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Inflaþia din zona euro
încetineºte

Inflaþia anualã din zona euro a fost
de 0,7% în luna februarie, faþã de
0,8% în ianuarie, conform datelor
modificate, anunþate ieri de Eurostat.
În estimarea sa preliminarã, oficiul
de statisticã anunþa o inflaþie de
0,8% în zona euro, în februarie.

Inflaþia din regiune se aflã sub
pragul de 1% de cinci luni consecuti-
ve, fiind totodatã cu mult sub þinta
Bãncii Centrale Europene (BCE), de
aproximativ 2%.

La nivelul întregii Uniuni Europe-
ne, inflaþia anualã a încetinit la 0,8%
în luna februarie, de la 0,9% în ia-
nuarie, ºase state membre înre-
gistrând scãderi ale preþurilor de
consum. În Bulgaria, inflaþia a scã-
zut în medie cu 2,1%, în Cipru - cu
1,3%, în Grecia - cu 0,9%, în Croaþia
- cu 0,2%, iar în Portugalia ºi Slova-
cia - cu 0,1%, potrivit Eurostat.

Cele mai ridicate rate ale inflaþiei
au fost înregistrate în Malta ºi Finlan-
da (1,6%), respectiv Austria (1,5%).

BCE estimeazã, pentru acest an, o
inflaþie de 1% în zona euro, iar pentru
anul viitor - de 1,3%. Instituþia consi-
derã cã inflaþia medie din 2016 va fi de
1,5%, iar în ultmul trimestru al anului
respectiv, aceasta va accelera pânã la
1,7%. Recent, preºedintele BCE,
Mario Draghi, aprecia cã riscul de de-
flaþie în zona euro se reduce. (V.R.)

IONEL BLÃNCULESCU DESPRE SITUAÞIA CRIMEEI:

“Suntem deja în rãzboi,
nu ne trebuie obuze sã ne
dãm seama”
l Dacã Rusia va umbla la rezerva valutarã, ne vom afunda într-o nouã crizã l Putin a avut grijã, în
timp, sã ia captivã Uniunea Europeanã, prin companii diseminate în toate þãrile puternice, UE
depinzând de Rusia mult mai mult decât îºi imagineazã

O
ficialii care transmit
populaþiei cã þara noastrã
nu are nicio legãturã cu
evenimentele din Fede-

raþia Rusã se înºalã, este de pãrere
Ionel Blãnculescu, consilierul onori-
fic al premierului Victor Ponta.

Domnia sa ne-a declarat: “Ne
pierdem în detalii ºi nu vedem la ni-
vel global. Ar trebui transmis un
semnal celor care încearcã sã liniºte-
ascã ºi sã spunã cã România nu are
nicio legãturã cu miºcãrile din zonã.
Având în vedere modul în care este
constituitã acum structura economi-
co-financiarã la nivel mondial, legã-
turile sunt extrem de clare. În lume
existã câteva centre foarte puternice
asemenea nodurilor importante din
transporturi. Unul dintre aceste cen-
tre este Londra, unde influenþele sla-
ve sunt extrem de accentuate. Toate
elementele financiare ale Rusiei trec
prin Marea Britanie ºi Cipru. Axa

Londra - Nicosia - Moscova repre-
zintã o triangulaþie extrem de activã
acum, din punct de vedere al seismi-
citãþii economice ºi financiare. Zona
respectivã, care cuprinde întreaga
Uniune Europeanã, este treazã din
punct de vedere al acestui tip de sei-
smicitate, ceea ce înseamnã cã Rom-
ânia este extrem de implicatã”.

Ionel Blãnculescu susþine cã, prin
mãsurile adoptate de mediul de afa-
ceri, se întrezãresc o serie de efecte
negative pe care le vor avea miºcãri-
le din zona menþionatã.

