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Grecia reia discuþiile
cu creditorii privaþi

Autoritãþile din Grecia urmau sã
reia, ieri, negocierile cu creditorii
privaþi pentru un acord privind redu-
cerea datoriilor þãrii printr-un
schimb de obligaþiuni. Conform pre-
sei elene, creditorii sunt dispuºi sã
accepte o dobândã de circa 3,75%
pentru titlurile elene pe care le vor
preschimba, faþã de 4%, cât cereau
anterior. Pãrþile ar putea sã ajungã
astfel la un acord în timp util, astfel
încât Grecia sã evite intrarea în fali-
ment.

S&P a retrogradat
ratingul Vienei

Agenþia de evaluare Standard &
Poor’s (S&P) a retrogradat, miercuri
seara, ratingul Vienei ºi calificative-
le a douã landuri austriece, revizuind
în mod negativ ºi perspectiva finan-
ciarã a altor trei provincii.

S&P a redus la “AA+”, de la
“AAA”, calificativele deþinute de
Tirol, Viena ºi Austria Superioarã,
revizuind la “negativã”, de la “stabi-
lã”, perspectiva regiunilor Burgen-
land, Austria Inferioarã ºi Steier-
mark.

Decizia urmeazã retragerii recen-
te a calificativului de top “AAA” de
care beneficia Austria.

David Cameron:
“Taxa pe tranzacþiile
financiare e o nebunie”

Introducerea taxei pe tranzacþiile
financiare la nivel european - susþi-
nutã de Franþa ºi Germania – ar fi “o
nebunie”, a declarat ieri, premierul
britanic David Cameron, prezent la
Forumul Economic de la Davos.

“A lua în considerare aceastã taxã
într-un moment în care luptãm sã asi-
gurãm creºterea economiilor noastre
este pur ºi simplu o nebunie”, a afir-
mat Cameron.

Wolfgang Schaeuble:
Bãncile germane nu
au nevoie de sprijinul
statului

Ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schaeuble, a declarat, ieri,
cã bãncile din þara sa vor putea sã se
alinieze la normele de capital cerute
de autoritatea europeanã în domeniu
(EBA) fãrã ajutorul statului.

“Se pare cã bãncile germane se
vor descurca singure”, a declarat
Wolfgang Schaeuble.

Salvarea UE de cãtre
China, “un bla – bla
mediatic”

Discuþiile privind o salvare finan-
ciarã a Uniunii Europene de cãtre
China nu sunt decât un “bla-bla me-
diatic”, au apreciat, ieri, responsabili
politici ºi economici reuniþi la Foru-
mul Economic Mondial din staþiu-
nea elveþianã Davos, relateazã AFP,
conform Agerpres.

“Din punctul meu de vedere (...),
acesta nu este decât un bla-bla me-
diatic”, a spus directorul general al
Organizaþiei Mondiale a Comerþului
(OMC), Pascal Lamy, adãugând:
“Nu cred nicio secundã cã vor exista
negocieri între guvernul chinez ºi
europeni asupra urmãtorului su-
biect: «noi vã vom cumpãra datoria
dacã voi veþi face asta sau asta»”.

V.R.

Vineri, 27 ianuarie 2012, nr. 17 (4625), anul XX 16 pagini 2 lei
n Radu Moraru: Subscripþia publicã,

o soluþie pentru o presã liberã
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ZÃPADA A BLOCAT TRANSPORTATORII, DAR A DEBLOCAT
SPERANÞELE AGRICULTORILOR

Tabãrã: “Vom avea un an excelent
pentru culturile de primãvarã”

Acest an va fi unul excelent
pentru culturile de primã-
varã, datoritã stratului de

zãpadã care a acoperit, zilele trecu-
te, întreaga þarã, ne-a spus ministrul
agriculturii, Valeriu Tabã-
rã, în cadrul unui interviu:
“Anul acesta va fi unul ex-
celent ºi pentru porumb, ºi
pentru floarea-soarelui ºi
pentru tot ce se va semãna
în martie-aprilie. Vã spun
fãrã niciun fel de reþinere,
acum, când avem stratul de
zãpadã de aproape 40 de
centimetri pe cea mai mare
parte a þãrii. Mai ales cã
zãpada a cãzut peste tere-
nul neîngheþat, deci apa nu se va
scurge, se va acumula în sol. Rezer-
va de apã se reface exact cum ne-am
dorit. Ceea ce se întâmplã acum re-
prezintã perspectivele primãverii.
Eu am fost optimist ºi în toamnã, nu
numai din punctul de vedere al mi-

nistrului sau a politicianului, ci din
punctul de vedere al tehnicianului”.

