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Praet, BCE:
“Inflaþia din zona
euro se va menþine
în teritoriu negativ”

Inflaþia din zona euro se va menþi-
ne, probabil, în teritoriu negativ cea
mai mare parte a anului curent, dupã
cum anticipeazã Peter Praet, mem-
bru în board-ul executiv al Bãncii
Centrale Europene (BCE).

Rata anualã a inflaþiei în zona euro
a continuat sã scadã în ianuarie, ca
urmare a reducerii preþurilor ener-
giei, ajungând la -0,6%, de la -0,2%
în decembrie 2014, potrivit estimãrii
preliminare publicate la finele lunii
trecute, de Eurostat.

Ianuarie a fost a doua lunã conse-
cutivã de scãdere a inflaþiei înregis-
tratã de zona euro dupã luna octom-
brie 2009. Dacã aceastã tendinþã se
va prelungi, zona euro va intra într-o
perioadã de deflaþie.

Luna trecutã, preºedintele BCE,
Mario Draghi, a estimat cã rata infla-
þiei în zona euro va continua sã scadã
în urmãtoarele luni, dupã care, spre
sfârºitul anului, va urca uºor. Con-
form estimãrilor BCE, rata inflaþiei
din zona euro se va situa la 0,7%
anul acesta ºi la 1,3% anul viitor -
mult sub þinta de circa 2% avutã în
vedere de aceastã instituþie.

V.R.

“Este clar cã se doreºte
intimidarea SRI-ului

ºi denigrarea sa”
(Interviu cu domnul Iulian Fota, fost consilier prezidenþial)

l “Ne confruntãm deja cu propaganda rusã ce are ca obiectiv sãdirea
neîncrederii în apartenenþa noastrã la NATO ºi UE” l “Prin confruntarea
cu Occidentul, Dughin sperã în renaºterea Rusiei, ca imperiu”

Reporter: Cum comentaþi afirma-
þiile domnului Aleksandr Dughin,
potrivit cãrora Ungaria, România,
Austria, Serbia ºi Slovacia ar putea fi
absorbite într-un “bloc eurasiatic”
mai mare? Pot fi considerate o ame-
ninþare realã pentru þara noastrã?

Iulian Fota: Un potenþial program
politic, o posibilã nouã mare strategie
a Rusiei, pe mãsura vremurilor care
vin. Sunt declaraþii foarte îngrijorã-
toare. Altfel, ºtim cã, încã din anii 30
ai secolului trecut, exponenþii de bazã
ai miºcãrii eurasiatice, de la Paris,

ruºii albi, emigraþi în Occident dupã
revoluþia bolºevicã, au afirmat cã Eu-
rasia se întinde pînã la Carpaþi. Prin
confruntarea cu Occidentul, Dughin
sperã în renaºterea Rusiei ca imperiu,
ca ºi în reluarea expansiunii imperiale
prin recuperarea, mãcar parþial, a teri-
toriilor pierdute.

Reporter: Potrivit lui George
Friedman, ºeful companiei de analize
Stratfor, generalul american Hodges,
comandantul Armatei SUA în Euro-
pa, a anunþat cã Statele Unite inten-
þioneazã sã aducã vehicule blindate

americane, artilerie ºi alte mijloace în
statele baltice, Polonia ºi România.
Analistul mai spune cã asemenea ac-
þiuni nu sunt pe placul Rusiei, adã-
ugând cã probabilitatea declanºãrii
unor operaþiuni militare cu armate
regulate în regiune este foarte mare,
dar nu neapãrat vor implica trupele
americane. Care este opinia dumnea-
voastrãcu privire la aceste declaraþii?

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

Sobolewski: “Este important sã
menþinem percepþia cã vor exista
noi active disponibile pe piaþã”

Aºteptãrile pieþei de capital
pentru noi listãri ale statului
în acest an sunt extrem de

reduse, însã Ludwik Sobolewski,
directorul general al Bursei de
Valori Bucureºti, este de pãrere cã
Guvernul va sprijini în continuare
bursa de la Bucureºti prin vânzarea
de active, potrivit unui interviu
acordat Bloomberg.

Ministrul Economiei, Andrei
Gerea, a spus, recent, cã
discuþiile privind noi listãri
la bursã ale companiilor de
stat sunt premature, iar subiectul tre-
buie analizat împreunã cu reprezen-
tanþii Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI), în condiþiile în care oferta
Hidroelectrica va fi întârziatã de in-
solvenþa companiei, iar cea a CE
Oltenia, de faptul cã societatea are
nevoie de unele restructurãri.

Însã, Sobolewski se aºteaptã ca
nu mai puþin de patru companii sã se
listeze pe bursa de la Bucureºti în

acest an. El a precizat cã Portul
Constanþa ºi Aeroporturi Bucureºti
ar putea sã se listeze pe bursã în
2015, în timp ce Hidroelectrica ar
putea începe sã vândã acþiuni spre
sfârºitul acestui an sau în prima ju-
mãtate a anului viitor, potrivit agen-
þiei citate.

Apoi, directorul BVB a fãcut o de-
claraþie, destul de ciudatã. “Este im-
portant sã menþinem percepþia cã vor

exista noi active disponibi-
le pe piaþã”, a spus el.

