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REUNIUNE DE URGENÞÃ

G7 promite, din nou, sã coopereze
în problema datoriilor din Europa
n Euro scade

Miniºtrii Finanþelor ºi ban-
cherii de top din Grupul
celor ªapte state puternic

industrializate (G7) au stabilit ieri,
în cadrul unei teleconferinþe de ur-
genþã, sã consolideze cooperarea
pentru gestionarea problemelor care
afecteazã Spania ºi Grecia, potrivit
anunþului fãcut de ministrul nipon al
Finanþelor, Jun Azumi.

Teleconferinþa a abordat criza din
zona euro, respectiv ameninþarea pe
care o reprezintã aceasta la adresa
economiei mondiale.

Oficialul japonez a adãugat cã
ºi-a informat omologii din G7 cã
þara sa este îngrijoratã din cauza im-
pactului pe care îl are asupra econo-
miei aprecierea yenului ºi declinul
acþiunilor tranzacþionate la bursele
nipone. Jun Azumi a îndemnat G7
sã reafirme acordul din septembrie
2011, potrivit cãruia þãrile din grup

vor coopera dacã va fi nevoie în pri-
vinþa cursului valutar. Înþelegerea
G7 prevede cã fluctuaþiile excesive

de curs valutar afecteazã economia
mondialã.

Tot ieri, Uniunea Europeanã a arã-
tat cã nu existã “divergenþe majore”
în cadrul G7 cu privire la rezolvarea
crizei datoriilor din zona euro. Ama-
deu Altafaj, purtãtor de cuvânt al co-
misarului european pentru economie
ºi afaceri monetare - Olli Rehn, a de-
clarat: “Nu existã divergenþe de opi-
nie atunci când se pune problema re-
zolvãrii crizei. Statele Unite s-au
arãtat «extrem de pozitive» în pri-
vinþa rãspunsului schiþat de Comisia
Europeanã ºi Uniunea Europeanã, ca
un întreg”.

La rândul lor, oficialii Departa-
mentului Trezoreriei din SUA au in-
format cã în cadrul teleconferinþei de
urgenþã au fost analizate progresele
privind realizarea unei uniuni finan-
ciare ºi fiscale în Europa.

V. RIBANA
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Neînþelegeri între Bulgaria
ºi Rusia din cauza parametrilor
financiari ai South Stream

Bulgaria nu va semna decizia
de investiþie pentru South
Stream, deoarece are dubii

privind parametrii fi-
nanciari ai proiectu-
lui. Ministrul bulgar
al Energiei, Delyan
Dobrev, a declarat, ci-
tat de novinite.com:
“Ne-am angajat sã
luãm decizia de inves-
ti þ ie în timpul ne-
gocierilor. Cu toate
acestea, au apãrut noi parametri în
modelul financiar al proiectului ºi
nu putem semna angajamentul final
în grabã pentru cã trebuie sã prote-
jãm interesul naþional”.

ªi ziarul economic rus Kommer-
sant noteazã cã au apãrut noi obsta-
cole în calea conductei South Stream
ºi cã Bulgaria este gata sã renunþe la
acest proiect, nemulþumitã de renta-
bilitatea lui economicã. Ziarul citat
de Agerpres mai noteazã cã, în pri-

mul rând, Sofia este nemulþumitã de
valoarea micã a taxelor de tranzitare
a gazelor, în pofida promisiunii con-

cernului rus de gaze
Gazprom de a reduce
preþul la livrãrile sale
cãtre Bulgaria cu
11%. Dacã pãrþile nu
vor ajunge la un
acord, Bulgaria ar pu-
tea fi înlocuitã cu
România, deºi în acest
caz costurile proiectu-

lui vor creºte, mai aratã sursa citatã.
O sursã apropiatã dosarului ne-

gocierilor dintre Bulgaria ºi Rusia a
declarat, sub rezerva anonimatului,
cã Rusia insistã cu privire la reduce-
rea tarifelor de tranzit pe tronsonul
bulgar al viitoarei conducte, pre-
cum ºi la norme de rentabilitate mai
scãzute. (A.T.)

