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Zona euro respinge
oferta creditorilor privaþi
pentru datoria Greciei

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
au respins oferta creditorilor privaþi ai
Greciei pentru reducerea datoriilor
statului elen, considerând-o insufi-
cientã. Miniºtrii au arãtat cã nu pot
accepta solicitarea deþinãtorilor pri-
vaþi de obligaþiuni elene privind acor-
darea unui cupon (dobândã) de 4%
pentru noile obligaþiuni pe termen
lung, care ar urma sã fie emise în
schimbul celor actuale, conform pla-
nului de reducere a datoriilor Greciei.

Creditorii privaþi spun cã dobânda
de 4% este nivelul minim pe care îl
pot accepta pentru reducerea cu 50%
a valorii nominale a datoriilor elene.
Dar, Grecia poate accepta un cupon
maxim de 3,5%.

UE a aprobat noua
variantã a ESM

Miniºtrii de Finanþe din cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene au
aprobat luni seara, la Bruxelles, noua
variantã a tratatului privind Mecanis-
mul European de Stabilitate (ESM),
care va intra în vigoare în luna iulie.
Oficialii europeni au definitivat preve-
derile privind capitalizarea acestui
fond, iar þãrile membre urmeazã sã
contribuie cu 80 de miliarde de euro în
urmãtorii patru ani, în cinci tranºe, pro-
porþional cu potenþialul lor economic.

Oficialii europeni vor
angajament scris de la
Grecia

Zona euro le cere tuturor partide-
lor din Grecia un angajament scris
pentru implementarea reformelor
asumate, înainte sã-ºi dea acordul
pentru cel de-al doilea pachet de sal-
vare destinat acestei þãri, conform
declaraþiilor ministrul austriac al Fi-
nanþelor, Maria Fekter. (V.R.)

PENTRU NEÎNDEPLINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE,

“Electrica” cere E.ON
despãgubiri de
50 milioane euro

“Electrica” solicitã companiei
E.ON, care a cumpãrat în 2005 o fi-
lialã a furnizorului de electricitate,
despãgubiri de circa 50 milioane
euro, pentru neîndeplinirea unor cla-
uze contractuale, dupã cum ne-a de-

clarat Ioan Folescu, directorul gene-
ral al “Electrica”. Domnia sa ne-a
precizat cã, întrucât în cadrul proce-
sului de monitorizare s-a constatat cã
investitorul german nu ºi-a atins toa-
te obligaþiile asumate în contractul

de privatizare, compania de furniza-
re a electricitãþii a acþionat în judeca-
tã E.ON la Curtea Internaþionalã de
Arbitraj de la Paris. Acest dosar este
comasat cu un altul, deschis, de data
aceasta, de E.ON împotriva “Electri-
ca”, sub acuzaþia cã societatea de stat
nu vrea sã negocieze cu E.ON
vânzarea acþiunilor pe care le mai
deþine la fosta “Electrica” Moldova.

“E.ON vroia sã cumpere tot pa-
chetul de 27% deþinut de «Electri-
ca», dar compania de stat a transmis
cã, potrivit legii, poate sã vândã doar
17% din acþiuni, întrucât diferenþa
de 10% este rezervatã salariaþilor.
Din acest motiv, E.ON a deschis o
acþiune la Curtea de Arbitraj de la
Paris", potrivit unor surse citate de
Mediafax.

Reprezentanþii E.ON ne-au decla-
rat: “Într-adevãr, existã o procedurã
în derulare la Curtea de Arbitraj de la
Paris. Însã, pânã la finalizarea aces-
tei proceduri, nu putem sã facem ni-
ciun comentariu pe aceastã temã;
este un proces în derulare”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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BERD a redus prognoza de creºtere
a economiei României
l Dacã instituþiile creditoare occidentale se retrag din Europa emergentã,
BERD ar putea intra în acþionariatul “bãncilor orfane”

Banca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare (BERD) a mo-
dificat în scãdere prognoza de
creºtere a economiei þãrii noastre pe
anul curent, ca urmare a încetinirii
zonei euro, potrivit unui raport dat
publicitãþii ieri.

