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ªomajul din
Grecia, în
declin uºor

Rata ºomajului din Grecia a scã-
zut la 25,9% în august, de la 26,1%
în iulie, pe fondul ameliorãrii situa-
þiei economice a þãrii, care a trecut
prin ºase ani de recesiune, anunþã
agenþia naþionalã de statisticã de la
Atena, ELSTAT.

Nivelul ratei ºomajului din august
2014 este cel mai redus atins dupã
aceeaºi lunã a anului 2012, când in-
dicatorul era de 25,5%. Vârful
ºomajului din Grecia a fost consem-
nat în septembrie 2013: 28%.

Potrivit ELSTAT, 1,242 milioane
de greci nu aveau un loc de muncã în
august anul acesta, numãr în scãdere
cu 112.186 persoane comparativ cu
perioada similarã din 2013. Cea mai
ridicatã ratã a ºomajului, de 49,3%,
este înregistratã în rândul tinerilor cu
vârste cuprinse între 15 ºi 24 de ani.

Chiar dacã a scãzut uºor, rata
ºomajului din Grecia este de peste
douã ori mai mare decât a fost media
din zona euro în august: 11,5%.
ªomajul din Grecia aproape s-a tri-
plat de la debutul crizei financiare, în
2009.

Economia elenã a scãzut cu 0,2%
în trimestrul al doilea din 2014, com-
parativ cu perioada similarã din
2013, acesta fiind cel mai redus de-
clin din ultimii ºase ani. Conform
aºteptãrilor, economia elenã ar tre-
bui sã iasã din recesiune anul acesta,
cu o expansiune de 0,6%.

V.R.

INVESTIÞII DE CIRCA 400 MILIOANE DE EURO

Borza: „2015 – anul marilor
retehnologizãri la Hidroelectrica”
l Refinanþare pentru un credit de 73 milioane de euro de la Unicredit
l Prelungire ºi diminuare a costurilor liniilor de credit de la ING Bank N.V.
Dublin Branch

2015 se anunþã anul marilor reteh-
nologizãri la Hidroelectrica, potrivit
declaraþiilor avocatului Remus Bor-
za, administratorul judiciar al com-
paniei.

Domnia sa ne-a precizat, ieri:
„Hidroelectrica dispune acum de
lichiditãþi de circa 730 milioane de
lei, iar pentru anul viitor preconi-
zãm investiþii de circa 400 milioa-
ne de euro în retehnologizarea ma-
rilor hidrocentrale. Vrem sã por-
nim lucrãrile la Stejaru, Vidraru,
Râul Mare – Retezat ºi Mãriºelu.
De asemenea, dorim sã reluãm lu-
crãrile la investiþiile suspendate în
2012, respectiv la hidrocentralele
Dumitra-Bumbeºti, Siriu-Surduc,
Câineni ºi Cerna”.

Pentru finalizarea lucrãrilor la hi-
drocentrala Dumitra-Bumbeºti sunt
necesare 70 milioane lei, pentru Si-
riu-Surduc vor fi alocate circa 50 mi-
lioane euro, la care se adaugã câte 10
milioane euro pentru centralele Câi-

neni ºi Cerna - Belarenca.
Administratorul judiciar al Hidro-

electrica ne-a mai spus cã, având în
vedere toate aceste proiecte ambiþio-
ase, a convocat comitetul creditori-
lor pe 17 noiembrie ca sã aprobe re-
ducerea preþului unor credite ºi pre-
lungirea unor împrumuturi. „Dorim
sã refinanþãm un credit de 73 milioa-
ne euro, contractat de la Unicredit
Austria. De asemenea, întrucât inve-
stiþiile programate sunt costisitoare,
dorim sã avem un fel de plasã de si-
guranþã, chiar dacã Hidroelectrica
dispune de suficiente lichiditãþi. De
aceea, propunem creditorilor pre-
lungirea unor împrumuturi”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

A DOUA CONFRUNTARE DIRECTÃ

“Clasa politicã reformatã”
– Iohannis ºi Ponta

I
ohannis a fost belicos, în a
doua confruntare directã cu
Ponta, cea de la postul de tele-
viziune B1, de acum

douã seri, pentru ca ieri sã de-
vinã delicios, când, într-o
conferinþã de presã, i-a cerut
premierului, cu vorba ardele-
neascã, tãrãgãnat, “sã-l scoa-
tã din ralenti pe Teodor
Meleºcanu ºi sã-l bage în
vi...te...z...ã...”

