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Lacul lebedelor: Variaþiunile Putin
C

e legãturã existã între
mutãrile agresive pe ma-
rea tablã de ºah a geopoli-
ticii, fãcute de Rusia ge-

neraþiei Putin ºi Marea Crizã, în care
a fost prãvãlitã economia globalã? În
mod cu totul suprinzãtor, comentarii-
le asupra situaþiei din Ucraina-Crime-
ea, atît cele ale unor înalte oficialitãþi

politice, cît ºi ale
presei internaþiona-
le, nu spun nimic
despre aceasta. Ase-
menea legãturi sunt
însã nu doar de pre-
supus, ci obligatorii,
pentru oricine vrea
sã pãtrundã “logica”

aceastui nou episod de restructurare
a fundamentelor lumii în care trãim!

Ultima temelie stabilã a unei “or-
dini globale” a fost pusã dupã înche-
ierea celui de-al doilea rãzboi mon-
dial ºi, chiar dacã nu a fost suficient
de solidã, ca sã permitã ridicarea
unor “construcþii” prea îndrãzneþe
(cu excepþia tragicã a Cortinei de
Fier), nici feritã de “infiltraþii” ºi
“alunecãri de teren”, a creat, totuºi,
pentru douã generaþii, iluzia aproape
perfectã a stabilitãþii marilor structuri
politice internaþionale; de la reguli,
norme ºi instituþii, la graniþe ºi stata-
litate, ºi de la sferele de influenþã, la
coloratura ideologicã a regimurilor
politice, respectiv a motivelor civili-
zaþionale proiectate pe fundalul de
competiþie, tensiune ºi confruntare,
în axa Est-Vest. Acea “ordine” a fost
înmormîntatã la Malta ºi are de mult

crucea la cap! În logica atît de natu-
ralã a “lebedelor albe”, cea mai mare
parte a oamenilor care au trãit eveni-
mentele lui 1989-1990 ºi primele lor
consecinþe, 1991-1994, s-a aºteptat
ca vechea ordine sã fie înlocuitã de
alta, mãcar tot atît de
stabilã, poate chiar
mai sigurã. Au trebu-
it aproape douã dece-
nii de evoluþii pe sce-
na politicii interna-
þionale, ca lumea sã
bage de seamã, încet
ºi atît de greu, cã isto-
ria s-a prãbuºit (cu
sau fãrã intenþie, prea
puþin conteazã!),
într-un alt tip de vii-
tor decît cel pe care ni
l-am fi dorit. Altfel
spus, lebãda albã nu a
fost înlocuitã de o
altã lebãdã albã,
eventual mai frumoasã!, ci de o cu
totul altã arãtare care seamãnã a le-
bãdã, dar nu este, ºi nu doar pentru cã
e neagrã! Schimbãrile graduale ºi
oarecum controlate, fie ºi cu mare
greutate, de pe scena internaþionalã,
(vezi restructurarea spaþiului iugo-
slav!), au lãsat locul cutremurelor,
rupturilor, miºcãrilor abrupte, care
în loc sã creascã gradul de coerenþã
al „noii ordini internaþionale”, au fã-
cut-o încã ºi mai puþin previzibilã,
încã ºi mai plinã de riscuri ºi primej-
dii, decît era înainte. De la rãzboiul
din Irak ºi consecinþele sale, la „pri-
mãvara arabã”, ºi de la criza sirianã,

la cea ucraineanã, nimic nu aratã a
„ordine”, ci mai degrabã a þinut
rãvãºit de puternice miºcãri seismi-
ce, urmate de tzunami ºi schimbãri
orogene. Marea prãbuºire financiarã
ºi ulterior economicã, care a provo-

cat rupturi masive în sistemele locale
ºi regionale - vezi restructurarea atît
de puþin convenþionalã a zonei euro,
prin mãsuri care încalcã drepturi ele-
mentare ale cetãþeanului ºi dizolvã
reguli funciare ale relaþiilor ban-
car-comerciale, prin legiferarea, în
favoarea bãncilor, a dreptului la furt
din avutul depunãtorilor! -, este o
faþã a acestei monede; repoziþiona-
rea marilor actori internaþionali pe
marea tablã de ºah a Puterii globale,
cealaltã.

