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Instabilitatea politicã
pãgubeºte “Hidroelectrica”
l În lipsa unei decizii ferme, contractele cu “bãieþii deºtepþi” se deruleazã
la preþurile vechi

Schimbãrile repetate de Guvern
au întârziat adoptarea unei de-
cizii privind contractele direc-

te cu “bãieþii deºtepþi”, care continuã
sã primeascã energie de la “Hidroe-
lectrica” în cantitãþile ºi la pre-
þul stabilit pentru anul trecut.
Aceastã tãrãgãnare riscã sã
aducã “Hidroelectrica” o pa-
gubã de peste 50 milioane de
euro în acest an.

În iarnã, conducerea “Hi-
droelectrica” a fost mandatatã
sã negocieze creºterea preþuri-
lor, reducerea cantitãþilor ºi
scurtarea perioadei de valabi-
litate a acestor contracte, în
caz contrar soluþia fiind rezilierea
contractelor. Surse din “Hidroelec-
trica” ne-au spus cã majoritatea fur-
nizorilor au acceptat creºteri de preþ
de circa 30 de lei/MWh (preþul mi-
nim de vânzare ar fi urcat, astfel, la

155 de lei/MWh). Numai cã Guver-
nul Ungureanu a tot amânat aproba-
rea noilor condiþii de vânzare a ener-
giei hidro, prospectând variantele de
reziliere a tuturor acestor contracte

controversate. Sãptãmâna trecutã,
Guvernul condus de Mihai Rãzvan
Ungureanu a fost demis, iar fostul
premier nu a mai apucat sã ia o deci-
zie finalã în acest caz.

Mai mult decât atât, “Hidroelectri-

ca” a reluat, de la 1 mai, livrãrile de
energie la întreaga capacitate contrac-
tatã de cãtre furnizorii privaþi, anulând
forþa majorã impusã de seceta hidrolo-
gicã. Potrivit surselor citate, compania

livreazã anual “bãieþilor deºtepþi”
(cu excepþia “Alro”, care are
contractatã o cantitate de 3
TWh la un preþ variabil în func-
þie de cotaþia aluminiului) o
cantitate de energie de 7-8
TWh. Dacã pentru aceastã can-
titate s-ar fi aprobat varianta
creºterii de preþ cu aproximativ
30 de lei/MWh, atunci “Hidro-
electrica” ºi-ar fi sporit venituri-
le cu aproximativ 50 milioane

de euro (presupunând cã reducerea
cantitãþilor livrate nu ar fi fost una
semnificativã pentru acest an).

ALINA TOMA VEREHA
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BCE: Perspectivele economiei
zonei euro sunt incerte
l Dobânda BCE - menþinutã la 1%

Perspectivele economiei uniu-
nii monetare europene sunt
supuse riscului decelerãrii, a

declarat, ieri, preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, menþionând însã cã repre-
zentanþii instituþiei nu ºi-au modifi-
cat scenariul de bazã, care presupu-
ne o redresare gradualã anul acesta.

“Tensiunile persistente pe unele
pieþe din zona euro vor afecta elanul
de creºtere”, a
spus Draghi, la o
confer inþã de
presã desfãºuratã la Barcelona,
dupã ce BCE a decis sã menþinã
dobânda de referinþã la recordul mi-
nim de 1%, conform aºteptãrilor
analiºtilor.

Draghi a adãugat: “Deºi BCE încã
aºteaptã o redresare economicã gra-
dualã anul acesta, riscurile de dece-
lerare prevaleazã, iar perspectivele
au devenit «mai incerte»”.

Preºedintele BCE a fãcut un apel
cãtre guvernele europene sã prezinte

o strategie de relansare a creºterii
economice, continuând în acelaºi
timp consolidarea fiscalã. “Trebuie
sã repunem creºterea economicã în
fruntea agendei, fãrã nicio contra-
dicþie cu necesitatea continuãrii con-
solidãrii fiscale”, a afirmat oficialul
BCE.

În opinia lui Mario Draghi, gu-
vernele europene trebuie sã imple-
menteze în continuare reforme

structurale în
vederea facilitã-
r i i act ivi tãþ i i

întreprinzãtorilor.
Pe de altã parte, Mario Draghi a

afirmat cã presiunile inflaþioniste ar
trebui sã fie limitate pe parcursul
acestui an. Conform estimãrilor
preºedintelui BCE, inflaþia din zona
euro se va menþine peste þinta de 2%
avutã în vedere de instituþie, dupã
care va încetini în 2013.

