
12 pagini

n Lichiditatea pieþei bursiere din Statele Unite
- la cote de avarie PAGINA 9

n CIPRIAN DASCÃLU, ECONOMISTUL ªEF AL
BÃNCII COMERCIALE ROMANE: “Ne aºteptãm
ca BNR sã creascã dobânda pânã la 3,5%, în
a doua parte a acestui an” PAGINA 9

n LIVIU ROGOJINARU, CONSILIER AL
MINISTRULUI ANTREPRENORIATULUI
ªI TURISMULUI:“Exportatorii au
nevoie de ajutor”

PAGINA 9

5 lei
n FLORIN SPÃTARU, MINISTRUL ECONOMIEI:

“Industria aeronauticã – un sector cu
potenþial de top 5 la export”

PAGINA 3

n Economia digitalã, între dezvoltarea
industriilor inovative ºi înlocuirea
forþei de muncã umanã PAGINA 3

n Muzeul Satului sãrbãtoreºte primãvara
PAGINA 10

n AGRICULTURÃ ªI EDUCAÞIE / Fermierii îºi
pregãtesc viitorii lideri

PAGINA 10

Miercuri, 23 februarie 2022, nr. 35 (7064), anul XXXI

FLORIN SPÃTARU, MINISTRUL ECONOMIEI:

“Industria aeronauticã – un sector cu potenþial
de top 5 la export”

I
ndustria aeronauticã reprezintã un
sector economic care s-ar putea dez-
volta foarte mult în urmãtorii ani,
prin accesarea unor programe finan-

þate din fondurile europene ºi de la buge-
tul de stat, dar ºi prin atragerea unor in-
vestitori în proiectele aflate în derulare
sau în cele viitoare, cu condiþia întocmi-
rii unei strategii naþionale al cãrei obiec-
tiv sã fie realizarea de produse cu valoa-
re adãugatã atât pentru piaþa internã cât
ºi pentru export, a afirmat, ieri, Florin
Spãtaru, ministrul Economiei, în cadrul
unei dezbateri organizatã pe aceastã
temã de ministerul de resort împreunã
cu Comisia pentru politicã economicã ºi
privatizare ºi Comisia pentru industrii ºi
servicii din Camera Deputaþilor. “Mini-
sterul Economiei trebuie sã îºi asume ro-
lul de catalizator, sã avem o strategie de
þarã pentru cã industria aeronauticã poa-
te deveni un mare exportator al Româ-

niei. Avem institute de cercetare fun-
cþionale care lucreazã în domeniul aero-
nautic ºi care au accesat fonduri europe-
ne, avem tineri care sunt formaþi profe-
sional în acest domeniu, avem companii
care lucreazã cu marii parteneri indu-
striali din Europa ºi SUA ºi aº vrea sã
replicãm modelele de bune practici cum
sunt cel de la Aerostar Bacãu ºi cele din
Polonia. Vreau ca cifra de afaceri din
domeniul aeronauticii sã fie în top 5 sau
în minim top 10 al exportatorilor din þara
noastrã. De aceea, trebuie sã lucrãm la o
strategie de þarã în domeniul aeronauti-
cii, prin care sã transmitem un mesaj
unitar, mai ales cã nu suntem într-o pe-
rioadã roz, ci sub efectul a doi ani de
pandemie ºi al noilor reguli ale Uniunii
Europene privind mediul, care se referã
la economia circularã ºi la reducerea
emisiilor. (GEORGE MARINESCU)

(continuare în pagina 3)

Chiar nu se gãseºte
nimeni la BNR
sã ghiceascã inflaþia
în cafea?

V
iorica Dãncilã nu este membru al
Consiliului de Administraþie al
BNR. Poate cã ar trebui sã fie.
Când a fost “angajatã”,

oficialii BNR i-au lãudat calitãþi-
le de “relaþionare” internaþionalã,
intergalacticã sau, cel puþin, eu-
ropeanã, deoarece “cunoaºte toa-
te cãile din Uniunea Europeanã,
oameni cu care a stat la masã, cu
care a bãut o cafea”.

