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PENTRU PRIMA
DATÃ DIN 2009
Valoarea
proprietãþilor
imobiliare din
Londra va scãdea

Valoarea proprietãþilor imobiliare
din Londra va scãdea pentru prima
datã din 2009, pe fondul incertitudi-
nii rezultate din votul britanicilor
pentru Brexit, potrivit Countrywide,
cel mai mare broker imobiliar din
Marea Britanie.

Creºterea preþurilor locuinþelor va
încetini cu 3,5%, anul acesta, ºi va
scãdea cu 1,25% în 2017. Country-
wide prognoza, în decembrie, valori
care anunþau o creºtere de 4% a pre-
þurilor, anul acesta. Preþurile locuin-
þelor din zonele centrale ale Londrei
vor scãdea cu pânã la 6% anul ace-
sta, însã vor stagna anul viitor.

“Votul Marii Britanii de pãrãsirea
a Uniunii Europeane a generat neli-
niºte în economia britanicã”, a spus
Fionnuala Earley, economistul ºef al
Countrywide, citatã de Bloomberg ºi
preluatã de Mediafax. Aºteptãrile
mai slabe de profit deja afectau piaþa
imobiliarã din Londra, în timp ce lo-
cuinþele de lux erau lovite de creºte-
rea taxelor ºi de lipsa cererii. ”Brexi-
tul a speriat ºi mai mult cumpãrãtorii
ºi a accelerat procesul”, a adãugat
sursa citatã.

F.A.
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Cum va fi revoluþia anti-UE
din Grecia?

Majoritatea þãrilor est-euro-
pene a reuºit sã scape de
comunism, cel puþin la

nivel declarativ, prin “victoria” unor
revoluþii de “catifea”.

La un sfert de secol dupã aceea,
un “deþinut” dintr-o altã “închisoa-

re a popoarelor”,
Uniunea Europeanã,
a reuºit minunea
evadãrii printr-un
referendum. În acest
caz, nu se ºtie dacã
deþinutul va reuºi sã
treacã ºi de “câmpul
minat” aflat dincolo

de ziduri, reprezentat de îndelun-
gatele negocieri de despãrþire.

Din nefericire, nu toþi prizonierii
din UE beneficiazã de luxul referen-

dumului ºi asta nu din cauzã cã este
interzis de jure. Mai toate þãrile mici
din UE, cum este ºi Grecia, suferã,

mai degrabã, de o variantã a “Sin-
dromului Stockholm”, un fenomen
psihologic caracterizat prin empatia

ºi simpatia ostaticului faþã de agre-
sor, uneori pânã la identificarea cu
acesta.

Dar explicaþia este, mai degrabã,
alta. Poporul grec a devenit prizonie-
rul unor elite politice care nu doar cã
nu îi mai reprezintã interesele, ci le trã-
deazã, pur ºi simplu, la lumina zilei.

Fie cã este vorba de Partidul Socia-
list sau Noua Democraþie, care ºi-au
împãrþit guvernarea dupã cãderea
Regimului Coloneilor ºi sunt re-
sponsabile pentru catastrofa financia-
rã ºi umanitarã care a început la
sfârºitul deceniului trecut, fie de Syri-
za, care nu a avut curajul sã-i punã ca-
pãt, clasa politicã actualã reprezintã
cea mai mare ameninþare existenþialã
din istoria milenarã a Eladei.

(continuare în pagina 5)
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Cum a ajuns
Hidroelectrica la un risc
de faliment sub 5%,
dupã insolvenþã

Riscul de faliment al Hidroelec-
trica a coborât sub 5%, în pre-
zent, în urma ieºirii companiei

din insolvenþã, dupã ce acest indicator
urcase la peste 85%, în 2012. Astfel,
Hidroelectrica este, în momentul de
faþã, una dintre cele mai sigure ºi renta-
bile companii din þara noastrã.

La sfârºitul anului trecut, datoriile
totale ale societãþii au scãzut masiv,
ajungând sub 750 milioane de lei, iar
profitul net a rãmas la acelaºi nivel
cu 2014, aproape un miliard lei.

