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Ambasada SUA ne trage din nou
de urechi
l Butcher, Ambasada SUA: “În România, nimic nu este sigur în ce
priveºte fiscalitatea” l “Piaþa româneascã de capital, una dintre cele mai
scumpe din ECE”

D
eºi lumea se aºtepta la un
discurs festiv cu ocazia
aniversãrii a trei ani de la
listarea Fondului Pro-

prietatea la Bursa de Valori Bucu-
reºti, oficialul Ambasadei SUA
Duane Butcher nu a ratat ocazia sã
critice Guvernul ºi instituþiile pieþei
de capital. Într-un discurs “americã-
nesc” ca la carte, în care trecerea în
revistã a unor puncte pozitive repre-
zintã introducerea unor critici, Dua-
ne Butcher, însãrcinatul cu afaceri al
SUA în România, a spus: “România
este a ºaptea þarã membrã UE ca nu-
mãr de locuitori, însã rezultatele
economice sunt sub aºteptãri, iar
marea parte a populaþiei nu simte
încã efectele creºterii economice în
îmbunãtãþirea nivelului de trai. Ben-
jamin Franklin, unul dintre pãrinþii
fondatori ai SUA, spunea cã «Nimic
nu e sigur în aceastã lume, în afarã de
moarte ºi impozite». Companiile
care îºi desfãºoarã activitatea în
România au aflat cã aici nimic nu e

sigur nici în ce priveºte fiscalitatea”.
Butcher a dat drept exemplu taxa

pe construcþiile speciale care a fost
publicatã în Monitorul Oficial, la
doar o zi distanþã dupã ce proiectul
fusese postat pentru dezbatere publi-
cã pe pagina de web a Ministerului
Finanþelor, fãrã a avea un studiu de
impact privind veniturile bugetare ºi
cheltuielile companiilor, dintre care
multe sunt deþinute chiar de stat.

Creºterea economicã rãmâne, po-

trivit oficialului SUA, mult sub po-
tenþial, deºi România are rezultate
destul de bune, la nivel macroecono-
mic.

“Piaþa româneascã de
capital, în urma celor din
alte state membre UE”

Reprezentantul Ambasadei SUA
susþine cã piaþa noastrã de capital este
una dintre cele mai scumpe din Euro-
pa Centralã ºi de Est, din cauza comi-
sioanelor administrative ºi a celor de
tranzacþionare percepute atât de BVB,
cât ºi de Autoritatea de Supraveghere
Financiarã. Domnia sa a amintit cã
piaþa româneascã de capital este în
continuare în urma celor din alte state
membre UE: capitalizarea bursierã a
BVB reprezintã doar 1,27% din cea a
Bursei germane de valori ºi 12% din
ceaaBurseideValoride laVarºovia.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Datoria publicã
a zonei euro, în
primul declin din
ultimii ºase ani

Datoria guvernamentalã a statelor
din zona euro a scãzut, în trimestrul
al treilea din 2013, pentru prima oarã
în ultimii ºase ani, conform Eurostat.

Din datele oficiale rezultã cã, la
sfârºitul lunii septembrie 2013, dato-
riile celor 17 state din zona euro însu-

mau 8.842
miliarde euro
(92,7% din
P r o d u s u l
Intern Brut al
r e g i u n i i ) ,
comparativ
cu 8.875 mi-
liarde euro
(93,4% din
PIB) în tri-

mestrul al doilea. Eurostat precizeazã
cã aceasta este prima scãdere, în ter-
meni absoluþi, înregistratã dupã tri-
mestrul al patrulea din 2007.

Eurostat aratã cã datoria publicã a
Germaniei s-a redus la 78,4% din
PIB în perioada menþionatã, de la
79,8% în trimestrul al doilea, cea a
Franþei - la 92,7% din PIB, de la
93,6%, ºi cea a Italiei - la 132,9% din
PIB, de la 133,3%.

La nivelul întregii Uniuni Europe-
ne, nivelul datoriei publice a crescut
uºor în trimestrul al treilea al anului
trecut, comparativ cu trimestrul al
doilea, ajungând la 86,8% din PIB,
de la 86,7%. Þãrile europene cu cel
mai mare nivel al datoriei publice
sunt Grecia (171,8% din PIB), Italia
(132,9% din PIB), Portugalia
(128,7% din PIB) ºi Irlanda (124,8%
din PIB). (V.R.)

DE CE HRÃNIREA POPULAÞIEI TERREI ESTE O PROBLEMÃ ªI
ÎN ACEST SECOL?

Jocurile foamei
A

sigurarea hranei pentru
populaþia planetei a de-
venit o “provocare imen-
sã” pentru autoritãþi.