Documentul aratã cã economia
României va înregistra un avans de
0,8% în acest an, în vreme ce estima-
rea anterioarã presupunea o expan-
siune de 1,1%. BERD estimeazã cã,
în 2011, România a înregistrat o
creºtere economicã de 2,5%.

“Economia României se afla,
pânã recent, pe drumul cãtre o
creºtere economicã robustã în acest
an, dupã o redresare modestã anul
trecut. Însã, încetinirea economicã
din zona euro are deja un impact ne-
gativ semnificativ asupra exporturi-
lor României, iar o continuare a slã-
birii acestora este posibilã în lunile
urmãtoare”, potrivit raportului
BERD. Acesta subliniazã cã þara no-
astrã a avut, în trimestrul al treilea

din 2011, o evoluþie superioarã altor
state din regiune: “Majoritatea þãri-
lor au avut creºteri peste estimãrile
pe care le-am lansat în octombrie,

România fiind în fruntea grupului de
þãri cu evoluþii pozitive, datoritã unei
producþii agricole peste aºteptãri”.

Pentru întreaga zonã a Europei de
Sud-Est, din care face parte ºi Româ-
nia, BERD a înrãutãþit estimarea de
creºtere economicã pe 2012 la 1%,
de la la 1,6%. În Europa Centralã ºi
þãrile baltice, BERD aºteaptã un
avans de 1,4%, comparativ cu 1,7%,
cât era previziunea anterioarã.

BERD a avertizat cã douã dintre
cele 29 de þãri pe care le monitorize-
azã, respectiv Ungaria ºi Slovenia,
vor intra în recesiune anul acesta.
Estimãrile BERD aratã un declin de
1,5% în cazul Ungariei ºi de 1,1% în
cel al Sloveniei.

Potrivit prognozelor lansate ieri
de BERD, economia zonei euro va
scãdea cu 0,5% anul acesta, în con-
diþiile în care anterior anticipa sta-
gnarea regiunii.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)
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FINANÞARE PRIN SUBSCRIPÞIE PUBLICÃ

“Naºul TV” a strâns primii
37.000 de euro în oferta publicã

Finanþarea unei televiziuni prin
subscripþie publicã pare o
idee nãstruºnicã, însã, tocmai

de aceea, nu ar fi de mirare dacã ea
ar avea prizã la investitori.

Realizatorul TV Radu Moraru
vrea sã strângã douã milioane de
euro pentru finanþarea unei noi tele-
viziuni (n.r. Naºul TV), printr-o
ofertã lansatã vinerea trecutã ºi care
urmeazã sã se încheie la 30 martie.
Pentru aceºti bani, el pune la bãtaie
20% din staþia TV.

Fondatorii , Radu
Moraru însuºi, o firmã
pe care o controleazã ºi colaboratorii
sãi, au subscris restul acþiunilor, în
sumã de 8 milioane de euro.

Ideea ineditã a lui Radu Moraru îi
pune la treabã pe funcþionarii CEC
Bank, instituþia care colecteazã sub-
scrierile.

Oferta a început cu dreptul, ne-a
spus Naºul Radu Moraru, dupã ce a
primit primele statistici de la bancã:
“Pânã la prânz (n.r. ieri), au fost sub-
scrise acþiuni în sumã de 93.963 lei,
15.152 euro ºi 130 dolari (n.r aproxi-
mativ 37.000 euro, în total). Trebuie

sã þinem cont cã vineri a fost prima zi,
iar lucrurile s-au miºcat mai greu”.

Dacã oamenii ar continua acest
ritm de subscriere, oferta s-ar înche-

ia cu succes (n.r. 1,7 mi-
lioane de euro strânºi),
având în vedere cã pen-

tru acest rezultat este nevoie de o
subscriere de 25% din titlurile ofe-
rite.

Cine doreºte sã facã parte din afa-
cerea “Naºul, Prietenii de Pretutin-
deni ºi Asociaþii” poate subscrie ac-
þiuni în valoare de 440 lei, 104,56
euro sau 129,85 dolari.

