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Liviu Voinea vrea sã ºtie
câte clãdiri publice sunt
în þara noastrã

Ministrul dele-
ga t pent ru
buget, Liviu

Voinea, a declarat cã a
solicitat, în urmã cu o
lunã, realizarea unui
audit al tuturor clãdiri-
lor instituþiilor publice
d i n þ a r a n o a s t r ã ,
întrucât nu a existat ni-
ciodatã un astfel de in-
ventar.

Domnia sa a mai precizat cã pri-
mele 20 de proiecte de investiþii, ca
mãrime, finanþate de la bugetul de
stat, anul trecut, au beneficiat de fi-
nanþãri de ºase miliarde lei, jumãtate
din totalul alocãrilor.

În 2012, primele 20 de proiecte de
investiþii publice au primit 4,7 mi-
liarde lei, dintr-un total de 11 miliar-
de lei, aratã oficialul.

Cea mai mare investiþie publicã
bugetatã pentru acest an constã
într-o finanþare de 436 milioane lei
pentru realizarea unei pãrþi a proiec-
tului magistralei 5 de metrou Drumul

Taberei – Universitate,
precizeazã ministrul de-
legat pentru Buget.

Pe poziþia a doua se
aflã o alocare de 429
milioane lei pentru au-
tostrada Bucureºti –
Braºov, iar pe a treia,
proiectul laserului de la
Mãgurele (Extreme
Light Infrastructure -
Nuclear Physics -

ELI-NP), de 393,2 milioane lei.
Ordonatorii principali de credite

ai bugetului de stat au în acest an
375 de proiecte de investiþii în deru-
lare, în valoare de 8,2 miliarde lei,
din care 100 de proiecte sunt semni-
ficative, cu valori de peste 100 mi-
lioane lei fiecare, cumulând 7,22
miliarde lei, a mai precizat Liviu
Voinea.

ALEXANDRU SÂRBU

ªomajul din Grecia
continuã sã fie
dublu faþã de media
zonei euro

Rata ºomajului din Grecia a scã-
zut la 27,5% în decembrie 2013, de
la 27,6% în luna anterioarã, anunþã
ELSTAT.

Nivelul este, însã, mai mult decât
dublu comparativ cu media din zona
euro, de 12%, din cauza recesiunii în
care se aflã þara ce aplicã mãsuri dure
de austeritate.

În decembrie 2013, 1,34 milioane
de persoane din Grecia nu aveau un
loc de muncã.

De menþionat cã rata ºomajului în
rândul tinerilor eleni continuã sã fie
foarte ridicatã: 55,5% în ultima lunã
din 2013. Totuºi, nivelul este mai re-
dus decât vârful de peste 60% atins
la finele lui 2012.

Banca Angliei
menþine dobânda
la minim record

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã nu modifice dobânda de referinþã,
încercând sã dea mai mult timp eco-
nomiei sã se consolideze înainte sã
retragã stimulentele.

Comitetul de politicã monetarã
din cadrul BoE a menþinut dobânda
cheie la nivelul minim record de
0,5%, la care se aflã din martie
2009.

Anul trecut, Banca Angliei anunþa
cã va lua în considerare o majorare a
dobânzii de referinþã doar atunci
când rata ºomajului va scãdea pânã
la nivelul de 7%.

V.R.

De unde vin, de ce nu mai vin ºi de ce nu mai ºtim sã “facem” bani?

Am fost invitat, în urmã cu
câteva sãptãmâni, sã le vor-
besc elevilor

din clasa a IV-a în ca-
drul orei de “Educaþie
financiarã”. Dupã o
poveste introductivã ºi
discuþii despre impor-
tanþa economisirii,
i-am întrebat dacã au
auzit de criza financiarã. Cum
rãspunsul a fost afirmativ, am forþat
nota cu o întrebare despre cauze.

Unul dintre elevi mi-a rãspuns,
fãrã întrebãri ajutãtoare sau alte “in-
dicaþii”, cã “oamenii s-au îndatorat
prea mult”.

Oare cum este posibil ca un copil
de zece ani sã se gândeascã la aºa

ceva, în timp ce bãncilor centrale
le-a luat aºa de mult timp pentru a
recunoaºte cã îndatorarea excesivã
a fost factorul hotãrâtor al crizei?
Iar dacã recunosc, de ce insistã pen-
tru reluarea creditãrii prin orice mij-
loace?

Având în vedere de-
zechilibrele uriaºe de
la nivelul economiei
mondiale, cu un speci-
fic aparte în Europa,
dezechilibre pe care
autoritãþile doresc sã le
menþinã (n.a. politicile monetare ul-
trarelaxate din ultimii ani nu pot fi ex-
plicate decât prin intenþia menþinerii
structurii economice ºi financiare
existente), reluarea creºterii econo-

mice pe baze sustenabile nu se poate
face decât prin reformarea sistemului
monetar global, prin schimbarea
însãºi a naturii banilor.