Orice mare schimbare de paradig-
mã, în politica internaþionalã, ca în
oricare alt domeniu, determinã, inevi-

tabil, o restructurare a celor douã gru-
puri esenþiale în orice tip de „ordine”:
cîºtigãtori ºi pierzãtori! Din perspec-
tiva generaþiei politice Putin, Rusia
trebuia sã fie, i se promisese, primise
chiar garanþii, cã va fi printre cîºtigã-

tori! Ceea ce a ur-
mat dupã prã-
buºirea URSS, în
etapa tranziþiei
Elþîn, a plasat Ru-
sia periculos de
aproape de grupul
pierzãtorilor! Man-
datul asumat de ge-
neraþia politicã Pu-
tin a fost nu doar sã
scoatã Rusia din
periculoasa zonã
gri, ci sã o ducã, de-
finitiv, în tabãra
cîºtigãtorilor!

Marea crizã fi-
nanciarã ºi eco-

nomicã, plus consecinþele ei po-
litice, au fost folosite de Mosco-
va ca un uriaº bumerang cu care a
lovit ºi a deschis porþi care-i fu-
seserã pînã atunci închise. În afa-
rã de sursã esenþialã de materii
prime, Rusia a devenit pentru zo-
nele lovite de crizã ale Europei
ºi chiar ale Asiei, o sursã crucialã
pentru investiþii directe ºi fluxu-
ri de capital, o piaþã de desfacere
care fãcea diferenþa dintre rece-
siune gravã ºi decentã supravie-
þuire!

(continuare în pagina 3)

IONEL BLÃNCULESCU:

“În douã sãptãmâni vom vedea
mãsuri de anti-retorsiune din
partea Rusiei”
l “Pieþele sunt în aºteptãri, fluxurile sunt foarte
active, transferurile de capital continuã, iar
bãncile vor avea de suferit”

În circa douã sãptãmâni vor surveni
mãsuri de anti-retorsiune din partea
Rusiei, ca rãspuns la mãsurile de re-
torsiune la care apeleazã acum SUA
ºi UE faþã de Federaþia Rusã, este de
pãrere Ionel Blãnculescu, consilierul
onorific al premierului Victor Ponta.

Domnia sa ne-a spus cã pieþele fi-
nanciare sunt în aºteptãri, fluxurile sunt
foarte active, transferurile de capital
continuã, fiind retraºi bani din SUA ºi
UE cãtre Federaþia Rusã ºi dinspre
Federaþia Rusã cãtre Singapore.

O companie mare din zonã poate
deþine peste 80 de miliarde dolari în
bãnci din Europa, iar retragerile de
capital pun probleme bãncilor viza-
te, potrivit domniei sale.

Ionel Blãnculescu susþine: “Zecile
de miliarde de euro ºi dolari retrase
din conturile instituþiilor bancare tre-
buie refinanþate, întrucât bãncile pla-
seazã banii, nu îi þin în conturi. Co-
sturile cu refinanþarea au devenit fo-
arte mari, iar refinanþãrile se fac de-
stul de greu. Este un efect în lanþ,
putându-se ajunge chiar la bail-in.
Suntem în momentul zero al escala-
dãrii situaþiei din punct de vedere fi-
nanciar ºi economic ºi nu vãd niciun

fel de revenire la normal a modului
în care acþioneazã cele douã puteri”.

