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“Securitatea energeticã –
instrument pentru mascarea
corupþiei”
l “Scopul diversificãrii achiziþiilor de gaze în Europa este unul politic, nu priveºte siguranþa
energeticã” l “Costul Coridorului Sudic - o mitã de 45 de miliarde de dolari atât pentru regimul din
Azerbaidjan, favorabil SUA, cât ºi pentru BP, compania care «stã» pe depozitul major de gaz Shah
Deniz, fãrã sã aibã o piaþã pe care sã poatã distribui”

S

Eurostat:
Inflaþia
din zona euro
a scãzut
în ianuarie

R

ata anualã a inflaþiei în zona
euro a scãzut uºor în luna ianuarie 2018, la 1,3%, de la
1,4% în decembrie 2017, conform
estimãrii preliminare publicate ieri
de Biroul european de statisticã (Eurostat).
Evoluþia este conformã aºteptãrilor analiºtilor.
Declinul a fost determinat de o
creºtere mai înceatã a preþurilor alimentelor neprocesate ºi energiei.
Potrivit Eurostat, preþul energiei a
crescut cu 2,1% în luna ianuarie, în
ritm anual, dupã un avans de 2,9% în
decembrie, iar preþurile alimentelor,
alcoolului ºi þigãrilor, cu 1,9%, dupã
un avans de 2,1% în luna decembrie.
Preþurile serviciilor au consemnat o
creºtere anualã de 1,2%.
Inflaþia de bazã (core), care nu ia
în calcul preþurile bunurilor volatile
precum energia ºi alimentele, a crescut
cu 0,1 puncte procentuale în ianuarie, la 1,2%. Anliºtii anticipau o inflaþie core de 1%.
La finele lui 2017, Banca Centralã
Europeanã anticipa cã inflaþia din
zona euro va fi de 1,4% în 2018, dupã
cea de 1,5%, estimatã pentru 2017.
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Coridor Sudic de gaze va permite transportul
gazelor naturale din Azerbaidjan în Europa,
din 2019. La finele lui 2017, Khoshbakht
Yusifzade, prim-vicepreºedinte al SOCAR compania petrolierã de stat din Azerbaidjan,
a declarat cã o mare parte din Coridorul Sudic - Conducta trans-anatolicã (TANAP) - va
fi pregãtitã în 2018, iar conducta
Trans-Adriaticã (TAP), de asemenea parte a
Coridorului Sudic, va fi pregãtitã în 2019.

form Zero Hedge, “este o minciunã”, întrucât “cea mai mare parte a
Europei doreºte ca Rusia sã îi furnizeze gaze naturale, deoarece sunt
ieftine ºi din abundenþã”.
Zero Hedge adaugã: “Din motive
geopolitice, SUA nu doresc o Rusie
în ascensiune. Tehnocraþii UE sunt

de acord cu acest lucru, întrucât o
Rusie puternicã, ce realizeazã mai
mult de 40% din vânzãrile de gaze
naturale în Europa, este o Rusie care
nu poate fi destabilizatã prin
rãzboaie valutare ºi de proximitate”.
Coridorul Sudic este planificat sã
transporte între 60 ºi 120 de miliarde

OMV Petrom plãteºte Conpet
262,4 milioane lei pentru
transportul þiþeiului în acest an
l Surse: “Existã la ANRM un proiect de
majorare a tarifelor de transport” l Constantin
Vãduva a renunþat la funcþia de preºedinte al
Consiliului de Administraþie pentru funcþia de
preºedinte al directoratului SAPE

C

ompania OMV Petrom a
încheiat un contract în valoare de 262,4 milioane lei
cu transportatorul naþional de þiþei
Conpet, contractul fiind valabil
începând din 1 februarie ºi pânã la
sfârºitul anului.
Obiectul contractului îl reprezintã
”prestarea serviciilor de transport þiþei
de þarã ºi import, gazolinã ºi condensat
de la punctele de primire la punctele de
predare stabilite de parte”, potrivit unei
informãri publicatã pe site-ul Bursei
de Valori Bucureºti (BVB).

Anul trecut, valoarea contractului
dintre OMV Petrom ºi Conpet, având
acelaºi obiect, a fost mai mare decât în
acest an, de 271,35 milioane de lei. Tarifele au rãmas aceleaºi, diferenþa de
preþ fiind din cantitatea transportatã.
Surse apropiate situaþiei ne-au
declarat cã existã la ANRM un proiect de majorare a tarifelor. Dacã
ANRM le va creºte, atunci Conpet
va aplica noile preþuri, odatã cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial.
(continuare în pagina 2)

de metri cubi de gaze anual, din
Azerbaidjan, din 2019.
Zero Hedge scrie: “Costul estimat
al proiectului, la momentul negocierii, a fost de peste 41 de miliarde de
dolari. Astãzi, este vorba de 45 de
miliarde de dolari luând în calcul corupþia, care ar putea ridica cifra ºi
mai sus (…). Nu este altceva decât o
mitã de 45 de miliarde de dolari atât
pentru regimul din Azerbaidjan, favorabil SUA, cât ºi pentru BP, compania care «stã» pe depozitul major
de gaz Shah Deniz, fãrã sã aibã o piaþã pe care sã poatã distribui”.
(continuare în pagina 14)
Citiþi, în pagina 13, articolul Germania
a emis autorizaþia pentru construcþia
Nord Stream 2.

