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VIADUCTE, PODURI ªI TUNELURI – PREÞURI DE POVESTE

Nici un reprezentant al statului,
la negocierile pentru Autostrada
Comarnic-Braºov

Preþul autostrãzii Comar-
nic-Braºov, unde kilometrul va ajun-
ge sã coste 28 milioane de euro, a
fost stabilit de cãtre experþii con-
sorþiilor participante, un consultant
extern independent ºi experþii bãnci-
lor finanþatoare, potrivit unui comu-
nicat al Companiei Naþionale de Au-
tostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) aflatã în su-
bordinea ministrului pentru Mari
Proiecte Dan ªova. Comunicatul de
presã nu menþioneazã dacã ar fi par-
ticipat la negocieri ºi vreun repre-
zentant al statului român, care ar fi
trebuit sã controleze costurile sau,
cel puþin, sã pretindã cã a fãcut acest
lucru.

Mai mult, CNADNR susþine în
acelaºi comunicat cã, la negocierile
privind realizarea autostrãzii, au par-
ticipat în permanenþã, în plus faþã de

finanþatorii privaþi, ºi reprezentanþii
BEI ºi BERD, care sunt interesaþi sã
finanþeze acest obiectiv. Dacã nu
este greºit comunicatul, atunci el
afirmã cã bãncile care ar urma sã fi-
nanþeze proiectul au stabilit ºi preþul
construcþiilor.

În cazul în care este chiar aºa,

atunci, deºi preþul este exorbitant, ne
întrebãm de ce, totuºi, nu este de o
sutã de ori mai mare?! Care va fi fost
elementul care sã-i limiteze pe finan-
þatori în stabilirea propriului profit?

Proiectul cuprinde 19 viaducte, 15
poduri ºi 20 km de tuneluri.

Costurile construirii în munte,
sãpând tuneluri, oriunde în lume (ex-
ceptând poate þãrile cu nume greu pro-
nunþatdinAfrica),estemultmai ridicat
decât dacã ai construi la suprafaþã.

În þara noastrã, situaþia este pe dos,
însã, executarea celor 20 de kilometri
de tuneluri având un cost total de
396,368 milioane de euro, mult mai
redus comparativ cu cei 1.070 miliar-
de de euro pentru restul de 40 de kilo-
metri (adicã partea fãrã tuneluri).

LUCIA CRÃCIUN

(continuare în pagina 3)

Preþul petrolului scade din cauza
încetinirii economiei Chinei

Cotaþia futures a petrolului
american West Texas Inter-
mediate (WTI) a scãzut ieri,

lãsând în urmã cel mai ridicat nivel
de închidere din ultimele douã sãp-
tãmâni (atins vineri), dupã ce China
a anunþat încetinirea expansiunii
sale economice în ultimul trimestru
din 2013. China este al doilea mare
consumator mondial
de þiþei.

Preþul petrolului
WTI cu livrare în fe-
bruarie a coborât cu 89
de cenþi (0,69%) la ora
10.44, la New York
Mercantile Exchange,
ajungând la 93,48 dolari/baril. Con-
tractul cu livrare luna viitoare expirã
astãzi.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu livra-
re în martie a scãzut cu 64 de cenþi
(0,6%), la 105,84 dolari barilul.

Conform datelor oficiale anun-
þate, ieri, de Biroul Naþional de Sta-
tisticã de la Beijing, creºterea eco-
nomicã a Chinei a încetinit în tri-

mestrul al patrulea din 2013 la 7,7%
(ritm anual), odatã cu reducerea rit-
mului de expansiune a producþiei
industriale ºi investiþiilor în luna de-
cembrie.

În trimestrul anterior, Produsul
Intern Brut al Chinei - a doua mare
economie a lumii - urcase cu 7,8%
faþã de aceeaºi perioadã din 2012.

Ritmul de 7,7%,
consemnat ºi pe întreg
anul 2013, a fost si-
milar cu cel din 2012,
respectiv cel mai slab
din 1999. Totuºi,
creºterea depãºeºte
aºteptãrile oficialilor

guvernamentali chinezi (7,5%) ºi
estimãrile analiºtilor (7,6%). Pentru
acest an, analiºtii anticipeazã cã eco-
nomia Chinei va consemna un avans
de 7,4% - cel mai încet ritm de ex-
pansiune din 1990.

Faþã de trimestrul al treilea din
2013, economia chinezã a crescut cu
1,8% în ultimele trei luni ale anului
trecut, încetinind de la 2,2% în pe-
rioada iulie-septembrie. (A.V.)

