
5 948491 340012 05750

16 pagini2 lei
n Eurobank: Marile bãnci din Grecia trebuie

sã-ºi reducã mai rapid creditele
neperformante PAGINA 7

n Uber vrea sã câºtige pe volum,
în dauna siguranþei în trafic

PAGINA 15

n ECHIPA NAÞIONALÃ DE
FOTBAL
Multe vorbe, puþine
realizãri

PAGINA 4

GRAM AUR = 168,2050168,205011

Sindicatele din
bãncile italiene
ameninþã cu
grevã generalã

Sindicatele bancare din Italia
au ameninþat, ieri, cã vor declanºa
o grevã generalã dupã ce premie-
rul Matteo Renzi a declarat cã ar
trebui eliminate 150.000 de locuri
de muncã din domeniu, în urmã-
torii zece ani, transmite agenþia
ANSA.

“Afirmaþia premierului meritã un
singur rãspuns: grevã generalã!”,
conform unei declaraþii comune a
ldierilor sindicatelor CGIL, CISL ºi
UIL. Aceºtia susþin cã Matteo Renzi
ar fi trebuit sã se consulte cu angaja-
þii înainte sã facã o asemenea decla-
raþie, care destabilizeazã întregul
sector bancar. Potrivit sindicaliºtilor,
cele spuse de premier se bazeazã
doar pe faptul cã “soþia sa îºi realizea-
zã operaþiunile bancare prin
smartphone, fãrã sã se deplaseze la
casieria bãncii”.

În perioada 2009 - 2015, marile
bãnci italiene – “Intesa Sanpao-
lo”, “UniCredit”, “Banca Monte
dei Paschi di Siena”, “Banco Po-
polare” ºi UBI - au închis sau au
vândut 4.439 de filiale, conform
celor declarate recent de secreta-
rul general al sindicatului FABI,
Lando Maria Sileoni.
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S-A RUPT LANÞUL DE IUBIRE DINTRE ANGHEL ªI
SOBOLEWSKI?

Performanþele BVB,
în scãdere, dupã trei ani din
mandatul lui Sobolewski
l Din cauza lipsei listãrilor, statul nu l-a mai ajutat pe Sobolewski sã
primeascã bonusul de performanþã cu care era obiºnuit

B
ursa de Valori Bucureºti
(BVB) a dus-o din rãu în
mai rãu în ultimii trei ani,
dupã venirea lui Ludwik

Sobolewski, pe postul de director
general, dupã cum aratã indicatorii
de performanþã, stabiliþi chiar în
contractul acestuia.

Lichiditatea, profitul operaþional ºi
cotaþia acþiunilor BVB au scãzut
începând cu 2015, dupã ce, la începu-
tul mandatului, Sobolewski a avut no-

roc cu listãrile statului Romgaz ºi
Electrica ºi cu câteva tranzacþii semni-
ficative fãcutedeFondulProprietatea.

În 2013, CEO-ul de numai câteva
luni al BVB a reuºit sã încaseze un bo-
nus de performanþã de aproximativ
150.000 de euro, pentru îndeplinirea
criteriului de profit (câºtigul net anual
trebuia sã depãºeascã 4,6 milioane de
lei, în condiþiile în care, la jumãtatea
anului, adicã înainte de venirea lui So-
bolewski, deci independent de mana-

gementul sãu, profitul net fusese de
4,2 milioane de lei, iar la nouã luni,
ajunsese la 5,4 milioane de lei) ºi pen-
tru restructurarea operatã – respectiv
concedierea a câþiva angajaþi.

Pentru 2014, lui Sobolewski i s-a
cuvenit un bonus de peste 300.000
de euro, conform contractului, în
condiþiile în care criteriile de evalua-
re trebuiau comparate cu 2012.

Rezultatele BVB din 2014 au fost
impulsionate de evenimente excep-
þionale, oferta Electrica, derulatã de
stat ºi de rãscumpãrãrile ºi vânzãrile
din portofoliu fãcute de Fondului
Proprietatea.

