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Banca Mondialã
ºi-a redus drastic
estimãrile privind
dinamica economiei

Banca Mondialã (BM) ºi-a redus
prognoza de creºtere economicã glo-
balã pentru acest an, de la 3,6% la
2,5%, anticipând cã intrarea zonei
euro în recesiune va accentua înceti-
nirea marilor pieþele emergente, pre-
cum India sau Mexic. Reviziuirea în
sens negativ este cea mai mare pe
care o face BM în ultimii trei ani.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Încã un record de
depozite overnight
la BCE

Bãncile comerciale din zona euro
au constituit ieri, la Banca Centralã

E u r o p e a n ã
(BCE), depozite
overnight de
528,18 miliarde
euro, sumã care
reprezintã un
nou record în
domeniu. Re-

cordul precedent a fost înregistrat cu
o zi înainte: 502 miliarde de euro.

De menþionat cã depozitele over-
night constituite la BCE au atins un
nivel record timp de patru zile la
rând, ceea ce aratã neîncrederea în
piaþa interbancarã. BCE oferã o
dobândã de 0,25% la depozitele
overnight.

Portugalia a vândut
obligaþiuni conform
þintei maxime stabilite

Portugalia a vândut, ieri, obliga-
þiuni de 2,5 miliarde euro (3,2 miliar-
de dolari), cu maturitatea la trei, ºase
ºi 11 luni, suma obþinutã fiind con-
formã þintei maxime avute în vedere
de Executivul de la Lisabona.

Statul a plasat titluri cu maturita-
tea la 11 luni în sumã de 1,25 miliar-
de euro, la un randament mediu de
4,986%, faþã de 5,902% la licitaþia
similarã din aprilie 2011. Cererea
din partea investitorilor a fost de 2,1
ori mai mare decât oferta.

DIW propune ca
Bundesbank sã fie
agenþie de rating

Institutul German pentru Cercetãri
Economice (DIW) a propus ca Bun-
desbank, banca centralã germanã,
sã-ºi asume funcþia de agenþie de ra-
ting. DIW considerã cã Bundesbank
este singurul organism public care
dispune de personalul necesar pen-
tru a contracara puterea celor trei
mari agenþii de rating americane.

Fitch ar putea
retrograda Italia

Fitch Ratings ar putea reduce cali-
ficativul Italiei cu douã trepte, pânã

la finele acestei
luni, potrivit
spuselor lui
Alessandro Set-
tepani, director
în cadrul agen-
þiei de evaluare.

“O retrogra-
dare cu douã trepte este una din
opþiunile posibile”, a declarat Sette-
pani, adãugând: “Comisia va evalua
ratingul Italiei pe baza nivelurilor de
refinanþare ºi a indicatorilor de
creºtere”.

V.R.

FMI vrea sã-ºi majoreze
resursele cu 500 de
miliarde dolari

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) intenþioneazã sã-ºi ma-
joreze capacitatea de credita-

re cu pânã la 500 de miliarde de do-
lari, urmãrind astfel sã poatã proteja
economia mondialã de înrãutãþirea
crizei datoriilor din Europa.

În prezent, FMI dispune de aproxi-
mativ 385 de miliarde de dolari pen-
tru împrumuturi.

“Pe baza esti-
mãrilor privind
necesitãþile globale de finanþare de
aproximativ 1.000 de miliarde de
dolari în urmãtorii ani, Fondul ar
dori sã strângã resurse suplimentare
în valoare de pânã la 500 de miliarde
de dolari”, a anunþat, ieri, FMI. Ne-
cesarul de 500 de miliarde de dolari
include ºi angajamentele recente ale
statelor europene pentru creºterea
resurselor FMI cu aproximativ 200
de miliarde de dolari.

“Înacest stadiupreliminar,explorãm
diferiteleopþiuni înmateriede finanþare
ºi nu vom face alte comentarii pânã la
finalizarea negocierilor cu statele

membre”, au subliniat oficialii FMI.
Amintim cã, sãptãmâna aceasta,

directorul general al FMI, Christine
Lagarde, a declarat cã a primit apro-
barea consiliului de administraþie
pentru examinarea mijloacelor prin
care pot fi majorate resursele institu-
þiei. Lagarde a solicitat în mai multe
rânduri ca statele membre sã-ºi ma-

joreze contribu-
þia la capacitata
de împrumut a

Fondului.
Principalele state vizate pentru ma-

jorarea reurselor FMI sunt, potrivit
unor surse anonime citate de presa in-
ternaþionalã, China, Brazilia, Rusia,
India, Japonia ºi þãrile exportatoare
de þiþei. Fondul vrea ca un acord în
privinþa majorãrii resurselor sale sã
fie încheiat la reuniunea miniºtrilor
de Finanþe ºi guvernatorilor bãncilor
centrale programatã pentru zilele de
25 ºi 26 februarie, în Mexic.

V.RIBANA

(continuare în pagina 2)

“PDL, USL – aceeaºi mizerie!”
C

ãlare pe Miþa, Zoe ºi Di-
dina, plantate în faþa Tea-
trului Naþional, un micro-
bist flutura drapelul Re-

voluþiei, ca sã-l transmitã la televizor
corpul masiv de ziariºti, cu o ponde-
re de o cincime din cei prezenþi alal-
tãsearã, la protestele de la Universi-
tate.

Am crezut, anul trecut, cã ansam-
blul de ºaptesprezece personaje ca-
ragialiene de acolo reprezintã vreo
meritorie iniþiativã a unei ºcoli popu-
lare de artã (ceea ce ar fi scuzat
stângãcia desenului, lipsa de con-
cepþie spaþialã ºi absenþa oricãrei in-
tenþii spirituale), dar, ulterior, am
aflat stupefiat cã nu, metalul acela a-
re statut de “monument” ºi a fost rea-
lizat de un sculptor “consacrat” –
braºoveanul Ioan Bolborea.

