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Rubla a atins
un nou minim istoric
faþã de dolar

Rubla a coborât ieri la un minim
istoric faþã de dolar pentru a doua
ºedinþã consecutiv, din cauza inten-
sificãrii luptelor din estul Ucrainei,
care creºte probabilitatea ca Uniunea
Europeanã sã înãspreascã sancþiuni-
le împotriva Rusiei, relateazã
Bloomberg.

Rubla a fost în declin cu 0,7%, la
37,395 unitãþi pentru un dolar, dupã
ce în timpul tranzacþiilor a atins un
minim istoric de 37,45 unitãþi pentru
un dolar.

În acelaºi timp, randamentul obli-
gaþiunilor pe termen de zece ani, în
monedã localã, a crescut cu 0,11
puncte procentuale, la 9,91%.

Indicele bursier Micex a crescut
însã cu 1%, susþinut de titlurile com-
paniilor din sectorul energiei, inclu-
siv ale Gazprom. Deprecierea rublei
are un efect pozitiv asupra profituri-
lor acestor companii.

Rebelii pro-ruºi au atacat dumini-
cã cu tiruri de armã douã vase de
coastã ucrainene, dupã ce au avansat
cãtre oraºele Novoazovsk ºi Mariu-
pol de la Marea Azov. Atacurile au
avut loc la câteva ore dupã ce liderii
statelor UE au decis sã impunã Ru-
siei noi sancþiuni, dacã violenþele se
vor agrava.

“Temerile legate de noi sancþiuni
din partea Uniunii Europene afec-
teazã rubla. Rebelii reuºesc sã
câºtige teren în estul Ucrainei aºa cã,
din perspectiva UE, escaladarea
conflictului are loc”, a declarat Vla-
dimir Miklaºevski, analist la Danske
Bank în Helsinki, citat de Mediafax.

(continuare în pagina 3)
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DEªI ACTIVEAZÃ PE PIAÞA LIBERÃ,

InterAgro cere, din nou,
sprijinul autoritãþilor

Nici nu a apucat bine sã
înceapã dezbaterea publicã
privind amânarea scumpirii

gazelor gazelor pentru populaþie, cã
au început ºi marii consumatori sã
se plângã de faptul cã plãtesc prea
mult, deºi ei activeazã demult pe
piaþa liberã (n.r. preþul nu este stabi-
lit de autoritãþi, ci între companii ºi
furnizori).

Conducerea InterAgro, controlatã
de omul de afaceri Ioan Niculae, ºi-a
reiterat, ieri, cererea cãtre autoritãþi
de a reduce tarifele de transport a ga-

zului, de instituire a unui mecanism
de aplicare a unor discount-uri co-
merciale la furnizarea de gaze natu-
rale pentru consumatorii întrerupti-
bili ºi de creare a unei pieþe funcþio-
nale a gazelor naturale.

Potrivit sursei citate, producãtorii
de gaze nu vor sã acorde disco-
unt-uri mai mari consumatorilor
mari, menþinând preþul apropiat de
cel reglementat, plãtit de populaþie
– nivel care este considerat ridicat
în industrie.

Oficialii InterAgro au explicat:

„Douã dintre cele ºase combinate
membre sau afiliate Grupului
InterAgro au fost redeschise, datori-
tã unei conjuncturi favorabile pe pia-
þa externã. (A.Z.)

(continuare în pagina 6)

Respiro de doi ani pentru
populaþie, la factura de gaze

l Nicolescu: „Primele discuþii cu CE pe amânarea
liberalizãrii preþului gazelor, încurajatoare”

Departamentul pentru Ener-
gie a lansat, ieri, în dezbate-
re publicã, proiectul de ex-

tindere a calendarului de liberalizare
a preþului gazelor pentru populaþie
pânã în 2021.