Adicã, este important sã
menþinem percepþia? Nu sã creascã
lichiditatea?

Ludwik Sovbolewski a mai pre-
cizat cã piaþa noastrã îndeplineºte
criteriile pentru a obþine statutul de
piaþã emergentã în clasificarea
Morgan Stanley Capital Internatio-
nal (MSCI).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

NATO va înfiinþa douã centre de
comandã ºi control în þara noastrã
l George Friedman: “România ar putea sã fie implicatã în rãzboiul ce se
desfãºoarã în estul Ucrainei” lMarea Britanie, SUA, Canada, Bulgaria,
Turcia sau Polonia - statele membre care vor trimite militari în þara noastrã

Douã centre de comandã ºi
control ale NATO vor fi
înfiinþate în þara noastrã,

acestea urmând sã devinã operaþio-
nale în 2016, iar aici vor activa mili-
tari români, dar ºi din alte state
membre, au decis, ieri, miniºtrii
Apãrãrii din statele membre ale
Alianþei.

Oficialii au hotãrât constituirea
imediatã, pe teritoriile aliaþilor din
est - România, Polonia, Bulgaria,
Estonia, Letonia ºi Lituania - a unor
Unitãþi pentru Integrarea Forþelor
NATO, acestea fiind structuri multi-
naþionale de comandã ºi control ale
Alianþei Nord-Atlantice, care vor
”asigura o prezenþã vizibilã ºi conti-
nuã a NATO pe teritoriul aliaþilor
estici“.

Pe lângã acest centru, România va
gãzdui un Comandament Multina-
þional de Divizie Sud-Est care va
funcþiona ca un centru de coman-
dã-control în situaþia dislocãrii de
forþe pe flancul estic al NATO.

Recent, George Friedman, ºeful
Stratfor, a declarat, într-un interviu
pentru Fox News, cã România ar pu-
tea sã fie implicatã în rãzboiul ce se
desfãºoarã în estul Ucrainei, alãturi
de Þãrile Baltice, dar ºi de multe alte
þãri.

El susþine cã Statele Unite inten-
þioneazã sã aducã vehicule blindate
americane, artilerie ºi alte mijloace
militare în statele baltice, Polonia ºi
România, adãugând cã SUAau înce-
put deja procesul de creare a unei ba-
riere împotriva Rusiei ºi acþioneazã
în afara NATO. Potrivit lui Fried-
man, partea rusã înþelege ce se
întâmplã ºi asta o înnebuneºte.

A.S.

(continuare în pagina 4)
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FMI vrea sã reluãm creºterea
preþului gazelor din aprilie

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ar fi cerut autoritãþilor
noastre sã reia creºterea pre-

þului gazelor pentru populaþie din
aprilie ºi nu din iunie, în cadrul ca-
lendarului de liberalizare, potrivit
unor surse apropiate situaþiei.

Pentrupopulaþie, Guvernul a înghe-
þat preþul în toamnã, iar în decembrie a
decis ca tariful de achiziþie a gazelor
naturale din producþia internã sã rãm-
ânã nemodificat, pânã la 30 iunie
2015, la nivelul de 53,3 lei/MWh.
Acest nivel de preþ este valabil ºi pen-
tru gazul achiziþionat de CET-urile
careproducapãcaldãºi cãldurãpentru
populaþie. Pe piaþa liberã, gazele din

producþia internã se tranzacþioneazã
cu 85-90 de lei/MWh, iar importurile
din Federaþia Rusã variazã între 370 ºi
400 de dolari/1000 mc.

„Reprezentanþii FMI ºi cei ai Co-
misiei Europene au acceptat prelun-
girea calendarului cu condiþia sã
mai avem paºi de creºtere ºi au re-
proºat autoritãþilor cã au decis uni-
lateral menþinerea tarifelor pentru
un an”, ne-au mai spus sursele cita-
te, care susþin cã guvernanþii au in-
vocat, în cadrul acestor discuþii ten-
sionate, disproporþia dintre venituri-
le consumatorilor casnici ºi evoluþia
preþurilor. (A.T.)

(continuare în pagina 14)

Un act ruºinos
de rãzbunare
împotriva Greciei
La doar câteva ore dupã

întâlnirea dintre Ma-
rio Draghi, preºedin-

tele BCE, ºi Yanis Varoufa-
kis, ministrul de finanþe al
Greciei, Banca Centralã Eu-
ropeanã a anunþat cã obliga-
þiunile Greciei nu mai sunt eligibile
pentru a fi utilizate drept colateral în
operaþiunile de politicã monetarã
din cadrul Eurosistemului.

“Consiliul guvernatorilor a eli-
minat excepþia aplicatã cerinþelor
minime de rating pentru instru-
mentele financiare emise sau ga-
rantate de Republica Elenã”, se
aratã în comunicatul de presã de pe
site-ul BCE. În continuare se mai
precizeazã cã “suspen-
darea s-a realizat în con-
formitate cu reglemen-
tãrile Eurosistemului,
deoarece nu se mai poa-
te considera cã progra-
mul actual poate conti-
nua cu succes”, iar “cerinþele de li-
chiditate ale contrapartidelor afec-
tate pot fi asigurate de banca cen-
tralã naþionalã”.