“Statul sã nu mai ofere
monopol bãncilor
pe titlurile de stat”

(Interviu cu doamna Adriana Ahciarliu, Secretar General ALB România)

Reporter: Cum vedeþi peisajul
bancar actual din þara noastrã?

Adriana Ahciarliu: Bãncile au
un apetit scãzut pentru creditare, de-
oarece au în continuare de unde sã
câºtige, nu depind de aceasta. Dacã
nu ar avea de unde sã câºtige, ar re-
porni creditarea. În acest sens, cred
cã statul ar trebui sã renunþe sã mai
acorde monopol sistemului bancar
asupra obligaþiunilor pe care le emi-
te. Acestea ar trebui sã fie disponibi-
le ºi pentru publicul larg, agenþi eco-

nomici sau chiar persoane fizice.
Decât sã îþi þinã banii în bãnci, care
oferã dobânzi tot mai mici, agenþii
economici ar prefera sã investeascã
în titluri de stat, care dau un randa-
ment mult mai bun. Mai mult, acest
lucru ar susþine ºi piaþa de capital ºi
ar reduce ºi corupþia. Ca efect secun-
dar, cred cã ºi bãncile ar fi nevoite sã
reporneascã creditarea.

ALEXANDRA OANCÃ

(continuare în pagina 11)

Obligaþiunile
de stat
irlandeze
cresc continuu

Obligaþiunile de stat irlandeze au
crescut ieri, pentru a patra zi la rând,
dupã ce Moody’s Investors Service a
modificat în sens pozitiv ratingul de
credit al þãrii (recomandat investiþii-
lor).

Randamentul titlurilor cu maturi-
tatea la zece ani a scãzut cu 17 puncte
de bazã (0,17 puncte procentuale), la
3,27%, la ora 15:08, pe piaþa din
Londra. Declinul a fost cel mai im-
portant din 29 septembrie 2011 pânã
în prezent.

Randamentul obligaþiunilor cu
scadenþa la doi ani a coborât cu 10
puncte de bazã, la 0,69%, dupã ce
anterior atinsese 0,66% - cel mai re-
dus nivel din noiembrie 2003.

La data de 17 ianuarie, Moody’s
i-a acordat Irlandei calificativul
“Baa3”, cu perspectivã “pozitivã”.
Acum, toate cele trei agenþii majore
de rating plaseazã Irlanda în catego-
ria “investment grade”.

Moody’s a tãiat calificativul Irlan-
dei de cinci ori în doi ani. Din iulie
2011 pânã recent, ratingul þãrii s-a
aflat în categoria “junk” (nerecoma-
datã investiþiilor).

Irlanda a ieºit din programul inter-
naþional de salvare financiarã în de-
cembrie anul trecut. Oficiul Datoriei
de la Dublin a vândut luna aceasta,
prin intermediul unui grup de zece
bãnci, titluri de 3,75 miliarde dolari,
cu maturitatea la zece ani, la cel mai
redus randament din ultimii 13 ani.

V.R.

SURSE:

“Primãria Capitalei
nu va autoriza demolarea
Cathedral Plaza”

R eprezentanþ i i
Primãriei Muni-
cipiului Bucu-

reºti nu intenþioneazã sã
semneze autorizaþia de
demolare a imobilului
cu 19 etaje construit în
vecinãtatea Catedralei
Sf. Iosif din Capitalã,
potrivit unor surse apro-
piate si tuaþ ie i , care
ne-au spus: “Cathedral Plaza nu va
fi demolatã. Primãria nu va semna
o autorizaþie de demolare în urma
cãreia proprietarul sã-i cearã daune
de zeci de milioane de euro. Orice
autorizaþie, fie ea de construire sau
demolare, trebuie cerutã de pro-
prietar”.

În luna septembrie 2013, executo-
rul Lucian Gonþ a somat primãria sã
emitã o dispoziþie de demolare a
controversatei clãdiri, în conformi-
tate cu hotãrârea judecãtoreascã datã
de Tribunalul Dâmboviþa la începu-
tul anului trecut.

Domnul Gonþ ne-a spus cã a avut
o întâlnire cu primarul general Sorin
Oprescu, în cadrul cãreia s-a stabilit
înfiinþarea unei comisii tehnice în
vederea evaluãrii impactului pe care
l-ar putea avea demolarea Cathedral
Plaza asupra Catedralei Sf. Iosif ºi a
sumei necesare pentru derularea
acestui proces.