ODISEEA ADEVÃRULUI ªI A MINCIUNII

Marca
“Adevãrul Holding”,
în executare silitã

M
ãrcile Adevãrul Hol-
ding, Click, TV Click!
ºi Click FM vor fi
scoase astãzi la licita-

þie de Acsis Solv IPURL, administra-
torul judiciar al agenþiei de publicitate
“Odyssey Communication”.

Preþurile de pornire ale licitaþiei
sunt 19,7 milioane lei pentru Adevã-
rul Holding, 745.000 lei pentru
Click, 218.000 lei –TV Click!, Click
FM – 9.000 lei.

Marca “Click”, scoasã la licitaþie
astãzi, este singura cu acest nume din
portofoliul “Adevãrul Holding”,
ne-au declarat reprezentanþii ACSIS
SOLV, ca rãspuns la întrebarea zia-
rului BURSA dacã existã vreo dife-
renþã între marca “Click” ºi numele
ziarului tipãrit “Click!”.

Raportul SNA (ºi cifrele BRAT)
prezintã drept cel mai vândut ºi cel
mai citit ziar din România (714.000
de cititori în medie pe apariþie,
132.767 de exemplare difuzate). În
acest context, este surprinzãtoare
suma de 745.000 de lei (161.956 de
euro), preþul de pornire al licitaþiei,
fapt care ne face sã suspectãm, în
continuare, cã nu este decât o confu-
zie între mãrcile înregistrate.

În 2007, "Adevãrul Holding" a
preluat de la "Burda" mãrcile
"Click" ºi "Clic".

La licitaþie poate participa orice
persoanã care, cel mai târziu pânã
la începerea vânzãrii la licitaþie pu-
blicã, a consemnat la CEC Bank, la
dispoziþia executorului judecãto-

resc, cel puþin 10% din preþul de
începere al licitaþiei pentru bunuri-
le licitate.

Debitorul nu poate licita nici per-
sonal, nici prin alte persoane.

IOANA POPA
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MUGUR ISÃRESCU:

Cred cã riscã cei care vorbesc
despre un curs de 5 lei/euro

Mugur Isãrescu, guvernato-
rul Bãncii Naþionale a
României (BNR), consi-

derã cã prognozele pentru un curs
de 5 lei pentru un euro, în eventuali-
tatea unei înrãutãþiri a situaþiei din
Grecia, sunt eronate.

Domnia sa a de-
clarat: “Ce ne deose-
beºte de prognozele
din 2007-2008? În
2007-2008 euro se
întãrea faþã de dolar,
în 2011-2012 este
d e - a - n d o a s e l e a .
Atunci cursul era de
1,5 dolari/euro, acum
se duce cãtre 1,2, sau
chiar 1,1 (n.r. dolari/
euro). Cred cã riscã
cei care vorbesc despre o prognozã
aproape fireascã a cursului spre 5 lei
pe euro dacã se întâmplã ceva în
Grecia. Dacã se întâmplã ceva în
Grecia, cursul euro/dolar se duce
spre 1. Credeþi cã aici, la Banca Na-
þionalã, ochii nu sunt deja aþintiþi la
raportul între euro ºi dolar? Aº spune
cã o asemenea prognozã suferã, ca sã
fiu delicat. Dacã nu aº fi delicat, aº
spune cã suferã rãu”.

Mugur Isãrescu a explicat, cu oca-
zia unui colocviu de politicã moneta-
rã al BNR, cã estimãrile cu privire la
evoluþiile economice viitoare sunt di-
ficile. “Cum putem privi în viitor? O
cale o reprezintã modelele. Însã aces-
tea suferã. Printre altele, nu pot co-
mensura comportamentul uman,
dacã societatea decide sã o ia la
stânga sau la dreapta”, a arãtat guver-

natorul Bãncii Centrale. Alte metode
utilizate constau în elaborarea de sce-
narii ºi ipoteze, precum ipoteza cea
mai puþin plauzibilã sau scenariul cel
mai rãu cu putinþã, potrivit domniei
sale. Acesta din urmã, însã, este peri-

culos, pentru cã, dacã
ajunge sã fie fãcut pu-
blic, riscã sã se trivia-
lizeze ºi sã creeze pa-
nicã, atrage atenþia
Mugur Isãrescu.

