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Creditorii privaþi ai
Greciei se reunesc
la Paris

Creditorii privaþi ai Greciei au

programatã pentru astãzi o reuniune

la Paris, în vederea discuþiilor pe

marginea re-

structurãrii

datoriei ele-

ne. Credito-

rii privaþi ai

statului elen

sunt repre-

zentaþi de Institutul Finanþelor Inter-

naþionale.

Miniºtrii de Finanþe
din zona euro discutã
al doilea pachet
pentru Grecia

Miniºtrii de Finanþe din zona euro

se vor întâlni astãzi pentru discuþii pe

marginea celui de-al doilea pachet

de ajutor extern pentru Grecia, potri-

vit anunþului fãcut, ieri, de ministrul

german de Finanþe, Wolfgang

Schäuble.

Liderii politici din Grecia au conti-

nuat, ieri, sã negocieze în privinþa

mãsurilor de austeritate ºi a reforme-

lor cerute de instituþiile financiare in-

ternaþionale în schimbul unui nou

acord de ajutor extern. Liderii din

zona euro sunt tot mai nemulþumiþi de

întârzierile Atenei în privinþa acordu-

lui politic privind mãsurile necesare

obþinerii pachetului de sprijin.

Surse: BCE va participa
la restructurarea
datoriei elene

Banca Centralã Europeanã (BCE)

va participa la restructurarea datoriei

Greciei prin preschimbarea obliga-

þiunilor elene pe care le deþine, con-

form Wall

Street Jour-

nal, care ci-

teazã surse

apropiate si-

tuaþiei.

Publicaþia

apreciazã cã, astfel, BCE, care a

cumpãrat obligaþiuni elene de pe

piaþa secundarã, anul trecut, va redu-

ce datoria Greciei cu pânã la 11 mi-

liarde euro.

Wall Street Journal noteazã cã

BCE a acceptat preschimbarea obli-

gaþiunilor sub valoarea nominalã,

dar nu va accepta pierderi. Portofo-

liul de obligaþiuni elene al BCE este

estimat de presa internaþionalã la cir-

ca 50 de miliarde de euro.

Un purtãtor de cuvânt al BCE a re-

fuzat sã comenteze pe marginea ce-

lor apãrute în Wall Street Journal.

Grecia are venituri
bugetare sub aºteptãri

Veniturile la bugetul statului elen

s-au situat în ianuarie cu circa un mi-

liard de euro sub aºteptãri, dupã ce

încasãrile au scãzut anual cu 7%, în

loc sã creascã cu aproape 9%, cum

era prognozat, potrivit datelor Mini-

sterului de Finanþe de la Atena, citate

de cotidianul elen Kathimerini, in-

formeazã Mediafax.

Partea ºi mai rea este cã încasãrile

din TVA au coborât cu 19% compa-

rativ cu ianuarie anul trecut, din cau-

za recesiunii, scrie publicaþia men-

þionatã. Veniturile din TVA s-au si-

tuat la 1,85 miliarde euro în ianuarie,

faþã de 2,3 miliarde euro în aceeaºi

lunã din 2011. (V.R.)
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Preþul petrolului continuã
sã creascã

P
reþul petrolului brut a conti-

nuat sã creascã ieri, pe pieþele

externe, ajungând la cel mai

ridicat nivel din ultima sãptãmânã,

în urma apariþiei informaþiei potrivit

cãreia au scãzut stocurile de profil

din SUA, semnalând avansul cere-

rii. Statele Unite sunt cel mai mare

consumator mondial de petrol.

La New York Mercantile Exchange,

cotaþia þiþeiului West Texas Interme-

diate cu livrare în martie a urcat cu

1,4% la ora 10.05, la 99,81 dolari/ba-

ril. Anterior, cotaþia a fost de 100,01

dolari/baril - cel

mai ridicat nivel de

dupã 31 ianuarie,

când ajunsese la 100,09 dolari barilul.

Pe piaþa americanã, preþul petrolului a

crescut cu 15% în ultimul an.

La ICE Futures Europe din Londra,

preþul petrolului Brent cu livrare în

martieaurcatcu0,6%, la116,95dolari/

baril. Pe aceastã piaþã, preþul þiþeiului a

crescut pentru a ºaptea zi consecutiv,

perioada de avans fiind cea mai lungã

din august pânã în prezent.