Domnia sa ne-a precizat cã seceta
din toamna anului trecut nu este o
excepþie: “Seceta de toamnã este

prezentã întotdeauna în România.
Din aceastã cauzã, ani de zile rapiþa
nu a fost cultivatã la noi, pentru cã
perioada august-septembrie este, de
cele mai multe ori, o perioadã sece-
toasã”.

Seceta din toamnã este anihilatã în

totalitate de zãpada din aceste zile,
ne-a asigurat ministrul de resort, care
s-a arãtat convins cã “dupã ce se va
topi zãpada câmpul va arãta altfel”.
Pierderile principale din toamnã au

fost, potrivit domniei
sale, la rapiþã ºi la unele
culturi furajere care se
seamãnã la sfârºit de au-
gust, însã acestea pot fi
refãcute foarte uºor în pri-
mãvarã: “ªi la rapiþã sunt
niºte soiuri ºi hibrizi de
primãvarã care dau pro-
ducþie de peste trei tone la
hectar, respectând anumi-
te norme de tehnologie. În
primul rând cã zãpada e

aºezatã pe teren neîngheþat, ceea ce
înseamnã cã evoluþia culturilor sub
zãpadã va fi pozitivã”.

EMILIA OLESCU,
MIHAI SABIE

(continuare în pagina 3)
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Pentagonul Bermudelor
din Cotroceni

N
u-mi amintesc sã mai fi
fost primit vreun
preºedinte de bancã din
România la Traian Bã-

sescu, dar acest fapt, care pare o pre-
mierã în cele douã mandate de
preºedinte al þãrii, a avut loc ieri,
când, la Cotroceni, a fost primit Ste-
ven Cornelis van Groningen,
preºedintele Raiffeisen Bank S.A.,
eveniment consemnat într-un comu-
nicat nesãrat al Preºedinþiei, un co-
municat care ascunde raþiunea
întâlnirii.

“Necesitatea dezvoltãrii capitalu-
lui românesc prin stimularea econo-
misirii”, ca subiect de discuþie între
van Groningen ºi Traian Bãsescu,
menþionat în comunicat, este, dacã
nu o tâmpenie (pentru cã vizeazã 5%
din populaþie), în cel mai bun caz, un
loc comun, fãrã sã reclame o conver-
saþie la Preºedinþie.

Conform comunicatului ,
“Preºedintele României a fost in-
format cu privire la noile reglemen-
tãri ale Bãncii Naþionale a Austriei
cu privire la cerinþele de capital ºi li-

chiditate, domnul van Groningen
apreciind cã impactul acestor regle-
mentãri va fi nesemnificativ pentru
România”.

Înþeleg cã a fost o discuþie plinã de
surprize, oaspetele strãin in-
formându-l pe neºtiutorul nostru
preºedinte, despre ceea ce se petrece
pe meleagurile îndepãrtate ºi asi-
gurându-l cã, de fapt, chestiile alea
nu-l privesc.

MAKE

(continuare în pagina 15)

PE FONDUL POLITICII FED

Dolarul a coborât la nivelul minim
al ultimelor cinci sãptãmâni

Dolarul s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, faþã de majoritatea va-
lutelor partenerilor comerciali majo-
ri ai SUA, dupã ce, în ziua preceden-
tã, banca centralã americanã (Fede-
ral Reserve – Fed) a semnalat cã ar
putea menþine dobânzile aproape de
zero pânã în 2014. Anterior, Fed
estima cã va menþine dobânzile la ni-
velul minim re-
cord pânã la mijlo-
cul lui 2013.

Preºedintele Fed, Ben S. Bernan-
ke, a declarat miercuri, la Washin-
gton: “Recunoaºtem dificultãþile
create de ºomajul ridicat ºi persistent
într-o economie cu o performanþã
mai slabã, ºi suntem pregãtiþi sã asi-
gurãm pe viitor o politicã monetarã
corespunzãtoare”.

În opinia oficialilor Fed, “condi-
þiile economice vor cere un nivel ex-
cepþional de redus la dobânzii cheie
cel puþin pânã la sfârºitul lui 2014”.