ALINA VASIESCU
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Bomba cu efect întârziat

F
ostul ministru al Finanþelor
Bogdan Drãgoi a ieºit ieri
la televizor sã ne spunã cã
Bugetul are bani suficienþi

sã readucã salariile bugetarilor pe ni-
velul de dinaintea reducerii lor, cu
25%, dorind sã infirme declaraþiile
noului premier desemnat Victor
Ponta, care spusese cã Florin Geor-
gescu, înlocuitorul lui Drãgoi, în Ca-
binetul sãu, a constatat cã nici Gu-
vernul Boc, nici Ungureanu nu au
prevãzut nici o leþcaie pentru asta.

Declaraþia lui Bogdan Drãgoi mã
mirã.

Bogdan Drãgoi a spus: “Suma
netã pentru reîntregirea salariilor
începând cu iunie 2012 este de 1,5
miliarde de lei. Plecãrile din sistem
au adus economii de 600 de milioane
de lei. Diferenþa se va plãti din veni-
turi colectate. Nu ne împrumutãm.
Banii vin efectiv din venituri.

Raportul care a însoþit proiectul
de buget pe 2012 prevedea foarte

clar cã dacã va exista posibilitatea,
atunci pensiile ºi salariile vor fi mã-
rite. Urma sã dãm o Hotãrâre ime-
diat dupã negocierile cu FMI, prin
care, din iunie, sã mãrim salariile.
Se putea, vroiam sã o facem ºi era
anunþatã”.

Din câte ºtiu, Totalul Bugetului
General Consolidat este de douã ori
mai mic decât Bugetul de Stat (vreo
3,5 miliarde de lei, faþã de peste 7
miliarde de lei), deºi ultimul face
parte din primul (alãturi de alte douã-
sprezece categorii de buget, între
care, numeroase se iau în calcul cu
semnul minus).

Da, dacã se referã la cifra mare,
atunci Drãgoi ne prezintã o aritmeti-
cã verosimilã, dar cifra micã repre-
zintã realitatea cã bani nu sunt.

ªi ne lipsesc în asemenea mãsurã,
încât nu doar cã nu avem cum recu-
pera nivelul pensiilor ºi al salariilor
bugetare, ci, în realitate, statul se aflã
în metastazã, iar Guvernul lui Ponta

nu are cum sã funcþioneze.
Drãgoi vorbeºte de veniturile co-

lectate care s-ar adãuga economiilor
fãcute din restructurarea aparatului
bugetar, dar, din câte ºtiu, media ve-
niturilor pe primele trei luni ale aces-
tui an este hotãrât mai micã decât cea
corespunzãtoare anului trecut.

De fapt (aºa cum ne rezultã nouã),
acum, imediat, este nevoie de o asprã
rectificare bugetarã, pentru cã situa-
þia începe sã semene cu vârful crizei
din anul 2009, Ponta probabil cã tre-
buie sã renegocieze cu FMI sã ne
permitã un deficit bugetar cu o trei-
me mai ridicat decât ne-a permis
(sãltându-l la 3%) ºi sã purceadã ra-
pid la împrumuturi interne (BNR va
trebui sã accepte operaþiuni REPO
pe banda rulantã) ºi externe, ca sã
acopere costurile de guvernare luna-
re de circa 1,25 miliarde de euro.

FLORIAN GOLDSTEIN
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China cautã aliaþi ºi în Europa
de Est pentru rãzboiul valutar
contra Statelor Unite
Vizita recentã a premierului

chinez Wen Jiabao în Euro-
pa s-a încheiat în Polonia

printr-o întâlnire la nivel înalt fãrã
precedent pentru Estul Europei.
Presa naþionalã ºi internaþionalã a
scris, pe larg, despre linia de credit
de 10 miliarde de dolari oferitã þãri-

lo r d in Europa
Centralã ºi de Est,
despre proiectele
care vor fi finanþa-
t e d i n a c e s t e
fonduri, precum ºi
despre fondul de
investiþii pentru
lãrgirea cooperãrii
economice dintre

China ºi Estul Europei.
Din pãcate, s-a acordat foarte pu-

þinã atenþie unei alte propuneri a Chi-
nei, cu implicaþii foarte importante
pe termen mediu ºi lung.