Parcã vorbea despre melci, un
somnambul.

Omul are o zi întârziere, a spus ieri
ce trebuia sã spunã alaltãieri.

A doua confruntare, de fapt, nu a
mai fost necesarã, Iohannis fusese
învins din prima.

Nu de Ponta.
De el însuºi.
Iohannis ne-a arãtat cã poate exi-

sta un candidat la preºedinþie chiar
mai prost decât Geoanã, pentru cã el
nici nu a fost necesar sã-i facã vreo
vizitã lui Vântu.

Ar trebui sã ne bucurãm de pre-

zent - dupã cum merg lucrurile, se
pare cã, peste cinci ani, vom avea
candidaþi mai proºti decât Iohannis.

Ponta ºi Iohannis devin un
simbol al ruºinii noastre, sun-
tem siliþi sã alegem între ceva
de neales.

Nu avem soluþie.
Drum înfundat.
Oare cum priveºte Bãsescu

situaþia?
Râde?
N-ar trebui sã râdã.
Este rezultatul regimului sãu.
Unul dintre obiectivele preºedin-

þiei sale a fost “reformarea clasei po-
litice”.

Ce s-a gândit sã facã?
Parlament unicameral?
Da, Referendumul a trecut ºi

decizia popularã nu a fost aplicatã,
dar nu asta este explicaþia pentru care,
astãzi, nu avem un candidat la
Preºedinþie verosimil: micºorarea
numãrului de parlamentari ºi re-
structurarea instituþiei reprezentanþi-
lor poporului nu ar fi înrâurit nicide-

cum moralitatea ºi competenþa lor,
nu i-ar fi determinat sã devinã expo-
nenþi reali ai intereselor cetãþeneºti, nu
ar fi condus la revizuirea meca-
nismelor interne ale partidelor, pentru
filtrarea ºi promovarea politicienilor,
astfel ca, astãzi, sã nu ne fie propuºi
Ponta ºi Iohannis, pentru Preºedinþie.

“Reformarea clasei politice” este
un eºec strategic al celor zece ani de
preºedinþie a lui Traian Bãsescu.

Eºecul este vizibil, astãzi, pe mici-
le ecrane, în confruntãrile dintre can-
didaþi.

Eºecul este trãit dureros de o mare
parte din electorat.

Partizanii lui Bãsescu vor spune
cã “nu a fost lãsat” sã reformeze cla-
sa politicã, a fost suspendat de douã
ori...

Frate, nu poþi, nu promiþi!
La ce te aºteptai?!
Sã îngenunchieze “clasa politi-

cã” ºi sã te roage “reformeazã-mã,
Doamne!”?

Bineînþelescãpoliticienii s-aurãscu-
lat, când le-ai zis “la þepe, bãieþi!”

De ce n-ai fãcut-o în 2005?
Ai aºteptat reformarea Justiþiei...
În 2006?
Justiþia....
2007, 2008, 2009...cât sã numãr?!
Veþi spune: “2014!”
Îhî.
Da.
E chiar anul alegerilor.
“Am sã-i dezbrac pe toþi!”
Bravo!
Dar e prea târziu.

(continuare în pagina 3)

ADMINISTRATORII EXPLICÃ DEMITEREA
DIRECTORULUI GENERAL:

“Adriana Tãnãsoiu nu ºi-a respectat
mandatul cu privire la loialitate,
confidenþialitate, bunã-conduitã”
l Depozitarul Central: “Evaluarea Adrianei
Tãnãsoiu a avut la bazã o opinie legalã independentã”

Principalele motive care au stat
la baza demiterii Adrianei
Tãnãsoiu din funcþia de direc-

tor general al Depozitarului Central
sunt: “nerespectarea obligaþiilor din
contractul de mandat cu privire la
lo ia l i ta te , conf idenþ ia l i ta te ,
bunã-conduitã, precum ºi modul în
care a fost gestionat circuitul unor
documente interne fãrã caracter pu-
blic”, explicã, într-un comunicat
transmis ieri, Consiliul de Admi-
nistraþie al instituþiei.

Administratorii Depozitarului au
transmis clarificãri privind renunþa-
rea la directorul general, dupã ce,
miercuri, au surprins piaþa cu acest
anunþ, fãrã însã sã prezinte ºi moti-
vele, ceea ce a stârnit o reacþie durã

din partea acþionarului majoritar,
Bursa de Valori Bucureºti.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Supravieþuirea marilor bãnci
internaþionale depinde de
manipularea pieþelor?

