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De ce prelungeºte Europa
agonia Greciei?

G
recia a votat ieri sub te-
roare, la fel ca ºi luna tre-
cutã. Bombar-
damentul me-

diatic a încercat sã-i con-
vingã pe greci cã nu existã
altã soluþie decât alegerea
unui guvern dedicat conti-
nuãrii planului de “salva-
re”, care a inclus cu atâta
“generozitate” ºi restructu-
rarea datoriilor publice.

Bursa de la Atena a orga-
nizat chiar o micã “petrecere” la
sfârºitul sãptãmânii trecute, când in-

dicele ASE a crescut accelerat, deoa-
rece “sondaje de opinie secrete arã-

tau o probabilitate ridi-
catã pentru formarea
unui guvern favorabil
planului de salvare
internaþional”, dupã cum
scrie Reuters.

Sondajele puteau sã
arate, la fel de bine, cã
majoritatea populaþiei
din Grecia se pronunþã
pentru abolirea legii gra-

vitaþiei. Într-o societate angajatã
ferm pe calea dezintegrãrii totale,

sub povara unor datorii uluitoare, nu
mai conteazã câteva sãptãmâni sau
luni de relativã stabilitate, oferite de
speranþa deºartã a unor soluþii.

În cartea “De ce eºueazã naþiuni-
le” (n.a. “Why Nations Fail”, Crown
Publishers, 2012), profesorii Daron
Acemoglu ºi James Robinson aratã
cã “þãrile diferã din punct de vedere
al succesului economic din cauza in-
stituþiilor diferite, a regulilor care in-
fluenþeazã modul de funcþionare al
economiei ºi a stimulentelor care îi
motiveazã”, iar “þãrile sãrace sunt
sãrace deoarece cei care deþin pute-

rea aleg politici care creeazã sãrã-
cie”.

Instituþiile statului pot fi “extracti-
ve”, atunci când sunt construite
astfel încât sã faciliteze transferul
bogãþiei cãtre elite în detrimentul
maselor, sau “inclusive”, când sunt
bazate pe respectarea dreptului de
proprietate, statul de drept, furniza-
rea nediferenþiatã a serviciilor
publice ºi libertate economicã.

Doar un stat cu instituþii inclusive
poate motiva cetãþenii sã se perfec-
þioneze continuu ºi sã facã investiþii
pentru acumularea capitalului, iar
aceasta va conduce la creºterea pro-
ductivitãþii ºi a avuþiei, mai aratã cei
doi profesori de la MIT ºi Harvard,
pentru care “sãrãcia nu este un
accident istoric”.

Dupã cãderea regimului militar
din 1974, politicienii Greciei, reuniþi
în jurul familiilor dinastice Kara-
manlis ºi Papandreou, au ales sã con-
struiascã un stat “extractiv”, pe fon-
dul unei iluzii a bunãstãrii, iluzie
care s-a amplificat dupã intrarea în
zona euro.

Grecia ne oferã nu doar exemplul
unei naþiuni care a eºuat, ci ºi calea
pe care a urmat-o pentru a ajunge în
ceea ce pare o fundãturã a istoriei.
Dar dacã ºi fundãtura nu este decât o
iluzie, generatã de construirea haoti-
cã a “zidurilor” UE? Poate cã este
suficientã spargerea acestor ziduri
pentru a permite speranþei sã revinã.

(continuare în pagina 3)

Bãncile centrale,
concentrate pe rezultatele
alegerilor din Grecia

Bãncile centrale din întreaga lume
aºteaptã cu nerãbdare rezultatul ale-
gerilor parlamentare din Grecia, iar
în eventualitatea unei înfrângeri a
conservatorilor eleni au pregãtit pla-
nuri de urgenþã, potrivit New York
Times, informeazã Agerpres.

Echipe speciale de gestionare a
crizei au fost create în cadrul mai
multor bãnci, care sunt cu ochii pe
rezultatele scrutinului de ieri, pentru
ca în regim operativ sã elaboreze de-
cizii privitor la acþiunile ce se impun.

Angajaþii “Citigroup” au desfã-
ºurat chiar ºi un test în eventualitatea
ieºirii Greciei din zona euro ºi apari-
þiei instabilitãþii în sistemul bancar.
În special, au fost testate sistemele
de plãþi internaþionale efectuate de
“Citigroup”.