Domnia sa opineazã cã va urma o
perioadã de turbulenþe grave, care se
va solda cu dezechilibre pe piaþa de
capital, în sectorul financiar ºi în do-
meniul exporturilor din România: “În
ultima perioadã, sume imense de ca-
pital, spre 100 de miliarde de euro ºi
dolari, au fost retrase din SUA, Ma-
rea Britanie ºi Vestul Europei, aceºti
bani concentrându-se în Moscova.

Întrucât SUA ºi UE persevereazã în
greºeli, asociind violenþa la violenþã,
fapt ce nu aduce nimic bun, în loc sã
rãspundã cu raþiune, ceea ce se va
întâmpla în triangulaþia Londra - Ni-
cosia - Moscova urmeazã sã lase
urme. Va fi o perioadã de turbulenþe
grave, care se va solda cu dezechili-
bre pe piaþa de capital, în sectorul fi-
nanciar ºi în domeniul exporturilor
din România. Am intrat deja într-o
zonã de turbulenþe excesive pe care
nu le putem controla. Lumea nu
conºtientizeazã fap-
tul cã, în ani, capita-
lul rusesc s-a consti-
tuit în capital europe-
an. Companii cu ca-
pital rusesc de toate
felurile sunt prezente
în þãrile dezvoltate
din UE. Acestea nu
pot fi blocate, pentru
cã sunt afaceri euro-
pene ºi vor produce
anomalii, fiind im-
plicate în economia realã”.

Având în vedere cã Ucraina a mo-
bilizat deja militari, lucru care se va
întâmpla, cel mai probabil ºi în Rusia,
efectele miºcãrilor care au loc în zona
menþionatã vor începe imediat, consi-
derã Ionel Blãnculescu. Domnia sa
ne-a declarat: “Fondurile mari de in-
vestiþii îºi vor proteja capitalurile, re-

trãgându-le din Federaþia Rusã ºi din
zonã ºi ducându-le în special în Sin-
gapore, care a devenit o nouã Elveþie.
Modul în care reacþioneazã SUA
încalcã toate principiile democratice
ºi nu va rãmâne fãrã ripostã din partea
Federaþiei Ruse. Deja suntem în plin
rãzboi. Nu ne trebuie obuze pentru a
vedea acest lucru. UE nu se poate
pune cu puterea rusã. Deciziile pe
care le adoptã SUA vor conduce la o
degenerare generalã. Dacã Rusia va
umbla la rezerva valutarã, ne vom

afunda într-o nouã
crizã. Uniunea Eu-
ropeanã nu cunoaºte
faptul cã Rusia este
diseminatã prin
companii mixte în
toate þãrile membre.
Putin a avut grijã, în
timp, sã ia captivã
Uniunea Europea-
nã, care depinde de
Rusia mult mai
mult decât îºi ima-

gineazã”.
În opinia lui Ionel Blãnculescu, în

aceste zile se cere mult mai multã in-
teligenþã, raþionament, echilibru ºi
mai puþinã violenþã.

EMILIA OLESCU

Miºcãri
separatiste
în Europa

l Veneþia vrea sã se dezlipeascã de Italia,
Catalonia de Spania, Scoþia de Marea Britanie
l Ungurii din Transilvania vor autonomie pentru
întreaga regiune

Î
n regiunea Veneto, din Italia, se
desfãºoarã, în perioada 16 - 21
martie, un referendum cu privire
la separarea de restul þãrii, cei

3,8 milioane de cetãþeni din oraºele
Veneþia, Verona, Treviso, Padova,
Belluno ºi Vicenza fiind chemaþi sã
rãspundã la întrebarea: ”Vreþi ca
Veneto sã devinã republicã federalã
independentã?”, precum ºi sã aleagã

dacã Veneto sã facã sau nu parte din
Zona Euro ºi NATO. Conform BBC,
recentele sondaje de opinie sugerea-
zã cã douã treimi dintre cei 4 milioa-
ne de cetãþeni sunt în favoarea sece-
siunii, dar votul nu va fi recunoscut
din punct de vedere juridic.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 4)

Ponta cautã preºedinte ASF
în curtea Bãncii Naþionale

Premierul Victor Ponta a discu-
tat, ieri, cu guvernatorul Bãn-
cii Naþionale a României Mu-

gur Isãrescu despre gãsirea unei per-
soane cu suficientã experienþã ºi
prestigiu care sã preia conducerea
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã, al cãrei preºedinte, Dan Radu
Ruºanu, a demisionat dupã ce a fost
arestat, în cazul “Carpatica”.