În 2014, BVB a avut un profit
operaþional de 11,13 milioane de lei,
cu 172,7% peste cel din 2012 (con-
tractul prevedea o creºtere de peste
60%, drept criteriu de performanþã),
media zilnicã a tranzacþiilor cu acþiu-
ni a fost de 11,72 milioane euro, cu
75% peste cea din 2012 (contractul
prevedea o creºtere de peste 50%,
drept criteriu de performanþã), preþul
acþiunilor BVB a încheiat anul la
33,97 lei/unitate (contractul preve-
dea o cotaþie de 22 lei), în timp ce cri-
teriul de creºtere cu 50% a lichiditã-
þii obligaþiunilor nu a fost îndeplinit.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

INSOLVENÞA HIDRO SERV, DIN NOU ÎN DISCUÞIE

Scandal privind mentenanþa Hidroelectrica
l Sindicaliºtii Hidro Serv au depus plângeri penale împotriva Directoratului
Hidroelectrical Ovidiu Agliceru, Hidroelectrica: “Hidro Serv nu a solicitat
ºi nici nu a primit vreo sumã de bani cu titlu de penalitate de la
Hidroelectrica pentru neîndeplinirea contractului”l Remus Borza: “O
insolvenþã corect administratã ºi asumatã poate sã salveze Hidro Serv”

Conducerea Hidroserv, filiala de
mentenanþã ºi servicii a Hidroelec-
trica, are programatã, astãzi, o nouã
discuþie privind decizia de intrare în
insolvenþã a companiei, potrivit unor
surse.

Ideea a mai fost pusã pe tapet ºi
sãptãmâna trecutã ºi se pare cã a iscat
un scandal imens, care s-a lãsat cu
plângeri la organele de cercetare
penalã.

Sindicaliºtii susþin cã
insolvenþa înseamnã
falimentul Hidro Serv

Sindicaliºtii din Hidro Serv susþin
cã intrarea în insolvenþã ar însemna

falimentul companiei, în timp ce Re-
mus Borza, fost administrator judi-
ciar al Hidroelectrica este de pãrere
cã insolvenþa poate reprezenta
salvarea Hidro Serv.

Domnul Borza ne-a declarat:
“Dar intrarea companiei Hidroelec-
trica în insolvenþã a însemnat fali-
mentul companiei, direct?

Insolvenþa este doveditã de practi-
cã, ºi nu de teorie, ca fiind cea mai
bunã variantã de optimizare, de re-
structurare a unui business. O insol-
venþã corect administratã ºi asumatã
poate sã salveze Hidro Serv ºi poate
sã facã minuni precum în cazul
Hidroelectrica.

Nu poþi sta, la infinit, cu mâna
întinsã, la pomanã. Hidroelectrica va
face atâtea lucrãri de mentenanþã de
câte are nevoie, nu cât are nevoie
Hidro Serv.

Între Hidroelectrica ºi Hidro Serv
nu sunt raporturi de muncã, ci rapor-
turi comerciale. Hidroelectrica plã-
teºte un serviciu ºi nu are obligaþia sã
plãteascã nici curentul Hidro Serv,
nici salariile ºi nici datoriile din tre-
cut ale Hidro Serv. Hidroelectrica a
plãtit la zi, chiar în avans, aceste
servicii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

URMÂND SÃ FIE PREZENTATÃ
EXECUTIVULUI PÂNÃ ÎN OCTOMBRIE

MDRAP: “Strategia Naþionalã a
Locuirii - inclusã în Programul de
lucru al Guvernului pe 2016”

Urmând sã fie prezentatã Guver-
nului pânã în luna octombrie, Strate-
gia Naþionalã a Locuirii, elaboratã
de Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice
(MDRAP), este prevãzutã în cadrul
Programulului Naþional de Refor-
mã, fiind realizatã în strânsã coordo-
nare cu mãsurile incluse în Pachetul
naþional anti-sãrãcie ºi în Strategia
privind incluziunea socialã ºi redu-
cerea sãrãciei, dupã cum ne-au pre-
cizat, într-un interviu, reprezentanþii
ministerului de resort.

Aceºtia ne-au declarat: “Având în
vedere importanþa domeniului locui-
rii, Guvernul României a stabilit ca
prioritate strategicã pentru anul 2016
elaborarea Strategiei Naþionale a
Locuirii, demers aflat în responsabi-
litatea Ministerului Dezvoltãrii Re-

gionale ºi Administraþiei Publice.
(…) Totodatã, Strategia Naþionalã a
Locuirii este prevãzutã în cadrul
Programulului Naþional de Reformã
(PNR), document care constituie
platforma-cadru pentru definirea re-
formelor structurale ºi a prioritãþilor
de dezvoltare care ghideazã evoluþia
României pânã în anul 2020, în con-
cordanþã cu traiectoria de atingere a
obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Strategia Naþionalã a Locuirii este un
demers realizat în strânsã coordonare
cu mãsurile incluse în Pachetul naþio-
nal anti-sãrãcie lansat de cãtre Guver-
nul României în luna februarie ºi în
Strategiaprivind incluziuneasocialã ºi
reducerea sãrãciei”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Sã mai spulberãm un mit, acela
cã ,,salariile BNR nu au nicio
legãturã cu bugetul de stat’’
Vreau sã precizez de la bun

început: nu am nicio pro-
blemã cu mãrimea salariilor

din BNR. Salariul Guvernatoru-
lui/preferaþilor sãi nu este mic sau
mare per se, salariul Guvernatorului
este mic sau mare în funcþie de ce
face de banii respectivi. Prin urma-
re, cei 11.000/13.000/16.000/
21.000 de euro sau cât se va mai do-
vedi de la o zi la alta cã reprezintã
venitul de naturã salarialã al domnu-
lui Isãrescu este mult sau puþin în
funcþie de ce a fãcut/ce performanþe
a avut domnul Guvernator de banii
ãºtia.