Dupã întâlnirea cu Draghi, mi-
nistrul Varoufakis a caracterizat
discuþiile drept fructuoase, în condi-
þiile în care preºedintele BCE “a cla-
rificat mandatul instituþional al Bãn-
cii Centrale Europene ºi a cerut nou-
lui guvern sã coopereze constructiv
cu Eurogrupul pentru asigurarea sta-
bilitãþii financiare”, dupã cum scrie

Wall Street Journal.
Decizia BCE, care va intra în

vigoare din 11 februarie 2015,
implicã transferarea cãtre Ban-
ca Greciei a operaþiunilor de li-
chiditate pentru sistemul ban-
car local, la costuri de finanþare

semnificativ mai mari.
Rata anualã a dobânzii pentru ope-

raþiunile din cadrul programului ELA
(Emergency Liquidity Assistance)
este de 1,55%, conform unor declara-
þii ale guvernatorului Yannis Stour-
naras preluate de Bloomberg, în
timp ce BCE oferã lichiditate la o
ratã anualã a dobânzii de 0,05%.

Accentuarea presiunilor BCE
asupra Greciei, în scopul acceptãrii

condiþiilor impuse de creditorii in-
ternaþionali ºi renunþarea la îndepli-
nirea promisiunilor electorale ale
Partidului Syriza, vine în urma unei
declaraþii recente a lui Jean-Claude
Juncker, care a precizat cã “nu poate
exista alegere democraticã împotri-
va Tratatelor Europene”, conform
unui articol de pe site-ul BBC.

Declaraþia lui Juncker este deose-
bit de gravã în ceea ce priveºte per-
spectivelor democratice ale Euro-
pei ºi aratã cã deciziile popoarelor

europene sunt considerate irelevan-
te de cãtre autoritãþile de la Bruxel-
les.

Acþiunea BCE este consideratã în
presa internaþionalã drept o “încer-
care de izolare a Greciei, dacã nu ac-
ceptã un nou plan de reformã”.

Pentru Mark Grant, director exe-
cutiv la Southwest Securities, deci-
zia “este un act ruºinos de rãzbunare
din partea BCE ºi a UE”, dupã cum
scrie The Telegraph.

Tot în cotidianul britanic, Ambrose
Evans-Pritchard scrie cã “BCE a
aruncat Grecia lupilor într-un acces
de mânie”, iar decizia este emina-
mente politicã ºi în afara domeniului
sãu de autoritate. “Doar
prim-miniºtrii au autoritatea sã for-
þeze ieºirea unor state din zona
euro”, mai scrie jurnalistul britanic.

În faþa deciziei BCE, replica auto-
ritãþilor de la Atena nu s-a lãsat
aºteptatã. “Guvernul nu se abate de
la obiectivele sale de salvare socialã,
aprobate prin votul cetãþenilor Gre-
ciei”, se aratã într-un comunicat de
presã al Ministerului de Finanþe.

(continuare în pagina 14)

n Foºtii ºefi de la
SIF Banat-Criºana
nu vor fi în libertate
la alegeri
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“Nici mãcar nu am cãzut de

acord cã nu suntem de acord.”

YANIS VAROUFAKIS, la conferinþa
de presã alãturi de Wolfgang Schäuble

CÃLIN
RECHEA

BURSA

GUVERNATORUL BNR: “N-AM AVUT NICIODATÃ CREDIT LA

VOLKSBANK”

Mugur Isãrescu justificã minciuna cu uitarea
l Adrian Vasilescu: “Tevatura care s-a fãcut în jurul acestui credit este
greu de înþeles, pentru cã uitarea este fireascã” l O persoanã s-a sinucis,
dupã creºterea explozivã a francului elveþian

Criza creditelor în franci el-
veþieni (CHF) face victi-
me. În timp ce Mugur Isã-

rescu se bâlbâie pe marginea unui
împrumut pe care, iniþial, “a uitat”
cã l-a avut la Volksbank, dupã care
“ºi-a amintit” de el - potrivit consi-
lierului sãu Adrian Vasilescu - un
client din Piteºti, împrumutat în
CHF, s-a sinucis dupã explozia
francului, conform televiziunilor
de ºtiri.

Tevatura care s-a fãcut în jurul
creditului guvernatorului BNR Mu-
gur Isãrescu este greu de înþeles,
pentru cã uitarea este fireascã, consi-
derã consilierul personal Adrian Va-
silescu.

În cadrul conferinþei de presã de
miercuri, Guvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu a afirmat, rãspunzând
unei întrebãri, cã nu a luat nicioda-
tã un credit de la Volksbank:
“N-am avut niciodatã credit la

Volksbank. Deci, îmi pare rãu,
atunci am încheiat discuþia. Am
avut un singur credit, la UniCre-
dit”.

Altceva scrie, însã, în declaraþia sa
de avere, care aratã cã Isãrescu a
contractat, în 2006, un credit de la
banca respectivã, în valoare de
698.617 lei.

E.O.
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