Primul ministru a declarat, ieri, cã
au fost luate în considerare mai mul-
te nume, însã cã nu s-a luat încã o de-
cizie.

Unul dintre numele vehiculate a
fost cel al bancherului Nicolae Dã-
nilã, membru în Cosiliul de Admi-
nistraþie al BNR, ºi fost preºedinte al
Bãncii Comerciale Române.

Referitor la aceastã propunere,
Victor Ponta a spus: “Mi-aº dori,
dânsul (n.r. Nicolae Dãnilã) este
membru în board-ul Bãncii Naþiona-
le, dar trebuie sã ºi vrea oamenii pe
care-i propunem”.

Premierul considerã cã trebuie fã-
cutã cât mai rapid o numire la condu-

cerea ASF: “Am discutat de mai
multe ori astãzi (n.r. ieri) ºi cu guver-
natorul Mugur Isãrescu, încercãm sã
gãsim o persoanã, evident, nepoliti-
cã, cu suficientã experienþã ºi presti-
giu în domeniu, care sã asigure con-
ducerea unei instituþii care a fost ex-
trem de afectatã în ultima vreme".

Având în vedere descrierea fãcutã
de Victor Ponta, dar ºi una dintre
propuneri, se pare cã noul preºedinte
al ASF se vrea a fi cât mai apropiat
posibil de Banca Naþionalã. Astfel,
zvonurile cã ºefia ASF ar urma sã fie
preluatã de actualul vicepreºedinte
pentru piaþa de capital Mircea Ursa-
che încep sã se risipeascã.

De altfel, un asemenea mesaj a
fost transmis, recent, de Mark Giten-
stein, fost ambasador al SUA. “Ori-
cine ar ajunge sã conducã Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã
(ASF) ar trebui sã fie cineva neutru
politic, cum este Mugur Isãrescu”, a
spus domnia sa. În acest fel, constatã
el, România îºi va reforma piaþa de
capital ºi va începe sã atragã investi-

tori strãini.
Ca sã fie spãlatã ruºinea scandalu-

rilor din jurul Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã, de la începutul
acestui an, la nivel înalt, s-a discutat
inclusiv despre varianta desfiinþãrii
instituþiei, potrivit unor surse din
piaþã.

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã a fost înfiinþatã, în aprilie
2013, prin comasarea Comisiei Na-
þionale a Valorilor Mobiliare, Comi-
siei de Supraveghere a Asigurãrilor
ºi a Comisiei de Supraveghere a
Pensiilor Private.

La mai puþin de un an distanþã,
procurorii DNA au început urmãri-
rea penalã a lui Dan Radu Ruºanu, în
dosarul “Carpatica”, pentru consti-
tuirea unui grup infracþional organi-
zat ºi complicitate la abuz în servi-
ciu, fiind suspectat cã a întocmit ºi a
avizat proiectul OUG privind ASF ºi
ar fi acceptat “protejarea frauduloa-
sã” a intereselor Carpatica Asig.

