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UE a aprobat
îngheþarea fondurilor
de coeziune pe 2013
pentru Ungaria

Miniºtrii de finanþe din Uniunea
Europeanã au aprobat, ieri, îngheþa-
rea temporarã a 495 de milioane de
euro din fondurile de coeziune pro-
gramate pentru Ungaria în 2013, din
cauza deficitului excesiv al þãrii.

Ministrul danez al finanþelor,
Margrethe Vestager, a subliniat cã
decizia de îngheþare a fondurilor,
care ar urma sã intre în vigoare la 1
ianuarie 2013, va fi ridicatã dacã
Ungaria va lua pânã în iunie mãsuri-
le necesare de corecþie bugetarã.

Spania acceptã
reduceri suplimentare
de cheltuieli bugetare

Spania va adopta reduceri supli-
mentare de cheltuieli bugetare,
conform cerinþelor Uniunii Euro-
pene, fiind posibil sã punã astfel
capãt disputei legate de bugetul
pentru acest an.

“Spania este angajatã total în pri-
vinþa ajustãrii bugetare ºi a reforme-
lor structurale, astfel cã, din aceastã
perspectivã, propunerea va fi accep-
tatã de guvernul nostru”, a declarat,
ieri, ministrul de Finanþe, Luis de
Guindos.

Miniºtrii de Finanþe din UE i-au
cerut Spaniei sã reducã deficitul bu-
getar þintit pentru anul acesta cu 0,5
puncte procentuale, de la 5,8% din
PIB, la 5,3%.

Weidmann, BCE: Ideea
prãbuºirii zonei euro
este absurdã

Ideea prãbuºirii zonei euro este “ab-
surdã”, a declarat, ieri, Jens Weid-

mann, membru în
consiliul guverna-
torilor Bãncii Cen-
trale Europene
(BCE). Weidmann
a afirmat cã nu se
aºteaptã ca vreun
stat membru al zo-
nei euro sã renunþe
la moneda unicã,

iar într-oastfel deeventualitate“dene-
imaginat”, pierderile vor fi împãrþite
de toatebãncilecentraledinzonaeuro.

Der Spiegel: Germania
nu ºi-a atins obiectivele
de austeritate în 2011

Criza datoriilor determinã þãrile
europene sã punã în aplicare mãsuri
dure de austeritate, însã Germania nu
dã un exemplu foarte bun în acest
sens, conform publicaþiei Der Spie-
gel. Aceasta aratã cã Berlinul nu a
reuºit sã-ºi atingã obiectivele proprii
de austeritate în 2011, chiar dacã face
presiuni asupra vecinilor sãi în sensul
reducerii cheltuielilor bugetare.

OCDE: Ungaria
va intra într-o uºoarã
recesiune

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE) an-
ticipeazã cã Ungaria va intra într-o
uºoarã recesiune anul acesta, econo-
mia þãrii urmând sã scadã cu 0,6%.
În 2013, însã, economia Ungariei va
creºte cu 1,1%, potrivit estimãrilor
OCDE. (V.R.)
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Statul, în “încetare
de despãgubiri”

l Foºtii proprietari: Plãþile erau oricum oprite de un an de zile

R
ãmas fãrã acþiuni “Fon-
dul Proprietatea” ºi sub
presiunea CEDO sã efi-
cientizeze procesul de

despãgubire a proprietarilor depose-
daþi abuziv de regimul comunist, sta-
tul a gãsit soluþia salvatoare, pentru
moment.

Guvernul a decis, ieri, suspendarea
pentru ºase luni a emiterii titlurilor de
despãgubire pentru proprietãþile na-
þionalizate de regimul comunist.

Foºtii proprietari spun, însã, cã
despãgubirile oricum nu mai erau
plãtite în ultimul an.

“Probabil cã au fost serviþi «bãie-
þii deºtepþi», iar, acum, s-au suspen-
dat plãþile pentru prostime”, ne-a
spus Adrian Iuraºcu, de la partidul
“Forþa Civicã” ºi reprezentant al
unor asociaþii de foºti proprietari.
Domnia sa ne-a declarat: “Problema
despãgubirilor a fost total abandona-
tã de actuala clasã politicã”.

Domnia sa a amintit cã “Forumul
Civic Românesc” a solicitat ANRP,
în luna noiembrie a anului trecut, sã
desfãºoare o anchetã, semnalând,
punctual, sã cerceteze nouã proble-
me în procesul de despãgubire.

Autoritãþile noastre sunt obligate
printr-o decizie CEDO sã eficienti-
zeze procesul de despãgubire, pânã
în iulie 2012.

Curtea Europeanã a Drepturilor

Omului a luat aceastã hotãrâre ca ur-
mare a numeroaselor procese împo-
triva statului român din cauza proce-
durii de restituire a proprietãþilor cã-
tre cei deposedaþi abuziv de regimul
comunist.

Titlurile de despãgubire pot fi va-
lorificate prin conversie în acþiuni

emise de Fondul Proprietatea sau
prin preschimbarea în titluri de platã.
Însã, participaþia statului la FP a
ajuns aproape de zero.