Consilierul de la BNR care
i-a lãudat aceste “aptitudini” nu
a precizat cât de bine se pricepe fostul
premier al României ºi la cititul în cafea.
Aceastã “specializare” tocmai a cãpãtat
o importanþã crucialã, în condiþiile în

care “specialiºtii” Bãncii Naþionale ne
aratã de luni bune cã prognozele lor sunt
complet lipsite de valoare.

Pe baza acestor prognoze,
conducerea BNR decide care va
fi dobânda de politicã monetarã,
în buna tradiþie a planificatorilor
centrali din socialismul multila-
teral dezvoltat, doctrinã adoptatã
de toate bãncile centrale din
lume, mari ºi mici, dupã cum au
prevãzut Marx ºi Engels în “Ma-
nifestul Partidului Comunist”.

Iar prãpastia dintre aceste prognoze ºi
realitate s-a adâncit fenomenal doar în
ultimele ºase luni (vezi graficul).

(continuare în pagina 4)
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Cale de întoarcere

nu mai este

S
oldaþii, camioanele, tran-
sportoarele blindate, artile-
ria ºi alte elemente ale di-
spozitivelor militare s-au
pus în miºcare dupã ce
Preºedintele Rusiei, Vladi-
mir Putin, a semnat
actul de recu-

noaºtere a unor state care nu exi-
stã. Conform Dreptului Interna-
þional, ele nu sunt decît pãrþi, re-
giuni inseparabile ale Ucrainei,
entitate suveranã a comunitãþii
internaþionale, recunoscutã ca
atare prin tratate ºi nenumãrate
alte acte oficiale, inclusiv de
Moscova. Rusia putinianã a trecut Rubi-
conul. A fãcut pasul critic, dincolo de
punctul de la care drum de întoarcere nu
mai existã, într-un demers început acum

mai bine de opt ani: pedepsirea prin dez-
membrare a Ucrainei. Capetele de acu-
zare? Primul: a fost factorul politic motor
al disoluþiei, pe cale juridicã, a Uniunii
Sovietice. Al doilea: dupã ce Rusia gãsi-
se o cale sã instaleze cu succes la Kiev, în

mod ”democratic”, un regim de
vasalitate necondiþionatã faþã de
Moscova, forþe politice interne
au permis Statelor Unite ºi Occi-
dentului european sã acþioneze
astfel încît sã zãdãrniceascã ma-
nevra, sã punã pe fugã gaºca Ia-
nukovici ºi sã refacã traiectoria
unui destin euro-atlantic pentru
Ucraina. Eventualitatea ca, prin

intermediul ºi din cauza Ucrainei, Rusia
sã ajungã în situaþia ”dramaticã” de a
avea graniþã directã cu NATO a fost ºi
este punctul critic de inflexiune în dina-

mica relaþiilor dintre Moscova ºi Kiev.
Luni noaptea, nu doar dispozitivele

militare s-au pus în miºcare, ci istoria
însãºi. Primele se deplaseazã ordonat,
exact. Istoria, însã, derapeazã. Masiv ºi
deloc controlat. Acþiunile angajate de
Rusia ºi cele care vor urma, cu siguran-
þã, în zilele, sãptãmînile, lunile ºi anii
care vin, vor spori masiv haosul lumii în
care trãim. Forþa distructivã pusã la lu-
cru este comparabilã cu cea a fenome-
nelor naturale care remodeleazã relieful
planetei, de la cutremure peste gradul 8,
pînã la mega erupþii vulcanice capabile
sã întunece cerul planetei pentru ani,
dacã nu decenii la rînd, cu consecinþele
distructive care decurg de aici pentru
ecosistemele interconectate ale
Pãmîntului.