Rãzvan Nicolescu, ministrul dele-
gat pentru Energie, a declarat, pentru

ziarul BURSA: „În perioada urmã-
toare voi avea foarte multe deplasãri
la Bruxelles pe acest subiect. Am
avut deja primele discuþii cu Comi-
sia, care sunt încurajatoare pentru
România. Dupã cum ºtiþi, actualul
calendar este suspendat ºi prevedea
încheierea convergenþei preþului ga-
zelor interne pentru populaþie cu me-
dia europeanã în anul 2018”.

Potrivit datelor publicate, ieri, de
autoritãþi, de la finalul lui 2012 ºi
pânã în iunie 2014 câºtigul salarial
net lunar a scãzut cu 0,59%, în timp
ce preþul final al gazelor naturale
pentru populaþie a crescut cu 15,8%.

Ministrul Energiei aratã, într-un
comunicat: „Dupã cum se poate ve-
dea în analiza noastrã, calendarul de
liberalizare negociat de domnul Boc

a luat-o cu mult înaintea veniturilor
populaþiei. Creºterea preþului gazu-
lui produs în România prognozatã la
1 octombrie a.c. nu va mai avea loc
din motive tehnice, însã cred cã po-
pulaþia României are nevoie de un
repaus mult mai mare, cel puþin pânã
la 1 iulie 2016. Intenþionez sã nego-
ciez acest lucru cu cei de la Bruxelles.
Avem argumente în legãturã cu nive-
lul de trai al populaþiei, dar ºi cu si-
tuaþia din alte state membre ale
Uniunii Europene. Îmi voi folosi
toatã credibilitatea pe care o am la
Bruxelles pentru a impune în România
condiþii mai bune pentru populaþie
decât cele negociate în 2012.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

Manipularea burselor de cãtre
bãncile centrale nu mai este
doar o teorie a conspiraþiei

S
tabilirea dobânzii de refe-
rinþã în economie este un
privilegiu recunoscut al
bãncilor centrale. Odatã cu

adâncirea crizei financiare globale,
pieþele s-au obiºnuit ºi cu manipula-
rea costurilor de finanþare ale state-

lor suverane, prin
achiziþionarea directã
sau de pe piaþa secun-
darã a obligaþiunilor
guvernamentale.

Pe fondul avalanºei
monetare fãrã prece-
dent, bursele internaþio-

nale au început sã manifeste un com-
portament ciudat, dar pe fondul unei
tendinþe de creºtere a cãrei sustenabili-
tateestepusã totmaimult la îndoialã.

Acestea sunt condiþiile în care au
început sã aparã afirmaþii despre ma-
nipularea burselor de cãtre autoritãþi,
în special bãncile centrale, inclusiv
în cadrul unor analize ale marilor
bãnci internaþionale.

Istoria intervenþiilor oficiale pe
burse a început, însã, mai demult.
Preºedintele Reagan a semnat o
ordonanþã de urgenþã în 1988, dupã
cea mai mare cãdere a indicelui Dow
Jones din istorie, prin care se înfiinþa
Grupul de Lucru pentru Pieþele Fi-
nanciare (n.a. “Echipa de prevenire a
prãbuºirii”, dupã cum a fost caracte-
rizat într-un articol din Washington
Post). Membrii grupului sunt Secre-
tarul Trezoreriei, preºedintele Fede-
ral Reserve, preºedintele SEC ºi
preºedintele CFTC (Commodity Fu-
tures Trading Commission).

Încã de la înfiinþarea sa, au început
sã aparã critici puternice într-o anu-
mitã parte a presei americane ºi bri-
tanice, care acuzau entitatea de ma-
nipularea burselor, prin acþiuni care
“îi depãºeau cu mult mandatul”.

ªi alte analize mai recente, care
semnalau comportamentul ciudat al
contractelor futures pe S&P 500 îna-
inte de deschiderea burselor ameri-
cane, au fost incluse rapid în catego-
ria “teoriilor conspiraþiei”.