De ce? Pentru cã banii la nivel
global, în cea mai mare parte, sunt

rezultatul creditãrii. În cartea “De
unde vin banii?”, Tony Greenham ºi
Josh Ryan-Collins, de la New Eco-
nomics Foundation din Marea Brita-
nie, scriu despre “funcþia economicã

vitalã a procesului de creare a bani-
lor pentru alocarea puterii de cumpã-
rare”.

În zilele apuse ale banului-marfã
(n.a. reprezentat, mai ales, de aur ºi
argint), cine dorea sã facã bani trebu-

ia sã desfãºoare o ac-
tivitate consideratã
utilã de societate sau
trebuia sã sape, la pro-
priu, dupã ei. În am-
bele cazuri era vorba
de muncã, fizicã sau
intelectualã, iar banul

era o variabilã endogenã sistemului
economic.

Acum, “banii” apar doar prin apã-
sarea unei taste de calculator, însã
puterea lor de cumpãrare este cât se

poate de realã. În cazul Marii Brita-
nii, numerarul existent sub formã fi-
zicã, rezultat din tiparniþele bãncii
centrale, reprezintã mai puþin de 3%
din totalul banilor din economie,
restul fiind alcãtuit din creditul acor-
dat de cãtre bãncile comerciale, alã-
turi de depozitele corespunzãtoare,
dupã cum scriu autorii.

Aºa cum am arãtat ºi într-un arti-
col mai vechi (n.a. “Iluzia redresãrii
prin crearea banilor din nimic se
apropie de sfârºit”, BURSA,
09.10.2012), “bãncile nu trebuie sã
aºtepte depozite de la clienþi înainte
sã acorde credite”, ci procesul este
exact invers.

(continuare în pagina 13)

DEPUTATUL IULIAN IANCU ÎL CONTRAZICE PE BÃSESCU:

“Suntem captivi complet la
Gazprom, cu importurile de gaze”
l Parlamentarul susþine cã gigantul rus a concesionat partea ungureascã a conductei Szeged-Arad

Importurile de gaze pentru þara
noastrã sunt complet monopoli-
zate de Gazprom, a declarat,

ieri, Iulian Iancu, preºedintele Co-
misiei de Industrie din Camera De-
putaþilor. Domnia sa ne-a spus: “Se
spune cã putem aduce în þarã gaze
prin conducta Szeged-Arad, dar
Gazprom a concesionat segmentul
de pe teritoriul ungar al conductei.
Deci Gazprom a monopolizat in-
trãrile ºi ieºirile de gaze din þara
noastrã”.

Declaraþiile deputatului Iancu vin
în contradicþie cu cele ale preºedin-
telui Traian Bãsescu, care a spus,
ieri: „România nu este dependentã
de importurile de gaze din Federaþia
Rusã, deci nu are o grea dependenþã
de aceste importuri ºi le poate substi-
tui cu alte forme de aprovizionare cu

energie sau chiar cu gaze. Prin inter-
conectorul cu Ungaria, putem primi
gaze ºi din Norvegia”.

Specialiºtii din piaþa de energie
ne-au explicat cã, parþial, amândoi

au dreptate: „România poate rezista
pânã în octombrie numai cu gazul
intern din înmagazinare ºi producþia
curentã. Prin conducta de legãturã cu
Ungaria, vine, într-o proporþie im-

portantã ºi gaz rusesc importat de
altã þãri europene”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

RÃZVAN COTOVELEA A PRELUAT
MINISTERUL COMUNICAÞIILOR DE LA DAN NICA

Dan Nica: “Listarea Romtelecom
ºi finalizarea privatizãrii Poºtei –
anul acesta”
l Rãzvan Cotovelea: “Guvernul trebuie sã fie foarte atent când ºi cât
trebuie listat din Romtelecom”l Rãzvan Cotovelea: “Nu voi schimba
conducerea Poºtei Române”l Dan Nica: “Din datele mele, anul 2014 va fi
unul plin de achiziþii ºi fuziuni în România”

Listarea acþiunilor deþinute de
statul român la compania
Romtelecom ºi finalizarea

procesului de privatizare a Poºtei
Române se vor realiza, cel mai pro-
babil, în acest an, a declarat Dan
Nica, fostul ministru pentru Societa-
tea Informaþionalã, în cadrul confe-
rinþei de presã de prezentare a bilan-
þului mandatului de un an ºi zece luni
în fruntea Ministerului pentru Socie-
tatea Informaþionalã (MSI). “Mizez
pe faptul cã, în acest an, vom fi mar-
tori atât la listarea Romtelecom, cât
ºi la finalizarea procesului de privati-
zare a Poºtei Române”, a declarat

fostul ministru din cadrul MSI.
Domnia sa a continuat: “Mergem în
linie dreaptã în legãturã cu privatiza-
rea Romtelecom. În 2014 facem tot
posibilul sã facem listarea”. Totoda-
tã, Dan Nica a þinut sã sublinieze
“miracolele” realizate de conducerea
Poºtei Române, care a reuºit sã aducã
firma pe profit ºi sã evite un faliment
“jenant”: “Referitor la Poºta Românã,
nimeni nu credea cã putem salva
aceastã companie de la datorii de pes-
te 200 milioane de euro.