ADINA ARDELEANU

Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5.
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Oligarhii lui Putin
fac achiziþii în Europa
l Fridman preia divizia de petrol ºi gaze a
grupului german RWE, iar Rosneft va deþine
jumãtate din capitalul social al Pirelli l Aureliu
Leca: „România – extrem de vulnerabilã în acest
rãzboi energetic”

Î n plin conflict Rusia - UE din
cauza Ucrainei, oligarhii lui
Vladimir Putin fac achiziþii

în Europa. Miliardarul rus Mik-
hail Fridman va prelua Dea – di-
vizia de petrol ºi gaze a grupului
german RWE contra sumei de
cinci miliarde de euro. Dea are
active în Marea Britanie, Germa-
nia ºi Marea Nordului, noteazã
Bloomberg, care mai scrie cã
preluarea companiei germane re-
prezintã prima tranzacþie a fon-
dului LetterOne (L1), înfiinþat
anul trecut de Fridman ºi miliar-
darul German Khan.

Acest fond va fi folosit pentru pla-

sarea unei pãrþi din suma de 14 mi-
liarde de dolari câºtigate de cei doi
oligarhi din prin vânzarea unei parti-
cipaþii deþinute la grupul petrolier
TNK-BP.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

ASF mai þine la secret
rapoartele “Harinvest”

Conducerea Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã a dis-
cutat, ieri, rapoartele finale

în cazul fraudei de la Harinvest, în
urma controalelor de la BCR, Depo-
zitarul Central (DC) ºi SSIF Broker.

Deºi toatãpiaþaaºteptacusufletul la
gurã rezultatele anchetelor, ASF nu a
transmis, însã, dacã a luat vreo decizie,
pânã ieri, la închiderea ediþiei.

Discutarea respectivelor docu-
mente fusese amânatã, de mai multe
ori, în ultima vreme.

Deciziile ASF ar putea cuprinde
propuneri de amenzi ºi sesizare a or-
ganelor de cercetare. BCR ºi SSIF
Broker sunt intermediarii care ar fi
rãspuns vânzãrilor forþate iniþiate de
Harinvest. (A.A.)

(continuare în pagina 15)

ANDREI RÃDULESCU, SSIF BROKER:

“Reacþia Bursei la referendumul
din Crimeea, pozitivã”
l “Bursa noastrã va fi influenþatã prin intermediul
burselor europene, de situaþia din Ucraina”,
potrivit analistului

Bursa de la Bucureºti a urmat
linia burselor externe ºi a
crescut cu 1,73%, ieri, reve-

nind pe plus dupã ºase ºedinþe de
scãdere.

Andrei Rãdulescu, analist senior

la SSIF Broker, ne-a spus cã reacþia
la evenimentele din Ucraina (refe-
rendumul privind alipirea Crimeei la
Rusia) a fost pozitivã pe pieþele eu-
ropene ºi la noi.

“Nu ºtiu cât de sustenabilã este
aceastã situaþie, întrucât þãrile occi-
dentale nu recunosc votul din Cri-
meea – au impus deja sancþiuni eco-
nomice ºi politice Rusiei -, iar, pe de
altã parte, populaþia de acolo este
preponderent rusofonã”, ne-a decla-
rat domnia sa, adãugând cã rezulta-
tul referendumului era unul aºteptat.

Andrei Rãdulescu a mai spus: “Cu
toate cã s-a semnat un armistiþiu
între Rusia ºi Ucraina, pânã pe 21
martie, nu cred cã s-a ajuns la o con-
cluzie în jocul de putere dintre Rusia
ºi UE/NATO”. (A.A.)

(continuare în pagina 15)

“Incertitudinea din Crimeea
a crescut randamentele
obligaþiunilor României”

Ministerul Finanþelor Publice a împrumu-

tat, ieri, conform planului, 400 în obliga-

þiuni de stat cu maturitate de cinci ani,

plãtind un randament mediu de 4.94%

ºi un randament maxim de 4.99%, aratã

analiºtii Piraeus Bank. “Incertitudinea

continuã legatã de Crimeea a ridicat ran-

damentele peste aºteptãrile noastre;

piaþa secundarã a fost afectatã, randa-

mentele pe segmentul lung al curbei

crescând”, au precizat domniile lor.

Citiþi detalii în pagina 14


