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ªomajul din
Grecia se menþine
la peste 23%

Rata ºomajului din Grecia a fost
de 23,5% în mai, la fel ca în luna an-
terioarã, conform datelor revizuite
anunþate de Oficiul de Statisticã din
Grecia (ELSTAT).

Potrivit cifrelor oficiale, un numãr
de 1.123.496 de persoane nu aveau
un loc de muncã în mai, cu 2.555 mai
puþin decât în aprilie. Raportat la
luna mai din 2015, când rata ºomaju-
lui a fost de 25%, în Grecia, numãrul
celor fãrã loc de muncã a scãzut cu
73.843.

Amintim cã cel mai ridicat nivel al
ºomajului în Grecia, de 27,9%, a fost
înregistrat în septembrie 2013.

În luna mai din anul curent, cea
mai ridicatã ratã a ºomajului, de
50,3%, a fost înregistratã în rândul
tinerilor cu vârste cuprinse între 15 ºi
24 de ani.

În mai, numãrul angajaþilor din
Grecia era de 3.653.788 persoane, în
creºtere cu 59.723 faþã de perioada
similarã din 2015, respectiv cu
15.885 mai puþin decât în aprilie
2016.

PIB-ul Greciei a scãzut cu 0,5% în
primul trimestru din 2016, faþã de ul-
timele trei luni din 2015, dar unii
economiºti apreciazã cã economia
elenã ar putea reveni pe creºtere în
semestrul al doilea, care include
sezonul turistic.

V.R.

DIN CAUZA SISTÃRII LIVRÃRII DE ABUR DE CÃTRE CET GOVORA

Ciech Soda România a decis
sã opreascã producþia
l Compania vrea sã negocieze cu Euro Insol, administratorul judiciar al
CET Govora: “Ne-am exprimat deschiderea în a susþine o creºtere
moderatã a preþului” l CSR: “Sistarea livrãrilor de abur cãtre CSR,
unul dintre cei doi clienþi industriali mari, ar putea duce în final la
falimentul CET”

CIECH Soda România (Uzi-
nele Sodice Govora) a fost
forþatã de împrejurãri sã

opreascã, în aceastã sãptãmânã, pro-
ducþia din cauza sistãrii livrãrii de
abur de cãtre CET Govora, ne-au
transmis reprezentanþii companiei în
urma anunþului Euro Insol, adminis-
tratorul judiciar al CET Govora,
care a notificat Uzinele Sodice Go-
vora privind denunþarea contractu-
lui de furnizare abur industrial
începând cu 1 august 2016.

Oficialii CIECH Soda România
(CSR) susþin cã livrarea de abur teh-
nologic a fost limitatã la un nivel
care nu mai permite continuarea pro-
ducþiei într-un mod sigur. Ca sã evite
defecþiunile, CSR a decis oprirea
producþiei.

De asemenea, CSR a introdus o
acþiune legalã, solicitând Tribunalu-
lui Vâlcea anularea denunþãrii.

A.S.

(continuare în pagina 14)

LA MINIM ISTORIC

Banca Angliei a redus
dobânda cheie pentru prima
datã dupã 2009
l Lira scade puternic

Banca Angliei (BoE) a redus, ieri,
dobânda cheie pentru prima datã
dupã anul 2009, urmãrind astfel sã
stimuleze creºterea economiei brita-
nice, afectatã de incertitudini dupã
ce, în iunie, þara a decis, printr-un re-
ferendum, sã pãrãseascã Uniunea
Europeanã (Brexit).

În reuniunea de ieri, Comitetul de
politicã monetarã al BoE a micºorat
dobânda de referinþã cu 0,25 puncte
procentuale, la nivelul minim record

de 0,25%, aºa cum aºteptau analiºtii.
Banca Angliei a mai stabilit sã reia

programul de achiziþii de active.
Oficialii BoE au crescut acest pro-
gram pentru prima oarã în ultimii
patru ani, ridicând þinta de achiziþii
cu 60 de miliarde lire, la 425 de mi-
liarde lire.