Conform modelelor economice
de calcul al riscului de faliment,
compania a ajuns la un nivel înalt de
siguranþã a echilibrului economi-
co-financiar pe termen scurt ºi lung.

Pânã sã intre în insolvenþã, Hidro-
electrica reprezenta tipul de societa-
te unde conducerea avea performan-
þe economice bune atunci când
depãºea cu puþin limita inferioarã a
capabilitãþii companiei.

Însã, cu un an înainte ca societatea
sã intre în insolvenþã (2012), totul
pãrea cã avanseazã.

În 2011, Fondul Proprietatea ce-
rea convocarea Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor în ca-
drul societãþii pentru aprobarea listã-
rii la Bursa de Valori Bucureºti. De
asemenea, la începutul anului 2012,
compania preconiza un profit de 50
milioane de lei, de cinci ori mai mare
decât cel realizat anul precedent.

Dar, pentru Hidroelectrica era din
ce în ce mai greu, deoarece avea în
derulare contracte cu “bãieþii deºtepþi”,
prin care compania vindea energia
electricã cu mult sub preþul pieþei.
Soluþia gãsitã pentru rezolvarea pro-
blemei a fost insolvenþa.

Astfel, Consiliul de Administraþie
al societãþii a hotãrât, pe 15 iunie
2012, intrarea Hidroelectrica în in-
solvenþã. Remus Vulpescu,
preºedintele de atunci al Consiliului
de Administraþie, a pus decizia pe
seama managementului dezastruos
al companiei.

ANDREI MURGULEÞ

(continuare în pagina 15)

Brexit - Decizie irevocabilã,
cu implementare “in progress”

La aproape douã luni de la rezulta-
tul referendumului cu privire la
ieºirea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, data la care se va notifica
Consil iul
European
cu privire
la intenþia
de retrage-
re pare tot
mai înde-
p ã r t a t ã ,
e x i s t â n d
voci care
p r o p u n
anul 2017,
în condiþiile în care structurile care
vor gestiona acest proces sunt în faza

de organizare. O confirmare în acest
sens vine de la Premierul Marii Bri-
tanii, Theresa May, care a anunþat cã
nu va invoca pânã la sfârºitul lui
2016 articolul 50 al Tratatului de la
Lisabona.

Aºa cum menþionam în interven-
þiile mele anterioare, transpunerea în
practicã a Brexit-ului se dovedeºte a
fi un proces complex ºi de duratã,
care va necesita o perioadã lungã de
analizã ºi de pregãtire în formularea
unei strategii ºi a paºilor concreþi în
vederea transpunerii acesteia, atât
din partea factorilor de decizie din
Marea Britanie, cât ºi a celor din
Uniunea Europeanã. Brexit-ul va
conduce la modificãri structurale în

ceea ce priveºte regimul economic ºi
comercial, cu efecte nu numai eco-
nomice, dar ºi sociale, a cãror ampli-
tudine va depinde de soluþiile de
colaborare ce vor fi identificate de
pãrþile implicate.

Având în vedere cã negocierile
vor viza aspecte esenþiale ce vor de-
fini modul de cooperare cu UE pe
probleme de fond ce þin de existenþa
pieþei unice, libera circulaþie a capi-
talurilor, persoanelor, bunurilor ºi
serviciilor, vor trebui identificate
acele soluþii care sã aducã beneficii
ambelor pãrþi, într-o lume din ce în
ce mai globalizatã ºi cu economii in-
terdependente.

(continuare în pagina 7)

ÎNCÃ 30 DE ZILE PENTRU BOGDAN OLTEANU

Fostul viceguvernator al BNR
a rãmas în arest preventiv
l Avocatul Durgheru: “(n.r. Olteanu) este într-o stare de bulversare
emoþionalã” l Surse: “Tãriceanu va fi chemat la audieri în calitate de
martor”

Fostul viceguverantor al Bãn-
cii Naþionale a României
(BNR) Bogdan Olteanu a rã-

mas închis, dupã ce magistraþii Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au de-
cis prelungirea perioadei de arest
preventiv cu încã 30 de zile. Decizia
nu este definitivã, însã este executo-
rie ºi a fost contestatã de Constantin
Durgheru, avocatul lui Bogdan
Olteanu.