Unibet urmãtoarea solicitare: “Mã
numesc Oana Gãvruþã ºi sunt managerul contului dumneavoastrã Unibet.
În concordanþã cu ultima directivã
europeanã împotriva spãlãrii banilor, Unibet împreunã cu toþi operatorii de jocuri de noroc online licenþiaþi,
pentru menþinerea securitãþii contului dumneavoastrã, luptã împotriva
infracþiunilor financiare ºi a furtului
de identitate.
(continuare în pagina 2)

BCE a pregãtit
consolidarea pe uºa
din dos a datoriilor
statelor europene

C

ând Mario Draghi a promis
cã BCE “va face totul” pentru susþinerea monedei unice, în vara anului 2012, s-a referit,
probabil, la mãsurile de politicã monetarã mai mult sau mai puþin convenþionale. Odatã cu lansarea programului de tipãrire s-a dovedit cã
nici mãcar Tratatele fundamentale
ale UE nu reprezintã o piedicã.
Acum programul de tipãrire se
apropie de final, iar instituþia monetarã
a zonei euro ºtie cã absenþa unui “cumpãrãtor” de ultimã instanþã al obligaþiunilor guvernamentale înseamnã
creºterea acceleratã a
costurilor de finanþare,
mai ales pentru þãrile
de la periferia zonei
euro.
O astfel de evoluþie
poate conduce, pe
CÃLIN
lângã destrãmarea RECHEA
iluziei redresãrii economice, la o serie de falimente suverane cu impact devastator asupra
uniunii monetare.
Una dintre soluþiile luate în considerare, încã din perioada acutã a crizei datoriilor suverane, de la începutul deceniului, a fost realizarea uniunii fiscale a zonei euro. Acest pas
presupune, pe lângã un buget comun
ºi o politicã fiscalã dictatã de la Bruxelles, finanþarea deficitelor bugetare prin emisiuni de obligaþiuni suve-

Î

n ultima vreme, poate pentru cã sa-l vadã ºi realizat. Acum , dupã
ne aflãm ºi în anul sãrbãtoririi a aproape încã 30 de ani, repetãm ace100 de ani de la Marea Unire, se laºi lucru.
Aºa cum am mai precizat ºi cu
discutã din nou despre proiectul de
þarã pe care nu-l avem. Se afirmã cã, alte ocazii, dupã aderarea României
la Uniunea Europeanã,
dupã aderarea României la
singurul obiectiv fundaNATO ºi la Uniunea Europeanã, România nu ar mai
mental, cãruia trebuie sã-i
subordonãm toate celelalavea un proiect de þarã care
te obiective, este atingerea
sã “mobilizeze energiile
întregului popor” pentru reunui standard de viaþã la
alizarea acestuia.
nivelul celui mediu din
Uniunea Europeanã,
În programul de guverTHEODOR
nare al celui de al treilea gu- STOLOJAN într-o perioadã de timp de
vern socialist PSD-ALDE ,
circa 15-20 de ani, caracla pagina 10, se afirmã cã “Impune- terizat nu numai prin nivelul venirea (!) unui nivel de trai cât mai ridi- tului naþional brut pe locuitor, ci ºi
cat pentru toþi cetãþenii trebuie sã fie prin sisteme moderne de educaþie
obiectivul fundamental al ºi sãnãtate ºi infrastructurã perforRomâniei”. Cetãþenii care au trãit mantã.
Avem exemple de þãri care au
în România ºi înainte de anul 1990
au auzit aceastã formulare de obiec- reuºit recuperarea decalajelor de
tiv de foarte multe ori, fãrã însã ca dezvoltare în perioade istorice , rela-

l Unibet i-a cerut lui Mircea Badea sã dovedeascã provenienþa banilor din cont
l Badea: “Gata! Mi-am închis contul la descreieraþii ãºtia securistoizi. În cont mai
aveam câteva zeci de milioane. Sã le ia dracu! Sã le foloseascã la înmormântare!”
l Sorin Constantinescu: “Dacã operatorul are impresia cã cineva mai mult vrea sã
miºte banii decât sã-i joace - în limbaj comun, îl suspecteazã pe client de spãlare de
bani -, atunci trebuie sã raporteze ºi acest lucru”
elebrul Mircea Badea, realizatorul emisiunii televizate
“În gura presei”, a intrat, de
curând, în gura…gamblingului.
Vedeta TV a anunþat, zilele trecute, conform DC News, cã ºi-a închis
contul Unibet: “Gata! Mi-am închis
contul la descreieraþii ãºtia securistoizi. În cont mai aveam câteva zeci
de milioane. Sã le ia dracu! Sã le foloseascã la înmormântare!”.
Sursa citatã aratã cã Mircea Badea
a primit de la managerul contului sãu