Amintim cã, marþi, preþul petrolului

Brent a urcat pânã la nivelul maxim al

ultimelor ºase luni, depãºind 116 dolari/

baril, pe fondul ameninþãrilor Iranului

privind interzicerea exporturilor de þi-

þei cãtre unele þãri europene.

Stocuri de petrol în declin,
în SUA

Institutul American al Petrolului a

anunþat,marþi seara, cãstocuriledepe-

trol au scãzut cu 4,5 milioane de barili,

la 334,9 milioane de barili în intervalul

30 ianuarie - 3 februarie, acesta fiind

primul declin din ultimele trei sãptãmâni.

Analiºtii aºteptau ca

stocurile sã creascã

cu 2,4 milioane de

barili. Aceleaºi date aratã cã impor-

turile americane de þiþei s-au redus

cu 12% sãptãmâna trecutã, la 7,8 mi-

lioane de barili – cel mai mic nivel

din 20 mai pânã în prezent.

La data de 7 februarie, Departa-

mentul american al Energiei a antici-

pat cã, pe piaþa SUA, cotaþia petrolu-

lui va fi, în medie, de 100,40 dolari/

baril anul acesta. Estimarea a fost

modificatã în creºtere cu 15 cenþi

faþã de cea lansatã în ianuarie. (A.V.)

GRAM AUR = 184,1037 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5955 RON EURO = 4,3540 RON DOLAR = 3,2812 RON

n Numirea noului premier a pus reflectoarele
pe SIE PAGINA 2

n Liviu Voinea: Noul program de guvernare -
aproape identic cu cel vechi PAGINA 13

The spy who
shagged us

S
chimbarea tuturor miniºtri-

lor lui Emil Boc ar vrea sã

spunã cã nu doar oamenii,

ci ºi stilul se schimbã, iar

Programul de guvernare, aruncat ieri

pe piaþã, sugereazã stilul rapoartelor

serviciilor speciale, de unde este

înãlþat premierul desemnat Mihai

Rãzvan Ungureanu.

Aºa aratã “ºcoala SIE”, sumarul

stãrii de fapt, urmat de direcþiile de

acþiune – exact structura în care ne

este prezentat Programul de guver-

nare.

Cristian Preda ne-a spus cã Pro-

gramul a fost întocmit de Rãzvan

Ungureanu, în douã zile.

Dacã ar fi adevãrat, dincolo de

stil, Programul ar trebui sã ne decon-

spire personalitatea lui Ungureanu.

“România a fãcut progrese deose-

bite, în ciuda climatului internaþio-

nal nefavorabil”, ne încredinþeazã

Programul de guvernare, deci,

Ungureanu.

“Rata ºomajului este cu douã

puncte procentuale sub media euro-

peanã”, mai spune.

Nu spune cã, de fapt, ne aflãm în

implozie demograficã, cã nu avem

sursa demograficã de ºomaj, cã di-

mensiunea noilor generaþii de lucrã-

tori este mai redusã cu 7-8%, faþã de

generaþiile care ies la pensie ºi cã rata

ºomajului, în sine, nu este grãitoare

pentru progres, decât în raport cu nu-

mãrul slujbelor .

Ce fel de dezvoltare economicã

are o þarã care se menþine la nivel

scãzut de ºomaj, deºi numãrul locu-

rilor de muncã este în neîncetatã des-

fiinþare (patru milioane, în ultimii

douãzeci de ani), iar douã-trei milioa-

ne de lucrãtori muncesc în strãinã-

tate?

Te poþi mândri cu dezastrul?!

“Inflaþia se aflã la cel mai mic ni-

vel din ultimii 22 de ani”, afirma

probabilul Rãzvan Ungureanu, în

Programul de guvernare.

Da, în loc de inflaþie, aþi ales sã

aruncaþi sarcina în reducerea pensii-

lor, iar când Curtea Constituþionalã

nu a permis-o, atunci aþi crescut TVA

la 24%.

Bravo Isãrescu!, totuºi, ceva-ceva

inflaþie existã, iar TVA-ul majorat se

aplicã la aceastã inflaþie “care este”

(vorba lui Vanghelie) – pânã la urmã,

întregul economiei este unul ºi ace-

laºi, chiar dacã mizeria se ascunde

dupã un macroindicator rimelat; pu-

terea de cumpãrare a scãzut cu 11%.

