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Fitch: Falimentul
“dezordonat” al
Greciei nu poate fi
exclus

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a estimat, ieri, cã falimentul “dezor-
donat” al Greciei nu poate fi exclus
pe deplin.

“Fitch aºteaptã ca Grecia sã recur-
gã la o restructurare ordonatã a debi-
telor, care ar trebui sã ne asigure cã
sistemul sãu de plãþi funcþioneazã”,
au afirmat specialiºtii agenþiei, aver-
tizând, însã, cã “un faliment dezor-
donat al Greciei, care ar putea inclu-
de ieºirea þãrii din zona euro, nu poa-
te fi exclus pe deplin”.

Criza creditelor
se înrãutãþeºte
în Danemarca

Criza creditor din Danemarca se
înrãutãþeºte în condiþiile în care me-
diul de afaceri acuzã bãncile cã îºi
reþin fondurile în loc sã acorde
împrumuturi, iar autoritatea de re-
glementare financiarã avertizeazã cã
deteriorarea calitãþii activelor ar pu-
tea sã scoatã multe instituþii finan-
ciare din sistem, confrom Bloom-
berg.

“Companiile mici ºi mijlocii spun
cã se confruntã cu o crizã a creditelor
ºi cã situaþia s-a înrãutãþit luna trecu-
tã”, a declarat Karsten Dybvad, di-
rector executiv al Confederaþiei
Industriei din Danemarca.

FMI: Criza datoriilor
poate încetini
economia Chinei

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a avertizat, ieri, cã actuala cri-
zã a datoriilor din Europa ar putea

încetini semnifi-
cativ ritmul de
creºtere econo-
micã a Chinei.

FMI estimea-
zã o creºtere
economicã de
8,2% în China,

anul acesta, însã considerã cã prog-
noza s-ar putea reduce cu pânã la 4
puncte procentuale, dacã criza din
Europa va cauza scãderi majore pe
piaþa creditelor ºi a producþiei.

37% dintre austrieci
cred cã pachetul de
austeritate îi va
afecta direct

Un austriac din trei este de pãrere
cã va fi afectat în mod direct de pa-
chetul de mãsuri de austeritate care
urmeazã sã fie prezentat la începutul
sãptãmânii viitoare de liderii coali-
þiei aflate la guvernare în Austria,
potrivit unui sondaj realizat de OGM
(Österreichische Gesellschaft für
Marketing - societatea austriacã
pentru marketing) ºi publicat ieri de
Der Kurier, anunþã Agerpres.

Astfel, 37% dintre austrieci sunt
de pãrere cã pachetul de austeritate îi
va strâmtora de douã ori mai mult: pe
de o parte, prin perceperea de impo-
zite suplimentare, iar pe de altã par-
te, prin tãierea ajutoarelor sociale.
Totodatã, 30% dintre cei intervievaþi
sunt de pãrere cã o mai mare pondere
o vor avea reducerile bugetare, în
timp ce 21% cred cã vor fi mai de-
grabã afectaþi de perceperea de noi
impozite.

V.R.
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n Cristian Ionescu, Coface:

Percepþia pieþelor va depinde de
acþiunile noului guvern
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Euro scade: investitorii
se tem cã Grecia nu va
primi un nou sprijin

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
internaþionale, consemnând cel mai
important declin din ultima sãptãmâ-
nã în raport cu dolarul, pe fondul te-
merilor legate de faptul cã liderii po-
litici din Grecia nu vor ajunge la un
acord care sã permitã aprobarea ce-
lui de-al doilea pachet de salvare de
la creditorii internaþionali.

Euro a scãzut
cu 0,7% la ora
10.23, pe piaþa
din New York,
ajungând la 1,3073 dolari. Anterior,
cursul monedei unice coborâse cu
1%, acesta fiind cel mai puternic de-
clin “intraday” din 30 ianuarie pânã
în prezent. Sãptãmâna trecutã, euro
s-a depreciat cu 0,5% faþã de mone-
da americanã.