(continuare în pagina 8)

Efectele crizei din
Ucraina asupra
economiei noastre,
prin ochii analiºtilor
lAurelian Dochia, analist economic: “Dependenþa de pieþele
externe este principala noastrã vulnerabilitate”lMircea
Coºea, profesor de economie: “În plan economic general
suntem o victimã colateralã sigurã”lMarcel Murgoci,
Estinvest: “Trendul de la BVB va fi dat de evoluþia pieþelor
externe, în perioada imediat urmãtoare”

C
onflictul dintre Rusia ºi Ucrai-
na va avea efecte indirecte
asupra economiei þãrii noa-
stre, ce sunt dificil de evaluat
în acest moment, considerã
analiºtii consultaþi de noi, care
totuºi nu vãd o ameninþare di-
rectã asupra României. În

schimb, este posibil ca interesul investito-

rilor strãini pentru þara noastrã sã scadã,
cheltuielile militare sã creascã, iar depen-
denþa de pieþele externe atât în ceea ce pri-
veºte finanþarea, cât ºi importurile de bu-
nuri ºi servicii sã reprezinte o mare vulne-
rabilitate, mai spun specialiºtii.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 8)
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Colaj de MAKE

Putin,
pedepsit
de UE ºi
SUA
lGuvernul rus nu se va mai
putea împrumuta din Occident
ºi de pe pieþele europene
l Putin are undã verde din
partea Parlamentului sã
utilizeze forþele armate în
exteriorl Cotaþiile aurului ºi
petrolului, la niveluri record
l Preþul gazelor a urcat cu
peste 10% ieri, pe piaþa
europeanãl Fostul preºedinte
rus Dimitri Medvedev
ameninþã Europa cã va plãti
2.000 de euro pentru mia de
metri cubi de gaz

R
usia este responsabilã
pentru actuala tensionare
a situaþiei din Europa,
considerã Ursula von der
Leyen, preºedintele Co-
misiei Europene, care a
anunþat, ieri, un pachet de
sancþiuni la adresa Ru-

siei, dupã ce, luni, peºedintele rus Vladi-
mir Putin a recunoscut independenþa re-
publicilor separatiste Luhansk ºi Doneþk,
ºi a trimis forþe militare ruse în cele douã
republici.

Conform oficialului UE, pachetul
conþine ”mãsuri calibrate ºi reprezintã un
rãspuns clar la încãlcãrile dreptului inter-
naþional din partea Kremlinului”.

Cele 27 de state membre ale UE au
aprobat în unanimitate pachetul de san-
cþiuni împotriva Rusiei, iar Jean-Yves Le
Drian, ºeful diplomaþiei franceze, a in-
format ieri: ”Am convenit în unanimitate
asupra unui prim pachet de sancþiuni.
Sancþiunile, care trebuie adoptate în mod
oficial ca sã intre în vigoare, vor rãni fo-
arte tare Rusia”. Potrivit domniei sale,
sancþiunile privesc 351 de deputaþi ruºi
care au aprobat recunoaºterea indepen-
denþei teritoriilor separatiste (averile
acestora vor fi îngheþate ºi nu vor mai
primi vize pentru Europa); 27 de persoa-
ne ºi companii care contribuie la submi-
narea sau ameninþarea integritãþii terito-
riale a Ucrainei, a suveranitãþii ºi a inde-
pendenþei acesteia; bãncile care finanþe-
azã oficialii ruºi ºi alte operaþiuni în repu-
blicile separatiste Luhansk ºi Doneþk;
accesul Rusiei la pieþele finaciare ºi de
capital ale UE; comerþul între UE ºi
Donbas.

V.R.
(continuare în pagina 12)

Citiþi, în pagina 12, "China – noul
debuºeu de gaze al Rusiei"

Florin Spãtaru, ministrul Economiei: "Vreau ca cifra de afaceri din domeniul
aeronauticii sã fie în top 5 sau în minim top 10 al exportatorilor din þara noastrã. De
aceea, trebuie sã lucrãm la o strategie de þarã în domeniul aeronauticii, prin care sã
transmitem un mesaj unitar."