Eticheta se menþine chiar dacã
OMFIF (Official Monetary and Fi-
nancial Institutions Forum), o organi-
zaþie profesionalã înfiinþatã în 2010, a
publicat, în iunie 2014, un raport în
care se aratã cã “mai multe bãnci cen-
trale au devenit jucãtori importanþi pe
pieþele bursiere internaþionale”. Da-
tele din raport, preluate de Financial
Times, indicau o expunere de circa 29
de trilioane de dolari faþã de pieþele
bursiere a instituþiilor din sectorul pu-
blic din 162 de þãri.

Compania americanã Nanex, un
dezvoltator de software financiar ºi

furnizor de cotaþii bursiere la frec-
venþe extrem de ridicate, a publicat
în ultimii ani numeroase grafice care
ilustrau comportamentul anormal al
burselor de peste Ocean.

Eric Scott Hunsader, fondatorul
Nanex, avenit zilele trecutecuodova-
dã care ar trebui sã elimine eticheta de
“teorie a conspiraþiei” pentru manipu-
larea pieþelor, dupã cum scrie Zero-
hedge. Hunsader a publicat pe contul
sãu de Twitter un fragment dintr-un
document de pe site-ul CFTC, care se
referã la “modificãrile programului
de stimulare a bãncilor centrale”.

Documentul este o notificare co-
munã a CME (Chicago Mercantile
Exchange), CBOT (Board of Trade
of the City of Chicago), NYMEX
(New York Mercantile Exchange) ºi
COMEX (Commodity Exchange)
cãtre CFTC, notificare trimisã în ia-
nuarie 2014 (n.a. documentul inte-
gral este la adresa http://www.cme-
group.com/market-regulation/fi-
les/14-038.pdf).

(continuare în pagina 14)

Plan energetic european
de urgenþã, dacã ruºii
opresc livrãrile de gaze

Uniunea Europeanã ar putea
interzice exporturile de
gaze naturale ºi, de aseme-

nea, sã limiteze utilizarea lor de cã-
tre consumatorii industriali, în ca-
drul unui pachet de mãsuri de ur-
genþã destinat sã protejeze aprovi-
zionarea cu energie a consumatori-
lor casnici pe perioada iernii, a de-
clarat, pentru Reuters, o sursã co-
munitarã, în condiþiile în care Euro-
pa se pregãteºte de o posibilã oprire
a livrãrilor de gaze ruseºti, în con-
textul crizei din Ucraina.

Rusia este responsabilã pentru o
treime din consumul UE de petrol,
cãrbune ºi gaze naturale. În schimb,
Rusia primeºte 250 de miliarde de
dolari pe an, adicã aproximativ douã
treimi din veniturile guvernamenta-
le. Anul trecut, grupul rus Gazprom
a livrat Europei o cantitate de 162,7
miliarde de metri cubi, din care ju-
mãtate a ajuns în Europa via Ucrai-
na.

Sãptãmâna trecutã, premierul
ucrainean Arseni Iaþeniuk a declarat
cã Kievul este la curent cu planuri
ale Rusiei de a opri livrãrile de gaze
naturale cãtre Europa în aceastã iar-
nã, însã oficialii de la Moscova au
declarat cã livrãrile vor continua, in-
diferent de situaþia politicã.

Problema în cazul unei posibile
întreruperi a livrãrilor de gaze natu-
rale ruseºti este cã reþeaua de con-
ducte din Europa continentalã a fost
construitã din Est spre Vest, pentru a
putea importa gaze din Rusia. Nave-
le pot transporta gaze naturale liche-
fiate (GNL) din Qatar, Algeria ºi Eu-
ropa via porturile din Oceanul
Atlantic ºi Marea Mediteranã, însã,
cumpãrãtorii europeni deseori
revând aceste cargouri peste hotare

la preþuri mai mari decât cele pe care
le primesc pe piaþa domesticã.

O sursã din interiorul Comisiei
Europene a declarat, pentru Reuters,
cã executivul comunitar analizeazã
posibilitatea interzicerii practicii
revânzãrii gazelor naturale lichefiate
pentru a consolida rezervele.

“Pe termen scurt, suntem îngrijo-
raþi cu privire la aprovizionarea Eu-
ropei de Sud-Est în timpul iernii”, a
declarat sursa, citatã de Agerpres.