Domnia sa opineazã cã niciodatã
UE nu se va extinde pânã la graniþele
Rusiei ºi “niciun stat de la graniþa cu
ruºii nu va intra în Uniunea Europea-
nã, oricâte documente s-ar semna în
acest sens”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

DIN CAUZA LIBERALIZÃRII PIEÞEI GAZELOR,

Industria ameninþã cã-ºi
închide porþile
l Ioan Niculae: “1 aprilie 2014 va fi marþea
neagrã a industriei româneºti” l CONPIROM:
“România riscã sã piardã 6,3 miliarde de euro ºi
peste 500.000 de locuri de muncã” l Producãtorii
industriali cer amânarea calendarului de
liberalizare a pieþei gazelor

Marii producãtori industriali
care fac parte din confedera-
þia patronalã CONPIROM

au anunþat, ieri, cã finalizarea libera-
lizãrii pieþei gazelor în luna octom-
brie a acestui an le afecteazã grav ac-
tivitatea ºi cã riscã sã-ºi închidã por-
þile. Alinierea preþului gazelor inter-
ne la media europeanã a început în
toamna anului 2012 ºi se va încheia
în toamna acestui an. Pe parcursul
celor doi ani, preþul gazului intern
pentru industrie este programat sã se
majoreze cu circa 150%, potrivit
unui studiu Deloitte.

Pe 1 aprilie, preþul gazului desti-

nat industriei urmeazã sã suporte o
etapã de creºtere de 24%.

Directorii generali ai InterAgro,
Arcelor Mittal România, Stirom,
Saint Gobain au solicitat, ieri, într-o
conferinþã de presã, amânarea im-

plementãrii calendarului de libera-
lizare, spunând deja cã situaþia este
foarte gravã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Gheorghe Iaciu
ºi-ar fi fãcut
exit-ul de la
SIF Muntenia
l ªapte “deal”-uri cu
7,89% din SIF4

Schimbãrile aduse la SIF Munte-
nia, în ultima perioadã, prin creºte-
rea influenþei SIF1 Banat Criºana,
par sã fi determinat miºcãri ºi în ac-
þionariatul companiei.

Ieri, a fost ziua SIF Muntenia, la
Bursa de Valori Bucureºti, unde,
prin ºapte “deal”-uri, au fost transfe-
rate 63,7 milioane de acþiuni (în total
7,89% din capital), pentru 66,85 mi-
lioane de lei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

ENACHE JIRU:

“Trezoreria va vinde
pe Bursã titluri de stat
cu valoarea de 1.000 lei”

Trezoreria ur-
m e a z ã s ã
vândã pe Bur-

sã, în acest an, titluri
de stat cu valoarea no-
minalã de 1.000 de
lei, adresate în special
micilor investitori pe
piaþa de capital, a
anunþat ieri Enache
Jiru, secretar de stat în
Ministerul Finanþelor
Publice (MFP), într-o
conferinþã organizatã de Institutul
Aspen România.

Valoarea nominalã a titlurilor va fi
de zece ori mai micã decât cele pla-
sate la licitaþie în prezent bãncilor
comerciale, scopul fiind de a extinde
baza de investitori, a arãtat domnia
sa. În plus, micii investitori la bursã
vor putea sã îºi ajusteze portofoliile
de acþiuni ºi obligaþiuni, precizeazã

Enache Jiru.
MFP va lansa pen-

tru început emisiuni -
test cu astfel de titluri
de stat, pentru a vedea
reacþia pieþei, potrivit
secretarului de stat.

În prezent, bãncile
pot achiziþiona titluri
de stat în numele
clienþilor, dar valoa-
rea nominalã a unei
obligaþiuni este de

10.000 de lei.
Titlurile de stat vor fi vândute pe

bursã printr-un mecanism asemã-
nãtor ofertelor publice iniþiale de ac-
þiuni, dar perioada de subscriere va fi
mai scurtã, a explicat Enache Jiru,
care a adãugat cã proiectul este discu-
tat de mai multã vreme cu preºedinte-
le Bursei de Valori Bucureºti (BVB),
Lucian Anghel. (A.S.)

CORNEL
CODIÞÃ

Rãzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru energie, a declarat pentru ziarul BURSA:
„Doresc sã discut cu cei de la Deloitte, care au elaborat studiul pentru CONPIROM,
pentru cã am mai multe nelãmuriri ºi întrebãri legate de datele pe care ei le-au prezen-
tat. Cu acest prilej aº putea discuta cu Deloitte ºi situaþia studiului elaborat de compa-
nia de consultanþã pentru hidrocentrala Tarniþa. În ceea ce priveºte discuþii cu marii
consumatori de gaze, întâlnirile vor continua ºi în perioada urmãtoare”.
Marin Mirea, reprezentantul CONPIROM, a declarat, pentru ziarul BURSA, cã oficia-
lii federaþiei patronale au prezentat studiul Deloitte tuturor ministerelor implicate,
dar ºi la Guvern.