DOLAR = 3,7442 RON

rane la nivel european. Þãrile unde
disciplina fiscalã mai înseamnã
ceva, cum sunt Germania sau
Olanda, ºi-au exprimat încã de
atunci opoziþia faþã de o astfel de
“uniune”.
Banca Centralã Europeanã ºtie
însã mai bine ºi a arãtat cã este gata
sã facã totul ºi în ceea ce priveºte politica fiscalã.
Bloomberg a scris recent cã “planul lui Draghi pentru activele europene sigure este gata”. “Iniþiativa
privind Obligaþiunile Europene Sigure (n.a. European Safe Bonds, cunoscute sub numele de ESBies) a
fost lansatã în septembrie 2016 ca
mãsurã pentru a se evita criza datoriilor suverane din regiune”, scrie
agenþia de ºtiri americanã, iar acum,
dupã o întârziere de peste un an,
planul este gata.
(continuare în pagina 8)

Din nou despre proiectul de þarã
al României

În gura gamblingului, cu Mircea Badea
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ZERO HEDGE:

copul diversificãrii achiziþiilor de gaze în Europa este
unul politic, ºi nu de domeniul siguranþei energetice,
scrie Zero Hedge, atrãgând atenþia cã
securitatea energeticã invocatã pe
continent este pur ºi simplu un instrument de transmitere a unor îngrijorãri
pentru a masca corupþia banalã.
Publicaþia noteazã cã luna aceasta
au apãrut “ºtiri incendiare” în toatã
lumea despre noi proiecte de gazoducte care privesc Europa, iar articole precum unul apãrut în Oilprice.com “sunt pur ºi simplu forme
ieftine de propagandã”.
Oilprice.com a publicat un articol
despre Coridorul Sudic de transport al
gazelor din zona Mãrii Caspice spre Europa, intitulat “Este acesta cel mai critic
gazoduct din lume?”, iar conform Zero
Hedge, asistãm la o publicitate purã,
“menitã sã te facã sã crezi cã gazul din
Azerbaidjan va schimba faþa politicii
europene în domeniul gazelor”.
“Europa vrea sã devinã mai puþin
dependentã de gazul rusesc ºi sã foloseascã mai multã energie curatã”,
menþioneazã articolul, ceea ce, con-
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tiv scurte. Cel mai bun exemplu fiind
Coreea de Sud. Dupã cum, numeroase þãri au rãmas blocate în capcana
venitului mediu.
Ce avem de fãcut, nu este greu de
definit. Existã o experienþã întreagã
acumulatã în procesul dezvoltãrii
economice. Avem nevoie sã ne concentrãm eforturile pe trei direcþii
strategice:
Ø investiþii în mijloace fixe (infrastructurã, economia digitalã, utilaje
etc) ºi în resursele umane;
Ø promovarea sistemelor eficiente de alocare a resurselor (corupþia
infectând toate aceste sisteme);
Ø progresul continuu al tehnologiilor ºi al produselor (fãrã de care
nu se poate obþine un conþinut mai
ridicat de valoare adãugatã, încorporatã în produsele ºi serviciile realizate).
(continuare în pagina 3)

Revitalizarea presei scrise intrã pe
agenda comunã dintre Poºta Românã
ºi jurnaliºti
Reprezentanþii publicaþiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevãrul, Bursa, Cotidianul ºi Capital au
avut o primã întâlnire cu conducerea
Poºtei Române. Agenda discuþiilor s-a
centrat pe metodele de îmbunãtãþire a
distribuþiei de presã scrisã în România,
prin intermediul reþelei controlate de
Compania Naþionalã Poºta Românã.
Una dintre concluziile întâlnirii
este cã parteneriatul dintre publicaþiile print ºi Poºta Românã poate fi extins ºi îmbunãtãþit. Vom urmãri
împreunã reducerea timpilor de distribuþie pentru abonamentele de presã, soluþionarea problemelor ºi reclamaþiilor sesizate în unele dintre oficiile Poºtei ºi, în acelaºi timp, vom explora posibilitatea de a comercializa,
în reþeaua de oficii disponibile, pro-

duse de presã.
Vânzarea de presã în oficiile
poºtale poate reprezenta un obiectiv
pozitiv, în beneficiul reciproc, al pãrþilor implicate. Pãrþile au fost de acord
cã informaþia din presa scrisã trebuie
sã ajungã la cât mai mulþi cititori.
Poºta Românã reprezintã garanþia
unui suport constant de distribuþie
prin cea mai extinsã reþea de subunitãþi din þarã ºi cel mai mare numãr de
angajaþi de front-office din România.
Revitalizarea presei scrise, atât în
mediul urban, cât ºi rural, este mesajul unitar cu care s-a încheiat aceastã
primã întâlnire.
Compartiment Comunicare
Compania Naþionalã
POªTA ROMÂNÃ