“De la o estimare de circa 4 mi-
lioane de euro, s-a ajuns la un cost de
peste 10 milioane de euro, pe care
l-ar presupune desfiinþarea imobi-

lului”, ne-a mai spus Lucian Gonþ,
subliniind cã, în cazul în care Primã-
ria nu va emite dispoziþia de demola-
re a clãdirii, aceasta va fi obligatã de
Justiþie sã plãteascã penalitãþi pentru
fiecare zi de întârziere.

“Arhiepiscopia (n.r. Arhiepisco-
pia Romano Catolicã Bucureºti -
ARCB) este cea care va trebui sã
mute urmãtoarea piesã. Dacã va de-
cide sã introducã o nouã acþiune, de
contestare în Instanþã, aceasta din
urmã se va pronunþa asupra penalitã-
þilor la care va fi obligatã Primãria”.

Preotul Francisc Doboº ne-a spus
cã ARCB va urma toþi paºii necesari
în acest sens.

Recent, Lucian Gonþ ne-a explicat
cã, întrucât hotãrârea judecãtoreascã
nu prevede alternativã, se va merge
pe calea contestaþiei ºi va fi numit un
terþ, cel mai probabil Arhiepiscopia,
care sã procedeze la demolarea con-
strucþiei, cheltuielile aferente urmând
sã fie suportate de Primãria Capitalei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Educaþia financiarã,
între Hamlet ºi Banca Naþionalã a României
Criza financiarã globalã

a demonstrat impor-
tanþa educaþiei finan-

ciare a populaþiei. Pentru
foarte mulþi, aceastã educaþie
a venit, din pãcate, prea
târziu, iar costurile s-au dove-
dit enorme.

ªi la noi s-a descoperit importanþa
educaþiei financiare abia dupã ce o
parte importantã a cetãþenilor s-a
îndatorat excesiv, în condiþiile unei
exuberanþe iraþionale pe care nimeni

nu s-a strãduit sã o tempereze.
Încercatã, probabil, de un

oarecare sentiment de vino-
vãþie, Banca Naþionalã a
României s-a angajat, de câþi-
va ani, într-o adevãratã ofensi-
vã pentru creºterea gradului de
educaþie financiarã. Þinta

acesteia nu sunt doar adulþii sau lice-
enii, ci merge pânã la nivelul învã-
þamântului primar.

Dar se poate numi, cu adevãrat,
educaþie financiarã ceea ce se face la

nivelul claselor a III-a ºi a IV-a,
pe baza manualului ºi celorlalte
materiale realizate de Ligia Geor-
gescu-Goloºoiu? Conform date-
lor de pe site-ul personal (n.a.
www.ligiagolosoiu.ro), doamna
Georgescu-Goloºoiu lucreazã la
Banca Naþionalã din 1986, iar în pre-
zent coordoneazã proiectul de intro-
ducere a disciplinei educaþie finan-
ciarã pentru învãþãmântul primar.

Scopurile declarate ale manualu-
lui de educaþie financiarã sunt “for-

marea unor capacitãþi de explorare a
fenomenului bancar” ºi “formarea
unor deprinderi ºi abilitãþi de utili-
zare a unor mijloace ºi tehnici ban-
care”.

Autoarea precizeazã cã ediþia din
2013 a manualului a fost completatã
astfel încât “elevii sã înþeleagã mai
bine rolul bãncilor ºi instituþiilor de
credit în contextul economiei de
piaþã”.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

PIB-ul Chinei

a atins 9.310

miliarde dolari

anul trecut.

Bãncile au un apetit scãzut pentru a relua

creditarea sectorului neguvernamental

generat de faptul cã au posibilitatea sã

împrumute statul, deoarece au în conti-

nuare de unde sã câºtige ºi nu depind de

aceasta, potrivit doamnei Adriana Ahciarliu, Secretarul General al Asociaþiei So-

cietãþilor Financiare - ALB România. Domnia sa este de pãrere cã statul ar trebui

sã renunþe la monopolul sistemului bancar asupra cumpãrãrii de obligaþiuni suve-

rane. Obligaþiunile guvernamentale ar trebui sã fie disponibile ºi pentru publicul

larg, deoarece ar duce la dezvoltarea pieþei de capital, reducerea corupþiei ºi re-

pornirea creditãrii bancare, ne-a spus Adriana Ahciarliu. Domnia sa ne-a vorbit, de

asemenea, despre evoluþia pieþei de leasing anul trecut, precum ºi despre proiec-

tele legislative ºi fiscale pe care Asociaþia pe care o reprezintã le susþine.
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