Analiºtii afirmã cã discuþiile din-
tre Grecia ºi creditorii sãi internaþio-
nali influenþeazã în mod negativ di-
namica euro, pieþele fiind tensionate,

mai ales cã falimentul Greciei nu
este exclus.

Grecia a avut, ieri, termenul limitã
pentru finalizarea negocierilor cu
creditorii privaþi pentru restructura-
rea datoriei, care sã permitã acorda-
rea celui de-al doilea pachet de asis-
tenþã financiarã de la UE ºi FMI,
drept pentru care Amadeu Altafaj,

purtãtorul de
cuvânt al comi-
sarului european
pentru afaceri

economice ºi monetare, Olli Rehn, a
anunþat cã Atena trebuia sã adopte
urgent deciziile care se impun.

“Am depãºit deja termenul limitã
pentru încheierea unui acord privind
implicarea sectorului privat privind
reducerea datoriei Greciei”, a afir-
mat Amadeu Altafaj.

A.V.
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Palaþii Victroceni

S
espunecãºi-ar fidatdemisia.
Nu putea.
Demisia este un act unila-
teral de voinþã.

El n-are.
Bãsescu i-o are.
Credeþi cã demisia lui Boc este un

viol de voinþã?
Exageraþi; dacã Boc n-are voinþã,

atunci ce sã-i violeze Bãsescu?!
Nimicul?
Trei ani am fost guvernaþi de un

simbiot, un produs politic scien-
ce-fiction, o fiinþã care s-a nãscut, a
absolvit filosofia, a intrat într-un par-
tid, vorbeºte! (incredibil, vorbeºte!)

– totul, ca bio-înveliº pentru voinþa
bãsescianã, insinuatã înãuntru.

Cumtesimþi,cavoinþã, într-unBoc?
Trebuie sã fie teribil.
Strâmt.
Îngust.
Metalic.
Îþi dizloci oasele, ca ºoarecele pe

sub uºã, te ghemuieºti ca embrion, îþi
încordezi muºchii sã reziºti la ten-
dinþa de anulare a spaþiului interior,
atât de naturalã lui Boc.

Trecerea se face din gurã-n gurã,
Predoiu a inspirat ultima expiraþie a
fostului premier.

Cum o fi în noul purtãtor?

Predoiu pare ceva mai larg, pre-
zintã pericol de explozie, dar presiu-
nea UDMR ºi izolarea în PDL îl
menþin la dimensiuni compatibile.

Oricum, pare o gazdã interimarã,
cãtre cel ales pentru garantarea con-
tinuãrii mediocritãþii în guvernare.

Protestele de stradã, dacã nu sunt
doar pretext, atunci sunt pãcãlite.

Demisia asta nu-i decât semnul
trecerii de la o gazdã, la alta.

N-avem douã palate, e unul sin-
gur, la plural: Palaþii Victroceni.

Un plural stâlcit!

MAKE

Boc a plecat. Protestele rãmân
Guvernul Boc a plecat, pro-

testele vor continua. Acesta
este mesajul Pieþei Univer-

sitãþii, unde manifestanþii au conti-
nuat ºi ieri sã strige împotriva clasei
politice: “Hop hop
hop, Bãsescu dupã
Boc” ºi “USL, PDL,
aceeaºi mizerie”.

Claudiu Crãciun,
doctor în ºtiinþe poli-
tice, protestatar în
piaþã, ne-a declarat:
“Demisia Cabinetu-
lui Boc aratã cã poli-
tica în România nu
mai poate fi la fel.
Cetãþenii, prin mo-
bilizarea lor liberã ºi
exemplarã, au grã-
bit, dacã nu au cauzat aceastã demi-
sie. Este însã doar o etapã. Protesta-
tarii cer demisia lui Traian Bãsescu,
cel care este principalul responsabil
pentru deciziile acestui regim. Pro-
testele vor continua, pânã la primã-
varã, dacã este nevoie. O demisie a
lui Traian Bãsescu va putea deschide

drumul cãtre organizarea alegerilor
prezidenþiale anticipate. Protestata-
rii nu susþin un partid anume. Vor sã
plece acest preºedinte ºi sã aibã din
nou de ales. Ne pregãtim sã conti-

nuãm protestele, încercând sã le fa-
cem mai convingãtoare, mai structu-
rate ºi mai participative. Cetãþenii
pot avea ceva de spus în politica
româneascã ºi aceasta este o lecþie ºi
un avertisment cãtre toþi politicienii,
aflaþi la guvernare sau în opoziþie”.