Domnul Durgheru a precizat: “S-a
dispus prelungirea mandatului de
arestare preventivã pentru 30 de zile.
Am formulat contestaþie. Urmeazã
sã vedem motivele care au stat la

baza acestei decizii. Dupã ce vom
vedea încheierea motivatã, vom
formula contestaþia în scris”.

Avocatul a mai precizat, citat de
Mediafax, cã fostul viceguvernator
al Bãncii Centrale “se simte foarte
stresat de faptul cã nu îºi poate exer-
cita dreptul la apãrare în stare de li-
bertate”: “Fiind în arest preventiv,
este cât se poate de evident cã nu se
poate deplasa, nu poate procura ºi
produce acte. Situaþia lui este evi-
dentã.

A.R.

(continuare în pagina 6)

AVOCATUL ADRIAN CUCULIS:

“Creditele cesionate nu pot
fi executate decât în instanþã”
l Cuculis: “Deºi este ilegalã, executarea
creanþelor de cãtre societãþile comerciale de
recuperare fãrã ca acestea sã apeleze la instanþã
este uzualã”

Recuperatorii de creanþe nu pot
executa creditele neperformante
achiziþionate de la bãnci decât dupã
ce obþin în instan-
þã o hotãrâre exe-
cutorie, reitereazã
avocatul Adrian
Cãlin Cuculis.

Domnia sa ne-a
precizat cã, deºi
este ilegalã, execu-
tarea creanþelor de
cãtre societãþile comerciale de recupe-
rare fãrã ca acestea sã apeleze la instan-
þã este uzualã.

Avocatul ne-a explicat: “Legea in-

terzice recuperatorilor sã execute cre-
anþe în baza titlului executoriu pe
care, îl au contractele de credit. Acest

titlu nu este tran-
sferat de bãnci
societãþilor de re-
cupertare ºi, ca
urmare, aceste
societãþi trebuie
sã se adreseze in-
stanþelor ºi sã so-
licite o hotãrâre

executorie în baza cãreia sã-ºi poatã
recupera banii.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 6)
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NEMÞII S-AU SPERIAT

Guvernul german îºi îndeamnã cetãþenii
sã îºi facã provizii de alimente ºi apã
l Premierul ceh, Bohuslav Sobotka: “UE are nevoie de o armatã comunã”

Guvernul german plãnuieºte sã le
spunã cetãþenilor sã îºi facã provizii
de alimente ºi apã, în caz de atac sau
catastrofã, pentru prima datã de la
sfârºitul Rãzboiului Rece, a relatat,
duminicã, Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.

Potrivit Reuters, Germania este
acum în alertã, dupã douã atacuri
islamiste ºi un atac armat al unui

adolescent instabil psihic, luna tre-
cutã. Berlinul a anunþat mãsuri pen-
tru creºterea cheltuielilor cu poliþia ºi
de forþele de securitate ºi pentru cre-
area unei unitãþi speciale de comba-
tere a criminalitãþii informatice ºi a
terorismului.

“Populaþia va fi obligatã sã deþinã
o rezervã individualã de hranã pen-
tru zece zile”, potrivit ziarului ger-

man care citeazã un document pre-
gãtit de Ministerul de Interne. Ziarul
scrie cã o comisie parlamentarã a re-
dactat, iniþial, strategia de apãrare
civilã în 2012.

Un purtãtor de cuvânt din Minis-
terul de Interne a spus cã planul va fi
discutat miercuri ºi a refuzat sã ofere
detalii.

Potrivit planului, oamenii vor tre-

bui sã stocheze alimente ºi apã sufi-
ciente pentru cinci zile. Mãsurile de
precauþie cer ca oamenii sã se pregã-
teascã corespunzãtor “pentru o situa-
þie care le-ar putea ameninþa existen-
þa, care nu poate fi exclusã în viitor”,
noteazã ziarul.

A.A.

(continuare în pagina 6)