(continuare în pagina 13)

Putin liniºteºte
pieþele
l Scad cotaþiile metalelor
preþioase, în condiþiile
reducerii cererii de
plasamente sigure

Preþul aurului a înregistrat ieri,
la bursa din SUA, cel mai impor-
tant declin din ultimele ºase sãp-
tãmâni, pe fondul detensionãrii
pieþelor cu privire la situaþia din
Ucraina. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

BÃSESCU A CONFIRMAT:

Tãriceanu, acum numãrul 2 în stat, racolat
de ºeful spionajului maghiar în România
V

ocea Rusiei nu este o
sursã de informaþii.
Vocea Rusiei este o sur-
sã de distracþii.

Însã, înainte de toate, în umbra ro-
lului clar definit încã de la maeºtrii
“agitprop” (agitaþie ºi propagandã),
Vocea Rusiei serveºte pentru intoxi-
care ºi dezinformare, prin forma cea
mai facilã, de amestecare a unor date
reale cu informaþii false.

Rezultatul: adevãrul iese murdã-
rit, atunci când nu este pus complet
în umbrã de strãlucirea minciunii.

Vocea Rusiei este, aºadar, o armã.

De la briceguþ cam ruginit, cum este
cazul pe care îl tratãm azi, la baionetã
cu zimþi, cum a fost la alegerile prezi-
denþiale precedente, când, în lipsa
clasicilormoguli, aflaþi puþin“la rece”,
a suplinit nevoia de “bau bau” a candi-
datului Traian Bãsescu. Au riscat - de-
conspirându-ºi preferatul pe care îl
deserveau - dar au câºtigat.

Astãzi Vocea Rusiei scoate de la
congelator o afacere uitatã sau chiar
neºtiutã de publicul larg: Cãlin Con-
stantin Anton Popescu Tãriceanu -
agent maghiar.

Faptul, real, cã personajul cu alura

politicã ajuns al doilea om în stat a fost
surprins de serviciile de informaþii
româneºti în siajul rezidentului spio-
najuluimaghiar înRomâniaar fi trebuit
sã fie cap de afiº în presa românã. Al
doilea om al statului român, suspectat
de a fi fost racolat de serviciile statului
ungar, ºi nimeni nu scrie nimic.

Încã.
Preventiv însã, Moscova, mama

agitatului copil eurasiatic, Budapesta,
scoate prin Vocea Rusiei ºopârla:
dacã nu o spune, încã, nimeni, sã o
spunem noi, primii. Jocul de biliard
e perfect.

Dacã va fi vreodatã chestionat asu-
pra acestei afaceri, Cãlin Popescu Tã-
riceanu nu trebuie sã zicã decât atât:
“Chiar am ajuns sã ne luãm dupã Vo-
cea Rusiei, care atacã mereu ce-i mai
bun în România?!...”.

Paradoxal, pentru unii, Vocea Ru-
siei a preluat rolul jucat pe vremuri
de revista România Mare.

VOCEA RUSIEI CÂNTÃ
PE LIMBA LUI SOROS

Într-un melanj nemaipomenit de
informaþii false ºi reale plasate pe

centimetrul pãtrat, Vocea Rusiei a
publicat, sãptãmâna trecutã, un arti-
col în care leagã vizita lui George
Soros în România de schimbãrile de
Guvern ºi inventarea Coaliþiei
PSD(USD) - UDMR, reiterând toto-
datã invenþia cã numele de cod
“Marcel”, invocat de Elena
Ceauºescu la Târgoviºte (“Ai vãzut
ce ne-a fãcut Marcel?”), înainte de
execuþia cuplului prezidenþial, i-ar
aparþine miliardarului pretutindenar.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 11)
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