai mult sau mai
puþin constituþionale, cu

care se confruntã zilnic
românii li se va adãuga, în
curând, unul foarte grav.

Conform ºtirilor din presã,
guvernul pregãteºte o ordo-
nanþã prin care se va interzice
plata în numerar pentru bunu-
rile de mare valoare. Chiar ºi
limitele anterioare reprezintã abuzuri
foarte grave, dar reducerea severã a
acestora poate avea ºi o motivaþie
care merge cu mult dincolo de “lup-
ta” împotriva evaziunii fiscale.

Acesta ar fi primul front. Celãlalt îl
reprezintã asigurarea implicitã a li-
chiditãþii bãncilor ºi a unor venituri

semnificative pentru acestea,
prin acordarea privilegiului de
intermediere obligatorie a tran-
zacþiilor de valori mari. Oare
nu este aceasta o mãsurã care ar
trebui sã intre imediat în atenþia
Consiliului Concurenþei?

De asemenea, prin aceastã
mãsurã se vor limita ºi posibilele retra-
geri masive din conturile clienþilor, în
condiþiile în care represiunea financia-
rã promovatã de BNR a condus la ex-
tinderea fenomenului de dobândã

efectivã negativã pentru depozite.
Din “fericire”, plafoanele nu se

aplicã ºi depunerilor în conturile
bancare sau în cazul achitãrii impo-
zitelor ºi taxelor, precum ºi sumelor
eliberate la bancomate. Poate cã nu
existã limite oficiale pentru retrage-
rile de la bancomate, dar bãncile au
avut grijã sã le instituie oricum, in-
clusiv prin majorarea multiplului de
retragere.

Ce înseamnã creºterea multiplului
de la 10 lei la 50 de lei? În absenþa
unui drum suplimentar pânã la
ghiºeul bãncii, înseamnã o creºtere
de cinci ori a sumei rãmase “captivã”

în cont pânã la urmãtoarea alimenta-
re. Se pare cã orice leu conteazã pen-
tru bãncile de la noi, chiar dacã BNR
nu rateazã nicio ocazie pentru a lãu-
da lichiditatea bãncilor.

Dar nu numai autoritãþile de la noi
par sã lupte pe douã fronturi, mone-
tar ºi fiscal, pentru asigurarea supra-
vieþuirii, cu orice preþ, a sistemului
bancar în forma sa actualã.

Un abuz extraordinar, cel puþin
pentru o economie dezvoltatã, s-a
înregistrat în Marea Britanie. Con-
form unei ºtiri BBC de la sfârºitul
sãptãmânii trecute, HSBC, cea mai
mare bancã din Europa, a cerut
clienþilor justificãri ºi dovezi ale mo-
dului de utilizare a banilor în cazul
unor retrageri de mare valoare.

(continuare în pagina 14)

CÃLIN

RECHEA

Moneda Ucrainei,

hrivna, s-a depre-

ciat cu 0,4% ieri, la

8,5250
unitãþi/dolar, dupã

ce, luni, atinsese

8,65 unitãþi/dolar -

cel mai slab curs din

septembrie 2009.

Curãþenie la Electrica înainte de listare
l Trei filiale Electrica Serv intrã în lichidare, una în insolvenþã ºi cea de-a
cincea va fi privatizatã l Sindicatele vor sã atace deciziile AGA în instanþã

Electrica SA cautã lichidator
pentru societãþile Servicii
Energetice Moldova, Servi-

cii Energetice Banat ºi Servicii
Energetice Dobrogea.

Gabriel Dumitraºcu, ºeful direc-
þiei de privatizãri din Departamentul
pentru Energie, ne-a declarat: „Dupã
cum ºtiþi, am început sã pregãtim
Electrica SA pentru listare. Vom
înfiinþa o nouã societate care va pre-
lua participaþiile minoritare ale Elec-
trica SAîn filialele de distribuþie pri-
vatizate. Acum vrem sã rezolvãm ºi
situaþia Electrica Serv, filiala de

întreþinere ºi servicii energetice deþi-
nutã de Electrica SA. În 2010, Elec-
trica Serv a fost reorganizatã,
pãstrând trei sucursale teritoriale
(SISE Electrica Transilvania Nord,
SISE Electrica Transilvania Sud,
SISE Electrica Muntenia Nord). În
urma reorganizãrii, au rezultat cinci
noi societãþi comerciale de servicii
energetice în zonele Banat, Dobro-

gea, Moldova, Oltenia ºi Muntenia,
toate fiind filiale ale Electrica SA.
Am fãcut o analizã economicã amã-
nunþitã a acestei activitãþi, din care
nu s-a reuºit decât cumularea de
pierderi, inclusiv dupã reorganizarea
din 2010.

ALINA TOMA VEREHA
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