În discursul sãu de la Varºovia,
premierul Wen Jiabao a declarat cã
Beijingul este gata sã încheie acor-
duri de swap valutar cu partenerii
est-europeni, care sã permitã înche-
ierea tranzacþiilor comerciale în mo-
nedele locale.

Aceste acorduri permit companii-
lor din þãrile respective sã obþinã fi-
nanþãri în yuani, iar relaþiile comer-
ciale vor avea mai puþin de suferit în
cazul unei noi crize financiare. În
acelaºi timp, se reduce semnificativ
ºi expunerea faþã de riscul valutar,
deoarece plata contractelor se poate
face în moneda proprie.

Pânã în ianuarie 2012, China a
încheiat acorduri de swap valutar cu
14 þãri, printre care se aflã Japonia,
Turcia, Coreea de Sud, Indonezia,
Uzbekistan, Kazahstan, Thailanda ºi
Argentina.

În ianuarie 2012, Financial Times
scria despre acordul de swap valutar
încheiat între China ºi Emiratele
Arabe Unite pânã în 2015, precizând
cã este “un indicator important al
dezvoltãrii relaþiilor economice din-
tre Beijing ºi þãrile din Golf”. Artico-
lul din FT mai aratã cã acordul repre-
zintã mai mult o “declaraþie politicã”
ºi nu reprezintã o mãsurã imediatã de

stimulare a comerþului bilateral.
Încearcã renumitul cotidian

financiar sã minimalizeze importanþa
acestor acorduri de swap valutar? Se
poate, dar ignorarea ofertei Beijingu-
lui de cãtre þãrile est-europene ar re-
prezenta o greºealã enormã.

Acelaºi articol din Financial Times
mai precizeazã cã Abu Dhabi, unul
dintre cele ºapte emirate care com-
pun Emiratele Arabe Unite, deþine
7% din rezervele de petrol globale,
iar contractele de concesionare a ex-
ploatãrilor de petrol expirã în 2014.
Vor reuºi Royal Dutch Shell, Exxon-
Mobil, BP ºi Total sã obþinã o pre-
lungire a acestora sau vor fi înlocuite
de companiile petroliere din Orien-
tul Îndepãrtat?

Acordul de swap valutar cu Aus-
tralia, semnat în urmã cu o sãptãmâ-
nã, reprezintã un nou succes al Bei-
jingului, a cãrui þintã o reprezintã
“internaþionalizarea monedei sale”,
dupã cum scrie Financial Times.

China ºi-a exprimat de multe ori
nemulþumirea faþã de politica mone-
tarã a Statelor Unite, care este privitã
ca un factor destabilizator extraordi-
nar de important, mai ales la nivelul
economiilor emergente. Acum Bei-
jingul se pregãteºte intens pentru mo-
mentul în care dolarul îºi va pierde ro-
lul sãu de monedã internaþionalã de
rezervã, iar pregãtirea include, dupã
cum o aratã acordurile de swap valu-
tar, un important element proactiv.

(continuare în pagina 13)

Spania a vândut
obligaþiuni peste þinta
avutã în vedere

Spania a plasat, ieri, obligaþiuni de
2,52 miliarde euro, în timp ce þinta
maximã avutã în vedere de guvernul
de la Madrid era de 2,5 miliarde euro.

Titlurile cu scadenþa la trei ani au
fost vândute la un randament de
4,037%, faþã de 2,617% la licitaþia
similarã din 1 martie. Obligaþiunile
pe cinci ani au fost plasate la un ran-
dament de 4,752%, comparativ cu
4,96% la licitaþia anterioarã.

Scad costurile
împrumuturilor Franþei

Franþa a obþinut, ieri, 7,43 miliar-
de euro prin vânzarea de obligaþiuni,
suma obþinutã fiind apropiatã de þin-
ta maximã avutã în vedere de Execu-
tiv: 7,5 miliarde euro.

În cadrul plasamentului de ieri,
statul francez a vândut obligaþiuni de
3,32 miliarde dolari cu maturitatea la
zece ani, la un randament de 2,96%,
comparativ cu 2,98% la licitaþia si-
milarã din 5 aprilie.