VLAD PÂRVU

(continuare în pagina 4)

PARTENERIAT CU HELLENIC EXCHANGES

Sibex vrea sã-ºi creascã de
patru ori volumul zilnic
l Costurile de tranzacþionare nu se vor modifica
timp de un anlKaraiskakis, Hellex: “Deocamdatã,
ne gândim la creºterea afacerii, nu sã cumpãrãm
o participaþie la Sibex” l AthexClear trebuie
autorizatã conform regulamentelor europene

Sibex are ambiþii mari, în urma
parteneriatului cu Bursa din
Atena (Helex Group), pro-

punându-ºi sã-ºi creascã de patru ori
volumul de tranzacþionare – la apro-
ximativ 10.000 de contracte/zi, la
jumãtate anului, faþã de o medie de
2.400, în ianuarie, potrivit lui Ovi-
diu Petru, directorul general al Bur-
sei sibiene.

“Þintim sã depãºim
rapid maximele de
tranzacþionare din ul-
timii ani”, a spus Ovi-
diu Petru, ieri, adã-
ugând: “În 2012, vo-
lumele erau foarte
mari, de 300.000 de
contracte pe lunã. Ne
dorim sã depãºim
10.000 de contracte pe
zi, pânã la jumãtatea
anului”.

La începutul lunii februarie, Bur-
sa din Sibiu ºi grupul care controlea-
zã Bursa din Atena - Hellenic
Exchanges Group (Helex) - au sem-
nat un act de cooperare, prin care
bursa autohtonã acceseazã ºi servi-
ciile de contraparte centralã ale gre-
cilor.

Regulamentele europene impun
ca decontarea tranzacþiilor cu deri-
vate sã se facã prin contrapãrþi auto-

rizate, cu capital minim de 7,5 mi-
lioane de euro, însã bursele noastre
nu au reuºit sã înainteze proiectul
unei CCP locale.

Ovidiu Petru a spus: “Parteneriatul
(n.r. cu Hellex) oferã o rezolvare ime-
diatã ºi corectã legatã de discuþiile pri-
vind înfiinþarea ºi capitalizarea unei
CCP româneºti. Beneficiem de servi-

ciile unei CCP cu capi-
tal de aproximativ 20 de
milioane de euro”.

Domnia sa a adãu-
gat cã parteneriatul va
avea mai multe ele-
mente: “O componen-
tã va fi platforma de
tranzacþionare. Plat-
forma ARENA va
avea o alternativã via-
bilã, modernã ºi acce-
sibilã în platforma Oa-
sis. Aceasta a fost

cumpãratã de greci, în 1997, de la
Chicago Mercantile Exchange ºi a
fost îmbunãtãþitã de atunci.

Bursa din Grecia are volume de
tranzacþionare considerabil mai mari
decât la noi –volume zilnice de 100
de milioane de euro, pe spot, iar pe
derivate 40.000 de contracte pe zi.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

UE adoptã sancþiuni politice împotriva Rusiei
ºi ameninþã cu sancþiuni economice

Uniunea Europeanã a decis asearã sã
suspende imediat negocierile cu Rusia
pentru acordul privind vizele, a anunþat

ºeful Consiliului European, Herman Van Rom-
puy, dupã o întâlnire cu ºefii de stat ºi de guvern
din UE. Premierul britanic, David Cameron, a

anunþat cã mãsuri privind îngheþarea activelor
ruseºti ºi interzicerea vizelor ar putea sã intervinã
rapid, dacã Rusia nu face progrese pe calea dialo-
gului cu Ucraina.

Liderii europeni au mai convenit asupra unei
strategii progresive de sancþiuni, în trei etape, pen-

tru a constrânge Rusia sã “negocieze” o ieºire din
criza ucraineanã.

UE considerã “ilegalã” decizia parlamentului lo-
caldinCrimeeadeacere integrarea înRusia. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

“Studiul banilor, dincolo de orice alt domeniu
economic, este domeniul în care complexitatea
este folositã pentru deghizarea sau ocolirea
adevãrului ºi nu pentru dezvãluirea acestuia”.

JOHN KENNETH GALBRAITH, economist american

CÃLIN
RECHEA

Citiþi, în pagina 11, “Jumãtate din
investiþiile publice pe 2013

s-au dus cãtre 20 de proiecte”.