Dar mã deran-
jeazã minciuna.
Ca jurnalist, nu
poate pretinde ni-
meni vreodatã cã
am spus un nea-
devãr în spaþiul
public. În scurta
perioadã în care
am fost purtãtor

de cuvânt al Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã, nu poate pretinde
nimeni vreodatã cã am spus vreun
neadevãr sau cã nu am rãspuns întot-
deauna cu celeritate, pe baza datelor
care mi-au fost puse la dispoziþie, la
întrebãrile jurnaliºtilor. Consider
presa a 4-a putere în stat. Am insistat
sã am aceastã conduitã legalã ºi co-
rectã, în ciuda a ceea ce mi s-a comu-
nicat, voluntarist ºi nelegal, cã repre-
zintã politica de comunicare perso-
nalã a unei persoane plantate la con-
ducerea unei autoritãþi de interes pu-
blic ºi anume cã: “trebuie sã transmi-
tem rãspunsurile care ne intereseazã

pe noi, nu neapãrat pe ziariºti’’, con-
trar legii ºi contrar misiunii publice a
acelei autoritãþi. Faptul cã nu am
achesat la aceastã agendã personalã
cel mai probabil a contribuit decisiv
la încetarea de facto a contractului pe
care îl aveam, încetare pe care o con-
sider abuzivã. Totul se va afla.

De aceea m-am tãvãlit pe jos
râzând auzind cum se majoreazã de
la o lunã la alta, ba chiar de la o zi la
alta, veniturile spuse din gurã ale
Guvernatorului Isãrescu. Pentru cã
am avut imaginea insider-ului – cel
mai mare activ cãpãtat la ASF.
Într-un fel, Mugur Isãrescu ºi Miºu

Negriþoiu sunt veriºori, dacã îmi per-
miteþi aceastã metaforã, documenta-
tã inclusiv prin retragerea intempes-
tivã simultanã de la posturile din
SUA în toamna anului 1990 ºi adu-
cerea la posturi: unul ca Guvernator,
altul ca vicepremier. Nu este de mi-
rare cã de atunci activitatea lor lucra-
tivã s-a concentrat pe posturile din
România, unde au devenit captivi,
întrucât nu am elementele necesare
sã afirm cã, dacã vreunul dintre ei ar
mai fi vrut sã lucreze în SUA, ar mai
fi primit vizã de lucru. Dar poate mã
înºel.

(continuare în pagina 6)

n “Telefonica” a pregãtit
listarea diviziei O2, anul
acesta
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Nu existã o cale mai rapidã pentru
distrugerea Greciei fãrã atâta suferinþã?

De la îngenuncherea completã a au-
toritãþilor statului de cãtre creditorii in-
ternaþionali, în Grecia se des-

fãºoarã un
experiment
economic ºi
social teri-
fiant.

Într-un ar-
ticol recent
(“Cum va fi
r e v o l u þ i a

anti-UE din Grecia?”,
BURSA, 23.08.2016),
scriam cã “poporul grec a
devenit prizonierul unor elite politi-
ce care nu doar cã nu îi mai reprezin-
tã interesele, ci le trãdeazã, pur ºi

simplu, la lumina zilei”, în condiþiile
în care guvernul doreºte contabiliza-

rea integralã a tuturor activelor fixe
ºi mobile ale populaþiei.

Din pãcate este mai mult decât atât.

O ºtire de pe blogul KeepTalkingGree-
ce (KTG) aratã cã autoritãþile guverna-

mentale pregãtesc ºi introduce-
rea unor noi reglementãri pen-
tru plata contribuþiilor sociale,
care nu se va mai face în funcþie
de numãrul angajaþilor, ci în
funcþie de numãrul angajaþilor
estimat de guvern.

Printre criteriile utilizate de
Ministerul Muncii pentru de-
terminarea “numãrului corect
de angajaþi pe care ar trebui sã
îl aibã o firmã” se aflã sectorul
de activitate, dimensiunea fir-

mei, cifra de afaceri, locaþia geografi-
cãsau necesaruldeangajaþi calificaþi.

(continuare în pagina 4)
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