Plasamentul de ieri este ultimul
înaintea celui de-al doilea tur al ale-
gerilor prezidenþiale din Franþa, pro-
gramat la data de 6 mai.

Banca Cehiei menþine
dobânda

Banca Centralã a Cehiei a decis,
ieri, sã menþinã dobânda de referinþã,
în condiþiile în care slãbirea econo-
miei naþionale afecteazã cererea
consumatorilor.

Ceska Narodni Banka a pãstrat
dobânda la recordul minim de 0,7%,
conformaºteptãriloranaliºtilor. (V.R.)
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RECHEA Wen Jiabao: Beijingul este

gata sã încheie acorduri de
swap valutar cu partenerii
est-europeni, care sã permitã
încheierea tranzacþiilor
comerciale în monedele locale.

Frecþii de Ziua Mondialã a Libertãþii Presei

D
acã “jurnaliºtii trebuie sã
recâºtige respectul pu-
blicului”, aºa cum îºi in-
tituleazã mesajul Clubul

Român de Presã, transmis în ocazia
Zilei Mondiale a Libertãþii Presei,

atunci înseamnã
cã jurnaliºtii ºi-au
pierdut respectul
publicului.

Mesajul lemnos
al Clubului este in-
teresant doar pen-
tru ceea ce nu vrea
sã spunã, dar spu-

ne, spunând cã “trebuie”.
Trebuie?!
Adicã cum “trebuie”?
Cine “trebuie” ºi de ce “trebuie” ºi

care instanþã stabileºte ce “trebuie”
ºi ce nu “trebuie”?

De ce “Anul 2012 trebuie”, iar
anul 2011 n-ar fi trebuit?!

Practic, Clubul justificã prostitu-

þia mass-media, afirmând cã “în ulti-
mii doi ani, principala sa preocupare
a fost supravieþuirea într-un context
economic dificil” ºi cã acum ar fi ve-
nit “momentul de la care sã îºi asume

o definire nouã a propriilor valori ºi
standarde”.

Aha!
Deci, existã ani în care poþi sã

nu-þi asumi valori ºi standarde ºi ani

în care trebuie sã þi le asumi.
Când n-ai bani, poþi sã nu þi le

asumi.

(continuare în pagina 6)

Presa are nevoie de un nou suflu, jurnaliºtii trebuie sã recâºtige respectul publicului
(Mesajul Clubului Român de Presã cu ocazia Zilei Mondiale a Libertãþii Presei – Miercuri, 2 mai 2012)

A
nul 2012 trebuie sã fie pentru mass-media

româneºti momentul de la care sã îºi asume o

definire nouã a propriilor valori ºi standarde,

dupã ce, în ultimii doi ani, principala sa preocupare a

fost supravieþuirea într-un context economic dificil.

Criza economicã a fost un examen dur, cu costuri

mari, dar care a fost trecut de multe companii din in-

dustria mass-media ºi de cãtre mulþi jurnaliºti. Dupã

acest examen, continuarea funcþionãrii mass-media

în regim de avarie devine dãunãtoare atât pentru inte-

gritatea valorilor profesiei noastre, cât ºi pentru suc-

cesul mass-media ca afacere performantã.

Managementul inspirat, motivarea jurnaliºtilor ta-

lentaþi, politicile editoriale conectate cu agenda realã

a publicului, respectarea fãrã rabat a regulilor auto-

reglementãrii profesiei sunt cãile prin care mass-me-

dia româneºti pot dobândi un suflu nou, de care au

nevoie.

Jurnaliºtii, la rândul lor, trebuie sã conºtientizeze

cã profesia noastrã are nevoie acutã de recâºtigarea

respectului publicului ºi de o relaþie corectã, echilibra-

tã cu factorii de autoritate.

Ziua Mondialã a Libertãþii Presei este un bun prilej

de reflecþie asupra felului în care jurnaliºtii îºi folo-

sesc libertatea, statutul, credibilitatea ºi cum aces-

tea pot fi afectate prin implicarea în cauze de felul

celor politice, faþã de care ar trebui sã pãstreze o ne-

cesarã distanþã.

De Ziua Mondialã a Libertãþii Presei, Clubul Român

de Presã face un apel la solidaritate în interiorul profe-

siei, pentru promovarea eficientã a cauzelor bune ale

mass-media, în scopul redefinirii ºi consolidãrii statutu-

lui jurnalistului în societate.
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