Înraportcumonedaunicãeuropeanã,
dolarul a scãzut pânã la nivelul minimal
ultimelor cinci sãptãmâni, respectiv
1,3177 unitãþi/euro. La ora 10.10, pe

piaþa din New York, cursul monedei
SUAerade1,3168unitãþi/euro,maimic
cu 0,4% faþã de ziua anterioarã.

Analiºtii bãncii franceze “Société
Générale” SAsunt de pãrere cã dola-
rul ar putea sã scadã în continuare,
respectiv sã ajungã la un nivel de re-
zistenþã de 1,3250 unitãþi/euro, dupã
care îºi va relua aprecierea.

Menþionãm cã
Fed ºi-a redus
estimarea privind

creºterea economiei SUA anul aces-
ta, la 2,2 – 2,7%, de la 2,5 – 2,9%, cât
preconiza în noiembrie anul trecut.
Pentru 2013, previziunea este de 2,8
– 3,2%, comparativ cu 3 – 3,5%, cât
era previziunea anterioarã.

În opinia analiºtilor, PIB-ul SUAa
consemnat un avans de 3% în ulti-
mul trimestru din 2011, în ritm
anual. Cifra oficialã privind evoluþia
economiei americane în perioada
menþionatã urmeazã sã fie anunþatã
astãzi, de Departamentul Comerþu-
lui de la Washington. În trimestrul al
treilea din 2011, economia america-
nã a crescut cu 1,8%. (A.V.)

INTERNATIONAL

Coºmarul cu
ochii deschiºi!

1° Actele de putere ºi demersurile
politice de confiscare a suveranitãþii
pe care le-a comis ºi în care, zelos -
din anul 2009 încoace - s-a cantonat
Puterea au împins România în im-
pas ºi deznãdejde. Eºuarea demo-
craþiei ºi a statului de drept într-o
autocraþie abjectã care pute a totali-
tarism a devenit o realitate tristã
care constatã eºecul politic total al
“politicului” - economic, financiar,
fiscal, bugetar, social ºi cultural.
Sunt deja restaurate ºi coabiteazã
într-o contiguitate mult mai profun-
dã toate auspiciile care au amor-
sat… explozia “strãzii” în ’89! S-au
adãugat corupþia “fãrã corupþi” care
s-a coagulat inter-partinic, grupuri-
le de interese anti-naþional înhãitate
ºi afluite în jurul Puterii ºi curbele
de sacrificiu la care Puterea - fla-
grant contra-constituþional - supune
veniturile curente ºi de înlocuire ale
populaþiei.

2° Suveranul de drept - cetãþea-
nul - indignat, siderat de meticulo-
zitatea cu care, pe rând, în numele
tranziþiei, apoi în numele privatizã-
rii ºi în fine, de trei ani, în numele
reformei statului, i s-au confiscat
bunãstarea, dreptul la ocupare, la
sãnãtate, la instruire, la securita-
te ºi, în fine, “perla coroanei” sale -
demnitatea, a ajuns la saþietate, a
bãgat timpul în sac ºi, iatã, cu ascen-
denþi ºi descendenþi, a ieºit în stra-
dã.

3° Ne-ntoarcem la revoltele din

decembrie ’89 sperând cã vrerea su-
veranului nu va mai fi confiscatã ºi
nu va eºua, ca atunci, într-o loviturã
de stat?

Din pãcate, din punct de vedere
economic ºi financiar, situaþia nu
este compara-
bilã cu cea de
atunci. Cele 4,2

milioane de
câºtiguri sala-
riale lipsã – a se
citi, alternativ,
48,5% din lo-
curile de muncã
care au dispãrut
cu tot cu între-
p r i n d e r i l e
(agenþii economici) care le finanþau -
ºi cele aproape 5,4 milioane de rente
sociale în platã care constatã o
creºtere cu 107,7% a efectivelor faþã
de 1989, au schimbat datele proble-
mei. Comparabilã este - doar - starea
de precaritate în care a fost ajunsã
societatea civilã, în întregul ei. Din
pãcate, adagiul “divide et impera” a
fost atât de distrugãtor implantat în
forma lui machiavellicã (“divide ut
regnes” = dezbinã pentru a domni)
încât, în societate, vrajba dintre di-
feritele grupuri de interese specific
constituite în structura comunitãþii
naþionale a devenit potrivnicã
re-unificãrii întregului ca societate
civilã renovatã.

(continuare în pagina 13)

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.

DANIEL
IONESCU


