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Un rãzboi mai lung.
Criza economicã se
extinde

R
ãzboiul din Ucraina pare sã ia o
turnurã surprinzãtoare, complet
neaºteptatã, care îi poate contra-
zice pe experþii militari în anali-

zele ºi previziunile lor. Deºi
aproape nimeni nu dãdea nici o
ºansã Ucrainei sã reziste invaziei
fioroasei armate ruse, iatã cã ma-
rile oraºe – Kievul, Harkovul,
Odesa – sunt foarte greu de cuce-
rit. Doi generali ruºi, ca ºi alþi ofi-
þeri superiori ºi-ar fi pierdut viaþa
pe câmpul de luptã, printre care
unul dintre ºefii faimoaselor trupe Spet-
snaz, ucis de un lunetist. Pierderile de
partea rusã par a fi mult mai mari decât
cele recunoscute oficial. Armata ucraine-
anã, deºi diminuatã, continuã sã lupte,
mai ales în interiorul oraºelor. Din pãca-
te, populaþia civilã, femei, copii ºi
bãtrâni, devine adesea scut uman.

Explicaþiile pentru rezistenþa nepre-
vãzutã a ucrainenilor în faþa armatelor
ruseºti, neluate în seamã de strategii care
au planificat invazia, sunt totuºi la

îndemânã. Mai întâi, e vorba de cei opt
ani, din 2014 pânã azi, dupã Maidan ºi
lovitura de stat, ani în care Ucraina s-a
îndepãrtat simþitor de Rusia ºi s-a apro-

piat de Europa Centralã ºi de Vest,
de America de Nord. Deºi vorbi-
tori de rusã, ucrainenii s-au „occi-
dentalizat”, la fel ca românii,
într-un ritm accelerat. E normal
deci cã nu vor sã se mai întoarcã
în masã în noul imperiu eurasiatic
al lui Vladimir Putin, cu excepþia
Donbasului, desigur. Schimbãrile

de mentalitate au început, de fapt, ime-
diat dupã 1991 ºi s-au aprofundat mai
ales dupã primul Maidan, cel din 2004,
dupã revoluþia portocalie.

În al doilea rând, interesul, sprijinul
economic ºi militar primit în ultimii opt
ani de Ucraina din partea SUA, a Cana-
dei, Germaniei, Poloniei, a Marii Britanii
ºi din partea UE în general se dovedeºte
azi foarte util. În SUA ºi Canada trãiesc
comunitãþi întinse de ucraineni.

(continuare în pagina 12)

Deficit de valutã, pe
fondul cererii crescute
lDan Suciu, BNR: “A fost o cerere mai mare de valutã, iar
bãncile au fost nevoite sã se organizeze ºi sã aducã bancnote
cu avionul, din strãinãtate”

U
na dintre situaþiile apãrute pe
fondul rãzboiului din Ucraina
este nevoia de creare a unei re-
zerve de cash, pe care românii

preferã sã o þinã în valutã. Potrivit infor-
maþiilor colectate de BURSA, mai multe
case de schimb din Bucureºti ºi din re-
stul oraºelor mari s-au confruntat, în ul-
tima perioadã, cu un deficit de valutã, în
condiþiile cererii crescute de cash.

Acest deficit nu a apãrut doar pe fon-
dul intrãrii în þarã a unui numãr mare de
refugiaþi (unii care doar tranziteazã
România spre Vestul Europei), ci inclu-
siv pe fondul solicitãrilor venite din par-
tea românilor. Casele de schimb au urcat,
în consecinþã, preþul la care vând moneda
europeanã ºi pe cea americanã, în ciuda
faptului cã nu s-a înregistrat o scãdere a
valorii leului în raport cu monedele forte
menþionate, dupã cum aratã cursurile
raportate de BNR.

Dan Suciu, purtãtorul de cuvânt al
Bãncii Naþionale a României, ne-a preci-

zat, de altfel, cã necesarul de euro fizic
poate fi asigurat cu uºurinþã, chiar dacã
cu o relativã întârziere, deci motive de
panicã nu existã. Acesta a punctat cã ºi la
bãnci a fost o presiune pe cash ºi cã insti-
tuþia bancarã centralã nu are în atribuþiu-
ni verificarea caselor de schimb.

“Afost ºi la bãnci, evident, o presiune
pe cumpãrare de bancnote. Nu este vorba
cã existã o lipsã de bani, de lichiditãþi,
pur ºi simplu este ceva ce þine de organi-
zare. Este mai mult ca probabil ca cei de
la casele de schimb sã fi speculat aceastã
situaþie. De aceea au fost aceste cursuri
mai mari. Ei vând ce cumpãrã ºi dacã
este cerere mai mare… Banii, la ei, sunt
ca orice produs.