“Totodatã, România înregistreazã

cea mai micã datorie externã pe lo-

cuitor din UE”, zice, zice-se, Ungu-

reanu.

Dar nu spune cã este cea mai mare

din toate timpurile, cã România n-a

mai fost niciodatã într-atât de împo-

vãratã.

Nu spune nici cã este complet im-

proprie comparaþia cu “Europa”,

care ºi-a cãlcat în picioare propriul

Tratat de la Maastricht.

ªi nu spune nici cã gradul de înda-

torare, de fapt, nu este grãitor, decât

în raport cu puterea de rambursare a

datoriei, o putere care ne lipseºte cu

desãvârºire – dacã am fi datori fie ºi

un singur euro (iar nu 97 de miliar-

de), la scadenþã, dacã nu-l avem,

atunci trebuie sã ne împrumutãm ca

sã-l plãtim ºi trebuie sã-i acceptãm

dobânda.

Aceastã dobândã este costul nepu-

tinþei noastre, care se adaugã la cos-

tul vieþii noastre, pe care nu ni-l pu-

tem asigura din propria muncã.

Dobânda la împrumuturile aces-

tea (atenþie!, dobânda, nu împrumu-

turile efective!) se ridicã la 34,5 mi-

liarde de euro, în primele unsprezece

luni ale anului trecut.

OK, domnule Ungureanu, nemþii

au datorii mult mai mari pe cap de lo-

cuitor, nu înþeleg de ce ne ducem la

ei, sã muncim în strãinãtate ºi nu vin

ei aici, sã munceascã în strãinãtate…

“Datoria publicã se menþine la un

nivel sustenabil pe termen lung”,

spune bãnuitul Ungureanu.

Aici este sarcastic, cãci aserþiunea

se traduce astfel: “Datoria noastrã

publicã este perpetuã ºi vom munci

întotdeauna, de acum încolo, ca sã

plãtim dobânda la împrumuturile ros-

togolite”.

Cred cã începem sã ne cam lãmu-

rim asupra personalitãþii lui Mihai

Rãzvan Ungureanu, dacã el va fi fost

acela care sã fi scris Programul de

guvernare.
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Johann Lurf, Volksbank: Nu vãd
cumpãrãtori, prea curând, pentru
bãncile de vânzare

Reporter: Cum apreciaþi evoluþia

economiei noastre anul trecut?

Johann Lurf: Anul trecut a fost

surprinzãtor mai bun decât era prog-

nozat. Toatã lumea se aºtepta la o

creºtere economicã cuprinsã între 0

ºi 1% la sfârºitul anului, dar potrivit

estimãrilor nostre, a ajuns la circa

2%, determinatã în principal de re-

zultatele bune din agriculturã. A fost

o surprizã, dar segmentul agricultu-

rii nu va fi suficient pentru viitor.

Reporter: Ce estimãri aveþi, anul

acesta, privind economia noastrã?

Este posibil sã atingem prognoza de

creºtere economicã stabilitã de FMI,

de 1,5-2%?

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 11)

MATERII PRIME

Sistemul nostru bancar va înregistra, anul acesta, creºteri moderate pe par-
tea de depozite, în timp ce creditarea va rãmâne redusã, în condiþiile în care
clienþii nu au bani disponibili pentru consum, este de pãrere Johann Lurf,
preºedintele Volksbank România.
Domnia sa ne-a declarat, într-un interviu, cã existã bãnci de vânzare, dar nu
vede posibilã intrarea unor jucãtori strãini în sistemul bancar de la noi, în
condiþiile actuale de piaþã.
În privinþa vânzãrii bãncii pe care o conduce, Johann Lurf ne-a precizat cã,
în cel mai optimist scenariu, procesul dureazã între trei ºi cinci ani, adã-
ugând cã atunci “când vrei sã vinzi ceva trebuie sã ai în spate un business”.
Volksbank România se pregãteºte, în prezent, sã devinã o bancã universa-
lã, orientându-se mai mult pe partea de depozite ºi mai puþin pe creditare,
potrivit domniei sale.
Preºedintele Volksbank România ne-a mai precizat cã rezultatele financiare
ale bãncii pe 2011 cu siguranþã nu vor fi bune.

Johann Lurf, Volksbank:

“Nu mã aºtept la intrarea

unor jucãtori strãini pe

piaþa bancarã”.