ªtirile din ultimele zile, privind
amenzile aplicate unor mari bãnci
internaþionale pentru manipularea
pieþelor valutare, ar fi trebuit sã ne

sporeascã încrederea în capacitatea
autoritãþilor de a asigura condiþiile
unei competiþii corecte.

Dar dacã “supraveghetorii” încu-

rajeazã aceste practici, iar,
uneori, participã activ ºi ei la
crearea unui mediu care sã
ofere iluzia normalitãþii ºi li-
chiditãþii suficiente?

Pe site-ul Zerohedge au
apãrut, încã din 2009, specula-
þii privind manipularea
dobânzilor Libor, etalon al costurilor
de finanþare la nivel global ºi al evalu-
ãrii derivatelor financiare construite
pe baza dobânzilor. Ulterior toate
“speculaþiile” s-au dovedit adevãrate.

Apoi au apãrut acuzaþiile de
manipulare a cursurilor valuta-
re. Zilele trecute, presa inter-
naþionalã a scris despre
amenzile aplicate unui numãr
semnificativ de mari bãnci din
aceastã cauzã. “Bãncilor le-au
fost aplicate amenzi de miliar-

de, pentru cã nu ºi-au oprit traderii sã
manipuleze pieþele valutare în ultimii
cinci ani”, se aratã într-un articol din
cotidianul britanic The Telegraph.

Altceva? Nimic. “Bãncile plãtesc

ºi îºi continuã activitatea ca de obi-
cei”, se aratã într-un articol Reuters,
în ciuda vocilor tot mai numeroase
care cer ºi altfel de pedeapsã.

“Se pare cã bãncile nu fac decât sã
inventeze noi cãi de eludare a regle-
mentãrilor”, a declarat Mark Gar-
nier, membru al comitetului parla-
mentar britanic însãrcinat cu super-
vizarea pieþelor financiare, pentru
Reuters.

(continuare în pagina 2)

DECIZIE FÃRÃ PRECEDENT ÎN SCANDALUL CREDITELOR
ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Instanþa
obligã Volksbank
sã converteascã un

credit la cursul istoric
l Piperea: “De acum înainte, orice hotãrâre va face referire la decizia de la Galaþi”
l Târnoveanu: “Efectele aplicãrii hotãrârii sunt nesemnificative, având în vedere
cã dobânda se va dubla”l Cintezã: “Conversia la cursul istoric nu are bazã legalã”

P
recedentul pare sã se fi cre-
at în scandalul creditelor în
franci elveþieni (CHF),
odatã cu respingerea de cã-

tre Tribunalul Galaþi a cererii de re-
vizuire înaintatã de Volksbank sub
formã de cale extraordinarã de atac
în dosarul în care a pierdut irevocabil
în faþa unui client, fiind obligatã sã-i
converteascã în lei creditul contrac-
tat CHF, la cursul din momentul
acordãrii împrumutului plus o marjã
de 10%.

Decizia de respingere a solicitãrii
Volksbank a fost luatã ieri, fiind defi-
nitivã ºi irevocabilã. Banca se aflã,

astfel, în situaþia sã fie executatã silit,
în condiþiile în care nu va respecta
decizia instanþei.

Nicolae Cintezã, directorul Direc-
þiei de Supraveghere din cadrul Bãn-
cii Naþionale a României, opineazã
cã o procedurã de conversie la cursul
istoric “nu are bazã legalã”. Domnia
sa ne-a declarat: “În primul rând, in-
stanþa ar fi trebuit sã clarifice mai
multe aspecte, legate de nivelul
dobânzii, de discountul acordat
clientului, de cine acoperã pierderi-
le, de cine plãteºte impozitul pe re-
ducere etc., lucru pe care nu l-a fã-
cut”.

Nicolae Cintezã este de pãrere cã
hotãrârea de la Galaþi nu va fi luatã
drept un precedent, “pentru cã nu
vorbim despre un proces colectiv”.

De altã pãrere este, însã, Gheor-
ghe Piperea, avocatul unui numãr
de circa 2.500 de împrumutaþi care
au acþionat bãncile în judecatã pen-
tru denominarea creditelor în franci
elveþieni (menþionãm cã domnul Pi-
perea nu este ºi reprezentantul
clientului Volksbank în speþa de
faþã).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)
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