ADINA ARDELEANU
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Ce va urma dupã
represiunea financiarã?
A început un nou an de crizã

al “civilizaþiei” postbelice,
civilizaþie construitã pe

baza banilor fãrã valoare intrinsecã
ºi a unei explozii a creditãrii care

ºi-a atins limite-
le. Se va ridica
omenirea la înãl-
þimea aºteptãri-
lor ºi va dovedi
cã civilizaþia nu
este doar o iluzie
a banilor ieftini?

Sã sperãm cã
da, dar sã nu

aºteptãm acest lucru de la aºa-ziºii li-
deri ai “democraþilor” vestice, care
se comportã tot mai mult asemeni
unor tirani din þãrile bananiere. Ei nu
vor sã accepte sub nicio formã fali-
mentul moral ºi instituþional al Uniu-
nii Europene ºi continuã sã-ºi terori-
zeze cetãþenii cu viziuni apocaliptice
ale unei lumi în care UE ºi zona euro
se dezintegreazã.

Campion al acestor ameninþãri
continuã sã fie preºedintele francez
Sarkozy, care declara recent cã
“sfârºitul euro ar însemna sfârºitul
Europei, sfârºitul pãcii”. Disperarea
sa electoralã s-a manifestat recent ºi
prin reluarea cruciadei pentru impu-
nerea unei taxe pe tranzacþiile finan-
ciare, care a fost înãbuºitã rapid de
sistemul bancar, în frunte cu Banca
Franþei.

În condiþiile în care autoritãþile

fiscale ºi, cu atât mai puþin, cele mo-
netare nu îºi asumã rãspunderea pen-
tru declanºarea ºi adâncirea crizei fi-
nanciare actuale, “soluþia” adoptatã
este represiunea financiarã.

Profesorul Carmen Reinhart des-
crie represiunea financiarã, în revis-
ta trimestrialã “Finance & Develop-
ment” a FMI din iunie 2011, ca una
dintre mijloacele utilizate de guver-
ne pentru reducerea datoriilor publi-
ce. În opinia sa, “Represiunea finan-
ciarã apare atunci când guvernele
implementeazã politici pentru atra-
gerea de fonduri, care, într-o piaþã li-
berã, ar merge cãtre alte destinaþii.
Politicile includ creditarea directã a

guvernului de cãtre instituþii finan-
ciare captive pe plan intern (cum
sunt bãncile de pe piaþa localã sau
fondurile de pensii), limitarea impli-
citã sau explicitã a dobânzilor, regle-
mentarea fluxurilor externe de capi-
tal ºi existenþa unei legãturi strânse
între guverne ºi bãnci”. ªi pentru cã
represiunea financiarã trebuia sã
poarte un nume mai “civilizat”, i s-a
spus “reglementare macropruden-
þialã”.

Kevin Warsh, fost guvernator al
Federal Reserve, defineºte altfel re-
presiunea financiarã: suprimarea
anumitor preþuri din piaþã de cãtre
autoritãþi, atunci când aceste preþuri
nu evolueazã conform “aºteptãri-
lor”. O astfel de declaraþie este foarte
gravã, în condiþiile în care vine de la
un fost oficial al Federal Reserve,
care a demisionat din Comitetul de
Politicã Monetarã cu mult înainte de
expirarea mandatului. În opinia lui
Warsh, suprimarea unor preþuri re-
prezintã o politicã greºitã, deoarece
trimite semnale false, care împiedicã
o alocare eficientã a capitalului.

“Intervenþia asupra preþurilor
întârzie manifestarea fenomenelor
economice, însã foarte rar autoritãþi-
le folosesc aceastã oportunitate pen-
tru implementarea unor reforme
structurale”, mai scrie Warsh în arti-
colul sãu din Wall Street Journal.

(continuare în pagina 11)
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Citiþi, mâine, un interviu amplu cu Radu Mo-

raru despre afacerea “Naºul TV” , starea pre-

sei ºi nu numai.

AFACERI

Erik Berglof, BERD: "Trebuie

sã fim realiºti, resursele

instituþiilor financiare

internaþionale sunt mult mai

limitate în acestã perioadã".