M.G.

(continuare în pagina 11)

NATALIA GAVRILIÞA, PREMIERUL REPUBLICII
MOLDOVA:

“Scopul nostru este
integrarea în UE, nu ºi
apartenenþa la NATO”

R
epublica Moldova este interesa-
tã de integrarea în Uniunea Eu-
ropeanã, nu ºi de aderarea la
A l i a n þ a N o r d - A t l a n t i c ã

(NATO), a spus Premierul Republicii
Moldova, Natalia Gavriliþa, într-un in-
terviu pentru Euronews: “Moldova este
o þarã neutrã. Acest principiu de neutra-
litate este consacrat în Constituþie ºi sco-
pul nostru este integrarea în Uniunea
Europeanã, nu ºi apartenenþa la Alianþa
NATO”. Sãptãmâna trecutã, Republica
Moldova a semnat cererea de aderare la
Uniunea Europeanã, iar autoritãþile de la
Chiºinãu conºtientizeazã responsabilita-
tea ce revine Republicii Moldova în
continuare, a precizat Gavriliþa.

În ceea ce priveºte rãzboiului din
Ucraina ºi riscurile care ar putea amenin-
þa Republica Moldova, Natalia Gavriliþa
a menþionat cã, în prezent, nu sunt indicii
sau riscuri de rãspândire a conflictului în
regiunea transnistreanã, unde staþionea-
zã trupele Federaþiei Ruse. Deºi, a subli-
niat premierul Republicii Moldova,
acesta ar fi unul dintre scenariile

ipotetice.
“Într-adevãr, avem regiunea separati-

stã a Transnistriei. Avem trupe ruseºti
staþionate acolo. Am cerut retragerea tru-
pelor în mod constant în ultimii 30 de
ani. În prezent nu vedem niciun risc. Dar,
desigur, situaþia este incertã ºi depinde de
evoluþia din Ucraina. Însã, aºa cum am
spus, suntem o þarã neutrã ºi ne aºteptãm
ca toþi partenerii internaþionali sã acþio-
neze în conformitate cu acest principiu
de neutralitate”, a mai spus Natalia Ga-
vriliþa.

Administraþia Biden a cerut
Venezuelei sã suplimenteze
oferta internaþionalã de þiþei

Administraþia preºedintelui american
Joe Biden a purtat mai multe runde de
negocieri cu Venezuela, în ultimele zile,
în care a solicitat guvernului de la Cara-
cas suplimentarea producþiei locale de þi-
þei în schimbul unei relaxãri a sancþiuni-
lor aplicate asupra statului sud-american,
relateazã Associated Press. (M.G.)

(continuare în pagina 12)

Vicepreºedintele PNL
Adrian Cozma solicitã
demiterea lui Nicu Marcu
de la ºefia ASF
l Preºedintele ASF nu i-a convins pe parlamentari la audierea privind explozia preþurilor RCAlNicolae
Neagu, preºedintele Comisiei buget finanþe din Senat: “Florin Roman ºi Adrian Cozma au solicitat ºi
demisia vicepreºedintelui ASF, Cristian Roºu”

N
icu Marcu, preºedin-
tele Autoritãþii pen-
tru Supraveghere Fi-
nanciarã, a intrat în
colimatorul parla-
mentarilor dupã ce
activitatea instituþiei
publice pe care o

conduce a fost sublimã, dar a lipsit apro-

ape cu desãvârºire în cazul falimentului
companiei City Insurance, eveniment în
urma cãruia a fost înregistratã o explo-
zie a preþurilor la asigurãrile auto obli-
gatorii (RCA). Activitatea slabã a ASF
cu privire la aceste lucruri ºi slaba impli-
care a conducerii Autoritãþii în gestio-
narea situaþiei cu care s-au confruntat nu
doar conducãtorii auto, ci ºi patronatele

din domeniul transportului rutier, pre-
cum ºi situarea instituþiei publice în
multe momente de partea companiilor
de asigurare, au constituit subiectul au-
dierii recente a lui Nicu Marcu ºi subal-
ternilor sãi în comisiile de buget finanþe
reunite ale Camerei Deputaþilor ºi Sena-
tului.

Rãspunsurile oferite de conducerea

ASF nu i-a mulþumit pe mulþi dintre
membrii comisiilor respective, fapt
pentru care unii parlamentari conside-
rã cã Nicu Marcu trebuie sã demisio-
neze sau sã fie demis din fruntea Auto-
ritãþii.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
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"De ce a crescut brusc cererea de euro?"
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