Atenþie!, caricatura nu este accesi-
bilã cui nu ºtie desen, dupã cum
pamfletul nu este accesibil vreunui
ziarist agramat.

Omul nu le are pe astea anatomice,
el le ºtie pe alea cu geometria, unde
persoana conteazã drept siluetã.

Aºa-zisul “monument” cu care
ne-am pricopsit la Teatrul Naþional
este un dezastru, o confuzie între ca-
ricaturã ºi desenul slab, dar proteste-
le de la Universitate îl consacrã, cele
ºaptesprezece statui ale lui Bolborea
au coborât din cãruþã, s-au multipli-
cat ºi s-au aliniat frumos pe treptele
care coboarã de la spaþiul verde al
Teatrului, la trotuar, ca sã protesteze:
“Jos Bãsescu!”.

N-am nimic contra.

OK, jos Bãsescu.
Dar nu suport desenul prost ºi lip-

sa de concepþie.
Trei fete încercau sã strige, firav,

“Fãrã violenþã!”, cu acelaºi succes
pe care îl are Shy Ronnie, în clipul cu
Rihanna (vezi clipul “Ronnie and
Clyde” pe You Tube).

Vizavi, la fântâna de la Arhitectu-
rã, o lozincã mare: “Încetaþi proiec-
tul Roºia Montanã!”

Unul desenase un fel de Bãses-
cu pe carton ºi scrisese: “Daþi-i
cianura!”

Altul ne întreba pe o foaie de
hârtie: “Trãiþi bine?”

O gagicã masivã pãrãsea locul cu
un drapel românesc pe umãr, se
întâlneºte cu un tip, care aducea un
carton mare ºi zice: “Bunã, Mihaela
e la sediu?”

Altã cincime din cei prezenþi o
constituiau jandarmii.

Mascaþi.
Nu m-au legitimat pe mine, dar pe

alþii, da, pe tinerii care pãreau micro-
biºti – îºi leagã fularul într-un fel dis-
tinct, sau poartã geci cu glugã, au un

mod de a vorbi… sunt semne.
Eu nu mã mai uit la fotbal, nici la

televizor.
Jandarmii o simt.
Îmi place K1.
Cred cã microbiºtii aveau o pro-

porþie de circa 35%.
În rest, erau ceva þigani, tineri de

discotecã ºi, foarte rar, oameni mai
vârstnici, în general, trecãtori.

N-am înþeles mobilul protestelor.

MAKE

(continuare în pagina 4)

O filialã Electrica preia
furnizarea de curent la Oltchim

“Electrica” a reziliat, ieri, con-
tractul de furnizare de energie elec-
tricã cu “Oltchim”, care, tot ieri, a
fost preluat de filiala “Electrica
Furnizare”.

Ioan Folescu, director general
“Electrica” ne-a declarat: “Electrica
a reziliat cu data de astãzi (n.r. ieri)
contractul cu Oltchim pentru neplatã
ºi ca urmare a înþelegerilor cu FMI”.

Domnia sa ne-a spus cã înþelegerea
cu Fondul Monetar Internaþional pre-
vede ca activitatea de furnizare ener-

gie electricã la consumatori sã fie
transferatã la “Electrica Furnizare”.

Conducerea “Electria Furnizare”
nu a confirmat aceastã informaþie.

În acest moment “Electrica Furni-
zare” este o filialã a furnizorului de
energie “Electrica”.

Conducerea “Electrica” a estimat
cã valoarea datoriilor “Oltchim”
ajunge la 150 de milioane de lei.

Rezilierea contractului a venit
dupã ce, începând cu 11 ianuarie,
combinatul vâlcean funcþiona cu o

parte din instalaþii la capacitate redu-
sã, ca urmare a neîncadrãrii în grafi-
cul de eºalonare încheiat cu furnizo-
rul de energie electricã.

Conducerea combina tu lu i
vâlcean susþinea, la începutul sãp-
tãmânii, cã urmeazã sã poarte ne-
gocieri cu “Electrica” pentru re-
luarea livrãrilor de energie electri-
cã, fapt infirmat de conducerea
furnizorului.
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Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi

Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia

tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii

programului de tranzacþionare al BVB, dincolo

de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai

devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe

site-ul www.bursa.ro.

ÎN URMA DIRECTIVEI
BÃNCII AUSTRIEI,

BancaMondialã:
Condiþiile
de finanþare
s-ar putea
înãspri drastic

Þãrile unde existã o prezenþã
austriacã semnificativã în
sectorul bancar, precum

România, cu un sistem financiar
vulnerabil la criza din zona euro,
s-ar putea confrunta cu deteriorarea
puternicã a condiþiilor de finanþare,
în urma directivei autoritãþilor de la
Viena privind expunerea bãncilor în
Est, potrivit unui raport al Bãncii
Mondiale (BM).

“Într-adevãr, bãncile austriece au
fost îndrumate de autoritãþile locale
sã limiteze creditarea viitoare cãtre
subsidiarele din regiune. În funcþie
de cât de obligatorie se va dovedi
aceastã directivã, ea ar putea
constrânge semnificativ condiþiile
de finanþare în Albania, Bosnia-Her-
þegovina ºi România - þãri unde bãn-
cile austriece sunt foarte active”, se
aratã în document.

Banca centralã a Austriei ºi auto-
ritatea care reglementeazã piaþa fi-
nanciarã localã (FMA) au publicat,
în noiembrie anul trecut, un set de
îndrumãri pentru bãncile cu afaceri
internaþionale semnificative, pre-
cum Erste, Raiffeisen sau UniCredit
Bank Austria.

ELENA VOINEA
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