Totodatã, ca sã stimuleze econo-
mia, Banca Angliei a lansat douã noi
scheme, una prin care va cumpãra
obligaþiuni corporative în valoare de
zece miliarde lire sterline, ºi una de
pânã la 100 de miliarde lire sterline,
prin care vrea sã se asigure cã bãnci-
le menþin creditarea dupã reducerea
dobânzii de referinþã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

PRODUCÃTORII DE MATERIALE DE CONSTRUCÞII:

“Ghidurile pentru finanþarea programelor Casa
Verde ºi Casa Verde Plus trebuie revizuite”

Asociaþia Producãtorilor de Mate-
riale de Construcþii din România
(APMCR) considerã cã Ministerul
Mediului ar trebui sã revizuiascã
proiectul Ghidului de finanþare pen-
tru programele Casa Verde ºi Casa
Verde Plus, considerând cã anumite
aspecte ar trebui îmbunãtãþite.

Asociaþia a transmis punctul sãu de
vedere pe subiect, semnat de preºedin-
tele acesteia, domnul Claudiu Georges-
cu, cãtre Ministerul Mediului, Apelor
ºi Pãdurilor ºi cãtre Administraþia
Fondului pentru mediu.

Produsele utilizate în cadrul aces-
tui program trebuie sã aibã anumite

caracteristici, pe care, în opinia
APMCR, ministerul nu le-a avut în
vedere la elaborarea programului.
Printre acestea se numãrã: rezistenþa
mecanicã, securitatea la incendiu,
igiena, sãnãtatea ºi mediul înconju-
rãtor, economia de energie ºi izolare
termicã.

Punctul de vedere transmis de
Asociaþie ministerului de resort
menþioneazã: “Constatãm cã proiec-
tele Ghidurilor în cauzã se referã, în
mare parte, la unele din materiile pri-
me ce ar putea fi utilizate la fabrica-
rea de produse termoizolante pentru
construcþii ºi nu la produse

termoizolante pentru construcþii”.
Conducerea APMCR atrage aten-

þia cã, pentru materiile prime termoi-
zolante menþionate în ghidurile mi-
nisterului, nu existã, în prezent, ºi
nici nu sunt perspective de investiþii,
în viitorul imediat, în industria localã
de prelucrare a acestora, în vederea
realizãrii de produse termoizolante
pentru construcþii.

Printre altele, Asociaþia propune
reformularea unor prevederi din
Ghidul de finanþare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)
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Fost director al
“Veneto Banca”,
în arest la domiciliu
l Adunarea acþionarilor bãncii va vota,
în 8 august, un nou board, care va acþiona în
instanþã fosta conducere

Fostul director executiv al bãncii
regionale “Veneto Banca”, Vincen-
zo Consoli, a fost plasat, zilele trecu-
te, în arest la domiciliu, acuzat fiind
de înºelarea autoritãþilor de regle-
mentare ºi manipularea pieþelor,
anunþã Reuters.

La data de 2 august, Poliþia fiscalã
italianã a efectuat zeci de percheziþii
la foºti manageri ºi persoane ce aveau
legãturã cu “Veneto Banca”, în ca-
drul cãrora au fost confiscate peste
45 de milioane de euro. Vincenzo
Consoli, care, din 2006 pânã în
2014, a fost ºi vice-preºedinte al
Consiliului “Eximbank” din Moldo-
va, a rãmas fãrã 1,8 milioane de euro.

Autoritatea italianã a informat:
“Din afarã, banca pãrea cã are o po-
ziþie de capital mult mai solidã decât
avea în realitate, înºelând deponenþii
ºi acþionarii. Banca s-a consolidat
printr-o fraudã în privinþa imaginii
sale ºi a încrederii în managementul
acesteia”.

Consoli a demisionat din fruntea
“Veneto Banca” în urmã cu 12 luni,
dupã aproape 20 de ani la conduce-
rea acesteia. Un avocat al lui Consoli
nu a dorit sã facã declaraþii privind
situaþia în care se aflã clientul sãu,
potrivit Reuters.

Ancheta include 15 suspecþi, ale
cãror locuinþe au fost percheziþiona-
te. Printre aceºtia se numãrã fostul
preºedinte al “Veneto Banca”, Fla-
vio Trinca, ºi Renato Merlo, respon-

sabil pentru investiþiile strãine ale
bãncii ºi ex-preºedinte al
“Eximbank”.

“Veneto Banca” a informat cã, în
aceastã anchetã, coopereazã pe de-
plin cu autoritãþile, iar la data de 8
august, în adunarea acþionarilor, va
fi constituit un nou board. Acesta din
urmã va acþiona în instanþã fosta
conducere.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Salariul lui Isãrescu s-a nãscut
prematur ºi cu forcepsul

A
proape ºapte luni i-a luat
Bãncii Naþionale a
României (BNR) sã
treacã de la un non-rã-

spuns la un rãspuns suspect cu privi-
re la salariile membrilor Consiliului
de Administraþie.