Totodatã, ºeful Departamentului
pentru Investiþii Strategice de la
“Morgan Stanley”, David Darst, a
recunoscut cã actuala crizã din zona
euro a devenit tema principalã a
întâlnirilor sale sãptãmânale cu con-
silierii financiari ai bãncii.

Bank of New York Mellon îºi tes-
teazã, de asemenea, sistemele în
eventualitatea unui ºoc. “În ultimele
câteva luni, BNY Mellon lucreazã la
pregãtirea sistemelor sale de servicii
ºi operaþiuni, luând în considerare
diferite scenarii ce ar putea interveni
în zona euro”, a declarat un purtãtor
de cuvânt al bãncii, adãugând cã ma-
nagementul încearcã sã facã tot posi-
bilul pentru minimizarea pierderilor
clienþilor. Lucruri similare au loc ºi
la “Goldman Sachs”.

Patru scenarii
post-alegeri în Grecia

Principalele scenarii posibile cu
privire la Grecia ºi zona euro dupã
alegerile cruciale de ieri, care ar pu-
tea influenþa viitorul þãrii, merg de la
cele mai negre ºi pânã la unele mai
puþin defavorabile, relateazã AFP,
care prezintã succint patru astfel de
posibilitãþi, conform Mediafax.

Primul presupune abandonarea
euro, acest scenariu catastrofal
putând deveni realitate dacã partidul
stângii radicale Syriza câºtigã majo-
ritatea. Vehement opus planului de
austeritate impus de creditori, liderul
sãu, Alexis Tsipras, vrea sã revinã
asupra acestui plan, stabilit în schim-
bul unui ajutor financiar.

Al doilea scenariu vorbeºte despre
neaplicarea planului de austeritate,
dar menþinerea Greciei în zona euro:
un Guvern împotriva austeritãþii s-ar
putea forma în þarã, care sã decidã
totodatã sã rãmânã în zona euro, aºa
cum doreºte majoritatea populaþiei.
Acest lucru ar risca sã conducã foar-
te repede la un impas: creditorii Ate-
nei (UE ºi FMI) ar închide robinetul
împrumuturilor, antrenând rapid un
faliment.

Al treilea scenariu presupune rela-
xarea planului de austeritate ºi ar pu-
tea prinde contur în cazul formãrii
unui Cabinet de dreapta, sub egida
Noii Democraþii, sau a unui Cabinet
de uniune naþionalã, condus de un li-
der de consens. Cel de-al patrulea
scenariu presupune punerea în apli-
care a reformelor ºi menþinerea Gre-
ciei în zona euro.

Liderii europeni pregãtesc
un plan împotriva crizei

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, ºi alþi
lideri europeni lucreazã la un plan
amplu pentru zona euro, care ar tre-
bui sã calmeze investitorii ºi alte
mari economii ale lumii cã proble-
mele uniunii monetare vor fi reme-
diate rapid, potrivit New York Ti-
mes, informeazã Mediafax. (A.V.)
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Parlamentarii
nu ºtiu cum
sã le-o coacã
“bãieþilor
deºtepþi”

Deputaþii au vrut ºi nu au
reuºit sã limiteze profitul
“bãieþilor deºtepþi din ener-

gie” prin noua lege a energiei. Ei au
fost nevoiþi sã renunþe la prevederea
respectivã chiar înainte ca legea sã
intre la vot final în Plenul Camerei
Deputaþilor.

Proiectul de lege a intrat, joi, la vot
în Plenul Camerei Deputaþilor cu ur-
mãtoarea prevedere: “Fondul pentru
securitatea sistemului energetic na-
þional este constituit din contribuþiile
furnizorilor aferente activitãþii de
furnizare a energiei electrice ºi a ga-
zelor naturale. Fondul este constituit
din diferenþa dintre veniturile reali-
zate din activitatea de furnizare a
energiei electrice sau a gazelor natu-
rale ºi cheltuielile aferente acestei
activitãþi înmulþite cu 1,08”. Adicã,
sumele care depãºesc 8% din totalul
veniturilor furnizorilor de electrici-
tate ºi gaze naturale ar fi trebuit sã
alimenteze acest fond.