“Cea mai bunã speranþã a noastrã
în cazul unei întreruperi a livrãrilor
este mãsura de urgenþã 994/2010,
care împiedicã ieºirea GNL din Eu-
ropa ºi, de asemenea, limiteazã utili-
zarea gazului de cãtre consumatorii
industriali, pentru a-i proteja pe con-
sumatorii casnici”, a adãugat sursa.

Însã reducerea consumului in-
dustrial ar afecta o economie europea-
nã ºi aºa slãbitã, în timp ce interzicerea
companiilor de utilitãþi sã-ºi vândã pe-
ste hotare gazele naturale lichefiate
le-ar afecta profiturile. (A.G.)

(continuare în pagina 6)
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Adrian Gurzãu: “ASF
ne sfideazã în fiecare zi”
C

riteriile pentru evaluarea
companiilor de asigurãri
din þara noastrã au fost
agreate de Autoritatea de

Supraveghere Financia-
rã (ASF) în colaborare
cu Autoritatea Europea-
nã pentru Asigurãri ºi
Pensii Ocupaþionale
(EIOPA) ºi Comisia
Europeanã, dupã cum a
anunþat ASF, ieri.

Dupã valul de scan-
daluri din asigurãri,
care s-au lãsat inclusiv
cu arestãri la nivel înalt,
precum Dan Adame-
scu, proprietarul lideru-
lui pieþei – “Astra”, sau
Dan Radu Ruºanu,
fostul preºedinte ASF,
instituþiile europene par
sã fi intervenit în forþã,
mai ales în contextul în
care ºi vicepreºedintele
ASF pentru asigurãri,
Corneliu Moldoveanu,
este urmãrit penal, pen-
tru trafic de influenþã.

De altfel, chiar re-
prezentanþii ASF recu-
nosc cã au probleme de imagine ºi
credibilitate: “Aceastã evaluare,
care va include o analizã de bilanþ ºi
un test de stres individual, reprezintã
un pas major pentru întãrirea viabili-
tãþii ºi încrederii în sector”.

Deputatul PMP (Partidul Miºca-

rea Popularã) Adrian Gurzãu, un
cunoscãtor al pieþei asigurãrilor,
suspecteazã însã cã acest audit ar
lãsa loc pentru presiuni asupra com-

paniilor din sector, în condiþiile în
care Autoritatea nu a fost restructu-
ratã, iar la conducerea sectorului se
aflã o persoanã urmãritã penal.

Domnia sa ne-a declarat: “Audi-
tul pieþei reprezintã un demers fi-
resc, dar cu o condiþie: cei care îl

efectueazã sã nu fie politruci. Nu
existã o bãtaie mai mare de joc
decât menþinerea în funcþie a unui
vicepreºedinte la asigurãri urmãrit

penal. Mai întâi, trebu-
ie ca ASF sã rezolve
aceastã problemã de
imagine.

Categoric vor sã punã
presiune pe unii jucãtori
(n.r. prin testele de
stres), sub acoperirea
discursului european”.

În opinia domnului
Gurzãu, dacã ar fi re-
spectate principiile eu-
ropene, atunci ar trebui
disponibilizaþi funcþio-
narii numiþi pe criterii
politice ºi angajaþi unii
pe criterii de competen-
þã. “Altfel, orice demers
nu va avea susþinere din
piaþa asigurãrilor ºi de
la asiguraþi”, a adãugat
domnia sa.

A d r i a n G u r z ã u
spune cã va face de-
mersuri în Comisia
parlamentarã pentru
abuzuri pentru tra-

gerea la rãspundere a celor care
au permis ca vicepreºedintele
pentru asigurãri sã-ºi pãstreze
funcþia.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pagina 12,
articolul „Ajutorul de stat pentru
marii consumatori de energie,

aprobat de CE în douã sãptãmâni”.

Deputatul PMP Adrian Gurzãu: “Testele de stres,

menite sã punã presiune pe unii asigurãtori”.