Ziarul BURSA a solicitat BNR,
încã de la începutul acestui an, sã ne
spunã în baza cãrei legi conducerea
BNR nu-ºi publicã veniturile obþinu-
te de la Banca Centralã în declaraþii-
le de avere, aºa cum cere legea.

La vremea respectivã, direcþia de
comunicare a BNR ne-a transmis un
non-rãspuns, din care reieºea cã exe-
cutivul Bãncii Centrale nu este obli-
gat de lege sã-ºi facã publice venitu-

rile, deºi legea nr.176/2010 stabi-
leºte explicit, la Articolul1. punctul
35, cã “guvernatorul, prim-vicegu-
vernatorul, viceguvernatorii, mem-
brii consiliului de administraþie, an-
gajaþii cu funcþii de conducere ai
Bãncii Naþionale a României, pre-
cum ºi personalul din conducerea
bãncilor la care statul este acþionar
majoritar sau semnificativ au obliga-
þia declarãrii averii ºi intereselor”.
Reproducem, în finalul articolului,
rãspunsul BNR din luna ianuarie.

Iatã cã, ieri, guvernatorul BNR a
dezvãluit presei salariul net ºi indem-
nizaþia de conducere, care se ridicã în
total la 13.601 euro. Mugur Isãrescu
nu a pomenit nimic despre bonusurile

de performanþã pe care ºi le-ar fi acor-
dat în ultimii ani, deºi analistul Lucian
Isar l-a acuzat cã a încasat zeci de mii
de euro în perioada de crizã.

Ce s-a schimbat în ultimele ºapte
luni? De ce, la începutul anului, di-
recþia de comunicare a BNR s-a
eschivat ºi nu ne-a oferit informaþii
despre veniturile conducerii Bãncii
Centrale, iar acum însuºi guvernato-
rul Mugur Isãrescu a ieºit public cu
aceste cifre?

Poate pentru cã, între timp, a avut
loc scandalul pe marginea Legii Dãrii
în Platã, din care BNR ºi sistemul ban-
car au ieºit ºifonate, am asistat la reþi-
nerea fostului vice-guvernator Bog-
dan Olteanu, au apãrut atacurile furi-

bunde ale analistului Lucian Isar,
încrederea populaþiei în bãnci a scãzut
dramatic, iar imaginea BNR a început
sã-ºi piardã din credibilitate.?

Toate acestea au fost un fel de
contracþii, BNR a intrat în travaliu ºi
Isãrescu a ieºit, ieri, sã satisfacã opi-
nia publicã, deºi, dupã cum el însuºi
interpreteazã legea, nu ar fi fost obli-
gat sã facã acest lucru.

BNR invocã acte normative ºi re-
glementãri europene din combinaþia
cãrora rezultã cã nu ar fi obligatã sã
publice salariile conducerii. Aceastã
interpretare, însã, este complet opu-
sã unei legi explicite, Legea ANI,
care afirmã contrariul.

Mugur Isãrescu a spus, ieri, cã sala-
riul sãu net lunar estede42.727 lei, adi-
cã9.495deeuro, iar indemnizaþia luna-
rã pe care o primeºte în calitate de
preºedinte al Consiliului de Admini-
straþie al BNR este de 18.476 lei, adicã
4.106 euro, la cursul de 4,5 lei pentru
euro, înregistrând un “venit lunar” total
de 61.203 lei, respectiv 13.601 euro.

Sunt oare acestea toate veniturile
lunare de la BNR ale lui Mugur Isãre-
scu? Pentru cã exprimarea domniei
sale este asemenea celei pe care Traian
Bãsescu a folosit-o când a fost acuzat
cã a lovit un copil în campania electo-
ralã din 2004 - “Jur cã nu l-am lovit cu
pumnul!” “Dar cu ce l-aþi lovit?”, a ur-
mat întrebarea fireascã.

Similar, domnul Mugur Isãrescu
ne-a spus, ieri, cã are un salariu net
lunar plus indemnizaþia de conduce-
re de 13.601 euro.

Dar bonusurile?

EMILIA OLESCU,

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

Operaþiunile “Veneto Banca” din Ro-

mânia sunt de vânzare, ca parte a mã-

surilor de restructurare a instituþiei de

credit italiene. “Veneto Banca” Româ-

nia avea, la finele anului trecut, o cotã

de piaþã de peste 1%.