George Epurescu, preºedintele

ONG “România fãrã ei”, prezent încã
din prima zi a protestelor din Piaþa
Universitãþii, ne-a declarat: “Demisia
Guvernului Boc este numai rezultatul
protestelor de stradã, având în vedere

cã au fost atâtea mo-
þiuni pe care le-a tre-
cut. Este primul Gu-
vern dat jos de stradã
în ultimii 22 de ani.
Guvernul Roman
(n.r. Petre Roman) a
fost înlãturat ca ur-
mare a aranjamente-
lor dintre Iliescu ºi
mineri. De asemenea,
Opoziþia îºi face ºi ea
calculele ei, astfel cã
nu mã aºtept la mai
puþin din partea ei”.

În opinia protestatarului, cetãþenii
trebuie sã aibã ºanse egale în compe-
tiþia electoralã, iar guvernul interi-
mar trebuie sã asigure tranziþia cãtre
alegeri libere.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 3)

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.

INTERNATIONAL

Antonescu, USL: I-am cerut lui Bãsescu
sã demisioneze, a spus cã nu demisioneazã

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, la
Cotroceni, dupã consultãrile cu ºeful statului, care
au durat 10 minute, cã USL i-a cerut preºedintelui

Traian Bãsescu demisia. Liderul PNL a spus cã a fost o
întâlnire scurtã ºi “destul de clarã”. “I-am comunicat po-
ziþia pe care o cunoaºteþi”, a completat Antonescu.

“I-am spus cã, din punctul nostru de vedere, cea
mai bunã, sãnãtoasã, rezolvare a crizei politice ar fi, ca dupã pasul înainte
fãcut de domnul Boc, ºi domnia sa sã demisioneze. Ne-a spus cã nu demi-
sioneazã tocmai acum, când a demisionat ºi premierul Boc, adicã pe aceeaºi
teorie a stabilitãþii”, a spus liderul liberal. De asemenea, liberalul a mai spus
cã la consultãri USL a susþinut “opþiunea fermã pentru anticipate”.

Preºedintele a mai spus, potrivit lui Antonescu, cã nu este de acord cu
anticipatele.

Frunzãverde, PDL: Noul Guvern,
condus de premier independent ºi alcãtuit
din miniºtri politici

Prim-vicepreºedintele PDL, Sorin Frunzãverde,
a declarat, ieri, cã noul Guvern va fi condus de
un prim-ministru independent ºi va fi alcãtuit

din miniºtri politici, precizând cã aceastã variantã poa-
te sã treacã de Parlament. “În principal, noul Guvern
va fi condus de un prim-ministru independent, va avea
în alcãtuire miniºtri politici. Este o variantã care poate
sã treacã prin Parlament. Asta se contureazã acum”, a afirmat Frunzãver-
de, citat de Mediafax. El a adãugat cã nu are un nume, deoarece este deci-
zia preºedintelui, care va face propuneri coaliþiei în acest sens.

“Structura viitorului Guvern este în primul rând datã de decizia
prim-ministrului, care va hotãrî care va fi componenþa Guvernului. Pre-
mierul va face acest lucru, în funcþie de negocierile cu partidele din coali-
þie”, a mai spus Frunzãverde.

La închiderea ediþiei, preºedintele Traian Bãsescu avea programate
consultãri cu PDL. n

Citiþi detalii despre demisia guvernului Boc în paginile 2 ºi 3