Indiferent ce meto-
dã alegem, aceasta tre-
buie sã þinã cont de
ceea ce este evident,
susþine domnia sa.
“De exemplu, dacã în
Grecia, dupã alegerile
din iunie, se formeazã

un guvern de centru-dreapta sau cen-
tru-stânga, trebuie revizuite cele mai
pesimiste scenarii cu privire la aceastã
þarã”, considerã guvernatorul BNR.

În privinþa rezervei internaþionale,
ºeful Bãncii Centrale este de pãrere
cã publicul ar trebui sã acorde mai
multã atenþie ºi indicatorilor relativi,
precumlunile de acoperire a importu-
rilor de bunuri ºi servicii prin rezervã,
sau raportul dintre aceasta ºi datoriile
pe termen scurt ale statului, nu doar
evoluþiei valorii fizice a acesteia.
“Din punctul de vedere al raportului
dintre rezervã ºi importuri stãmfoarte
bine, putem acoperi peste ºase luni de
importuri, în condiþiile în care nivelul
optim este între patru ºi ºase luni”, a
declarat Mugur Isãrescu.

ALEXANDRU SÂRBU

Cristobal Montoro:
Spania nu mai are
acces pe pieþele
obligaþiunilor

Nivelul record al dobânzilor la
care se împrumutã Spania reprezintã
o dovadã cã þara nu mai are acces pe
piaþa obligaþiunilor, a declarat, ieri,
ministrul spaniol al Bugetului, Cris-
tobal Montoro.

Spania trebuie sã refinanþeze în
acest an datorii în valoare de aproxi-
mativ 82 miliarde euro. Joi, Madri-
dul va lansa o emisiune de titluri pe
termen mediu ºi lung, prin care sperã
sã obþinã pânã la douã miliarde euro.

OCDE: Dobânzile mari
la care se împrumutã
Spania ºi Italia -
nejustificate

Spania ºi Italia iau toate mãsurile
potrivite ºi nu existã niciun motiv
pentru care ar trebui sã plãteascã ran-
damente atât de ridicate pentru
împrumuturile de pe pieþe, a afirmat
ieri, Angel Gurria, secretarul general
al Organizaþiei pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE).

“Nu existã niciun motiv pentru
care Spania ar trebui sã plãteascã
dobânzi de 7%, nu existã niciun mo-
tiv pentru care Italia ar trebui sã plã-
teascã dobânzi de 6,5%, atât timp cât
aceste þãri au adoptat deciziile corec-
te în ceea ce priveºte reducerea defi-
citului”, a spus Gurria.

S&P: Probabilitate
1/3 ca Grecia sã
pãrãseascã zona euro

Agenþia de rating Standard & Po-
or’s (S&P) considerã cã probabilita-
tea ca Grecia sã iasã din zona euro
este “unu la trei”, conform unui ra-
port în care subliniazã cã acest fapt
nu va avea automat consecinþe nega-
tive asupra þãrilor de la periferia
uniunii monetare.

China se pregãteºte
pentru posibila ieºire
a Greciei din uniunea
monetarã

Guvernul chinez pregãteºte o stra-
tegie pentru eventualitatea ieºirii
Greciei din zona euro, încercând sã
evite o nouã recesiune globalã, a de-
clarat, citat de China Daily, Wang
Haifeng, director în cadrul Institutu-
lui pentru Cercetare Economicã
Internaþionalã.

“Guvernul pregãteºte planuri pen-
tru cel mai pesimist scenariu, în care
Grecia ar pãrãsi zona euro anul aces-
ta”, a afirmat sursa menþionatã.

Planul vizeazã atenuarea impactu-
lui ieºirii Greciei din zona euro asu-
pra cursului valutar, fluxurilor de ca-
pital ºi comerþului, potrivit unor sur-
se apropiate planului.

Germania se pronunþã
pentru supraveghere
bancarã la nivelul UE

Cancelarul german Angela Mer-
kel a sugerat, sãptãmâna aceasta, cã
liderii UE iau în calcul supraveghe-
rea directã a celor mai mari bãnci din
regiune, deschizând calea cãtre o su-
praveghere centralizatã a sectorului
financiar european.
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G7 include Statele Unite,
Canada, Japonia, Marea
Britanie, Germania,
Franþa ºi Italia.