Legea care a ieºit în urma votului
nu mai conþine acest articol din cau-
za obiecþiilor Ministerului de Finan-
þe ºi ale Consiliului Concurenþei,
care au arãtat cã limitarea profituri-
lor ºi constituirea fondului contravi-
ne multor norme în vigoare.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

Crearea unui cod etic - modul corect prin
care industria de publicitate sã aibã altã faþã

(Interviu cu Bogdan Prãjiºteanu, Managing Director al MEC România)

Reporter: Potrivit unui studiu
BRAT, în prima jumãtate a anului
2011, investiþiile în publicitatea din
presa scrisã au valorat aproximativ 97
de milioane de euro rate-card, însã
sumarealãnetãafostestimatã laovaloa-
re mult mai micã, undeva în jurul a 10
milioane de euro (circa 90% dis-
count). Având în vedere aceste dis-
counturi disproporþionate pe care le
acordã publisherii, iar comisioanele
agenþiilor se plãtesc la suma netã, cum
credeþi cã veþi supravieþui în 2012?

Bogdan Prãjiºteanu: Într-ade-
vãr, acesta este un fenomen cu care
ne confruntãm, respectiv goana dupã
condiþii de achiziþie media din ce în
ce mai bune.

Evident cã suntem afectaþi de aces-
te discounturi mari, pentru cã, aºa
cum aþi spus, noi încasãm comisioa-
ne la suma netã ºi, cu cât discountul
este mai mare, cu atât noi pierdem
mai mult.

Dar vrem sã fim extrem de efi-
cienþi pentru clienþii noºtri, având în

vedere cã bugetele lor s-au micºorat
semnificativ, în ultimii trei ani.

Pe de altã parte, consumatorul a
început sã fie dezinteresat de presa
tradiþionalã, procurându-ºi informa-
þiile gratuit, din mediul online.

Presa tradiþionalã nu mai are iner-

þia în mintea consumatorilor, aºa
cum o avea înainte de crizã. Era o
piaþã de 90 de milioane de euro, iar în
ultimii trei ani a înregistrat scãderi de
peste 70%.

Cât priveºte publisherii, nu cred
cã putea cineva sã prevadã, într-o pe-
rioadã atât de scurtã, o schimbare
drasticã de consum. Astfel, mulþi ju-
cãtori din presã au fost luaþi pe ne-
pregãtite, ºi-au pãstrat cheltuielile
mari ºi au avut nevoie rapid de veni-
turi. În consecinþã, au fost de acord
cu compromisul - “îþi dau banii ãºtia,
dar îmi dai 90% discount”.

Reporter: Dar agenþiile de publici-
tate fac presiuni asupra publisherilor
pentru discounturi uriaºe. Nu ar fi în
folosul agenþiei sã militeze pentru re-
duceri de “bun-simþ”, având în vedere
cã primeºte comision la suma netã?

IOANA POPA
(continuare în pagina 11)
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Citiþi, în pagina 11, despre afacerile

MEC ºi despre piaþa publicitãþii.

Grand Hotel du Boulevard,
transformat în clãdire de birouri
l Inaugurarea clãdirii va avea loc în toamnã, cel
mai devreme. Cel mai pesimist scenariu indicã
începutul lui 2013

Grand Hotel du Boulevard,
hotel ce funcþiona în regim
de trei stele pe vremea co-

munismului, urmeazã sã funcþione-
ze drept clãdire de birouri ºi sã fie
deschis cel mai devreme în aceastã
toamnã, po-
t r iv i t unor
surse apro-
piate lucrãri-
lor.

Interiorul
clãdirii a fost
transformat
substanþial,
spaþiile fiind
transformate în încãperi dedicate bi-
rourilor.

Investitorii sunt membrii grupului
Niro, iar lucrãrile la clãdirea aflatã la
intersecþia Bulevardului Regina Eli-
sabeta cu Calea Victoriei trebuiau fi-
nalizate acum trei ani, potrivit infor-
maþiilor de pe site-ul hotelului.

Sursele citate ne-au spus: “Întrea-
ga clãdire a fost consolidatã, faþada
fiind doar renovatã, fãrã a suferi mo-
dificãri majore. Modificarea spaþii-
lor interioare a constat în schimbarea
designului prin eliminarea unor pe-

reþi, fãrã însã
a afecta sta-
tutul de mo-
nument isto-
ric. Astfel,
noua imagi-
ne a clãdirii
va avea un
stil modern
îmbinat cu

elemente clasice”.
Iniþial s-a dorit renovarea hotelului

într-unul de lux, cerinþele pieþei ºi ale
zonei fiind din ce în ce mai ridicate,
ne-au mai declarat sursele citate.

MIHAELA DALAR STANCA
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