ADINA ARDELEANU
CRÃIÞA SIMIONESCU
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Investiþiile strãine au scãzut
cu peste 90%, în ianuarie

Investiþiile strãine directe (ISD)
realizate în þara noastrã în luna
ianuarie au totalizat 23 milioane

euro, în scãdere faþã de valoarea din
luna precedentã, de 278 milioane
euro, precum ºi cea din perioada si-
milarã a anului trecut, de 376 milio-
ane euro, se aratã într-un comunicat
al Bãncii Naþionale a României
(BNR). Participaþiile la capital con-
solidate cu pierderea netã au fost de
130 milioane euro, în timp ce cre-

ditele intra-grup au înregistrat o va-
loare negativã de 107 milioane euro,
potrivit comunicatului. ISD-urile
atrase în ianuarie au finanþat defici-
tul de cont curent în proporþie de
62,2%, se aratã în comunicatul
BNR. Anul trecut au fost atrase in-
vestiþii strãine directe în valoare de
1,917 miliarde euro, cu 13,6% mai
puþin faþã de 2010, informeazã
BNR.

Vârful ISD-urilor a fost în anul

2008, când s-a înregistrat o valoare
de 9,496 miliarde euro. Acesta a scã-
zut neîntrerupt de atunci, la 3,49 mi-
liarde euro în 2009 ºi 2,22 în 2010.
Analiºtii declarã cã reducerea vine în
contextul restricþionãrii accesului de
lichiditate pe pieþele internaþionale,
perspectivele de îmbunãtãþire în vii-
torul apropiat nefiind încurajatoare.

ALEXANDRU SÂRBU

STATUL A ACCEPTAT UN DISCOUNT
DE PÂNÃ LA 12,6%

Oferta secundarã
“Transelectrica”
începe astãzi
Oferta secundarã de vânzare

a 15% din “Transelectrica”
derulatã de statul român

este programatã sã înceapã astãzi,
dupã ce Guvernul a stabilit, ieri, un
preþ minim de 14,9 lei/acþiune, cu
12,6% sub cotaþia bursierã de luni.

Cotaþia ma-
ximã stabilitã
de Guvern
este de 19,2
lei/titlu, cu
12,5% peste
cea mai recen-
tã valoare de
la BVB.

Oferta va dura zece zile lucrãtoa-
re, pânã pe 27 martie, cu o posibilã
prelungire de pânã la 3 zile.

La preþul minim, pachetul scos la
vânzare de stat valoreazã 163,8 mi-
lioane lei (37,6 milioane euro), iar la
cotaþia maximã la 211,1 milioane lei
(48,4 milioane euro).

Oamenii din piaþa de capital con-
sultaþi de ziarul BURSA solicitau un
discount între 10% ºi 20% pentru
oferta de vânzare “Transelectrica”.

Rãzvan Paºol, preºedintele “Inter-
capital Invest”, nu a dorit sã comen-
teze preþul stabilit de guvern, însã a
spus: “Am pornit aceastã ofertã ºi
trebuie sã ducem pânã la final”.

Pentru închiderea cu succes a

ofertei este necesar ca minimum
70% din acþiuni sã fie subscrise.

Acþiunile vor fi oferite în douã
tranºe, respectiv Tranºa Investitori-
lor Mari (90% din totalul acþiunilor
oferite) pentru subscrieri a cãror va-
loare este mai mare sau egalã cu

500.000 lei ºi
Tranºa Inves-
titorilor Mici
pentru sub-
scrieri a cãror
valoare este
mai micã de
500.000 lei.

Oferta “open-book”

În oferta “Transelectrica” se va
utiliza metoda “open-book”, potrivit
lui Ciprian Copariu, director general
CNVM. Domnia sa ne-a explicat:
“Subscrierile se pot face fie prin sin-
dicatul de intermediere, fie prin ori-
ce broker care a semnat un angaja-
ment cu liderul sindicatului (BCR)”.
Prin intermediul “open-book” orici-
ne poate vedea cât s-a subscris, dar
nu poate vedea numele persoanelor
care au subscris.

CRÃIÞA SIMIONESCU
ADINA ARDELEANU
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Grecia va primi 48 miliarde
euro pentru recapitalizarea
bãncilor

Grecia va primi de la zona
euro credite în valoare de
48 de miliarde euro pentru

recapitalizarea bãncilor, a anunþat
Klaus Regling, directorul executiv
al Fondului European de Stabilitate
Financiarã (EFSF), potrivit ekathi-
merini.com.

Domnia sa a adãugat cã pachetul
de asistenþã finan-
ciarã stabilit pen-
tru Grecia va de-
termina EFSF sã apeleze mai des la
pieþele financiare, prin vânzarea de
obligaþiuni.

“De acum înainte vom apela în
mod frecvent la pieþe. Numai sãp-
tãmâna viitoare am putea lansa trei
emisiuni: certificate pe termen scurt,
obligaþiuni pe cinci ani ºi, posibil,
titluri pe 25-30 de ani”, a menþionat
Regling.

Amintim cã, luni, miniºtrii finan-
þelor din zona euro ºi-au dat aproba-
rea finalã pentru cel de-al doilea pa-
chet de salvare destinat Greciei.

Surse: Grecia trebuie
sã adopte noi tãieri de
cheltuieli publice

Grecia trebuie sã-ºi diminueze
cheltuielile publice cu încã 5,5% din
PIB în 2013 ºi 2014, ca sã se încadre-
ze în þintele fiscale convenite în cel
de-al doilea acord de asistenþã finan-

ciarã externã, po-
trivit unui raport
al Comisiei Euro-

pene, obþinut de Reuters.
Raportul descrie modul de des-

fãºurare a implementãrii reformelor
necesare pentru deblocarea noilor
fonduri cãtre guvernul elen ºi reco-
mandã efectuarea cât mai curând a
primei plãþi.

Documentul aratã cã pachetul de
mãsurideausteritateadoptatdeGrecia
la începutul lui 2012 prevede tãieri de
cheltuieli reprezentând1,5%dinPIB.
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