Miniºtri ai agriculturii din 65 de þãri
s-au reunit zilele trecute la Berlin, în

cadrul Forumului Glo-
bal pentru Alimentaþie
ºi Agriculturã, pentru
a cãuta soluþii acestei
probleme vitale.

În opinia lor, fer-
mierii se confruntã tot
mai mult cu lipsa re-

surselor, efectele schimbãrilor cli-
matice ºi reducerea puternicã a ferti-
litãþii solului, dupã cum se aratã în
comunicatul de presã de pe site-ul
Ministerului Federal al Agriculturii
din Germania.

O altã problemã o reprezintã ºi
conservarea diversitãþii agricole,
care “nu este un lux, ci o problemã
de supravieþuire”, conform decla-
raþiilor lui Hans-Peter Friedrich, mi-
nistrul german al agriculturii.

Lista participanþilor la cea de-a
ºasea ediþie a Forumului Global pen-
tru Alimentaþie ºi Agriculturã nu a in-
clus ºi reprezentantul SUA, deºi Sta-
tele Unite sunt cel mai mare exporta-
tor de produse agricole din lume.

Sã fie de vinã o serie de evoluþii
negative din sectorul agricol
nord-american, unde autoritãþile re-
fuzã sã recunoascã nocivitatea con-
centrãrii pe culturile modificate ge-
netic ºi agricultura intensivã? Dar
cum ar putea fi altfel, în condiþiile în
care alimentele “organice” sunt ex-

trem de scumpe ºi doar cele “prelu-
crate” mai sunt accesibile maselor?

Cu toate acestea, preþurile alimen-
telor la nivel global au ajuns la cote
record în ultimii trei ani, dupã cum
aratã datele de la FAO (vezi grafic).

Iar celãlalt preþ plãtit pentru men-
þinerea accesibilitãþii “alimentelor”
este impresionant. Într-un studiu din
revista “Environmental Sciences
Europe” se aratã cã, la 16 ani dupã
primele însãmânþãri ale culturilor
modificate genetic, gradul de utiliza-
re a pesticidelor a crescut, deoarece
buruienile ºi dãunãtorii s-au adaptat.
ªi studiile din Statele Unite confirmã
rezultatele publicate în Europa, dupã
cum se arãta pe site-ul Food Safety
News în luna mai 2013 (n.a. “Corn
Growers Turn to Pesticides After
Genetically Modified Seeds Fail”).

Concluzia? Cultivarea intensivã a
terenurilor cu ajutorul fertilizatorilor
chimici ºi extinderea pe scarã largã a

organismelor modificate genetic a
condus la secãtuirea terenurilor agri-
cole, pe fondul unor subvenþii deose-
bit de generoase ºi a presiunii grupu-
rilor de lobby.

Ce este de fãcut când s-a ajuns la
limita “dezvoltãrii” intensive? Se
trece la cea extensivã. La începutul
anului trecut, Washington Post scria
cã “preeriile Americii se restrâng”,
deoarece “fermierii au trecut la ara-
tul pãºunilor pentru a planta porumb
ºi soia”. Cercetãrii citaþi de WP aratã
cã ritmul de reducere a preeriilor este
comparabil cu cel de tãiere al pãduri-
lor din Brazilia ºi cu ceea ce s-a
întâmplat în America anilor ‘30. Fer-
mierii planteazã chiar ºi pe suprafe-
þele cu risc ridicat în caz de secetã,
dar aceasta nu este problema lor, de-
oarece guvernul federal subvenþio-
neazã primele de asigurare.

(continuare în pagina 15)

UE vrea þinte mai ambiþioase
pentru regenerabile ºi reducerea
emisiilor pânã în 2030
l Pârvan: “Obiectivul nu este realizabil dacã
vrei sã ai ºi industrie competitivã”

Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de serã (GES) cu
40% sub nivelul din 1990 ºi

o cotã obligatorie de 27% la nivelul
UE pentru energia regenerabilã sunt
pilonii anunþaþi, ieri, de Comisia Eu-
ropeanã pentru noul cadru privind
schimbãrile climatice ºi energia,
pânã în 2030.

José Manuel Barroso,
preºedintele Comisiei
Europene, a declarat: “Politicile cli-
matice sunt fundamentale pentru
viitorul planetei noastre, în timp ce
o politicã energeticã cu adevãrat eu-
ropeanã este un factor-cheie pentru
competitivitatea noastrã. Aborda-
rea simultanã a acestor douã aspecte
nu este contradictorie, ci, dimpotri-
vã, contribuie la o consolidare reci-
procã. Este în interesul UE sã cree-
ze o economie generatoare de locuri

de muncã, care sã fie mai puþin de-
pendentã de energia importatã,
printr-o eficienþã crescutã ºi prin re-
curgerea într-o mai mare mãsurã la
energia nepoluantã produsã intern.
Un obiectiv ambiþios de reducere cu
40% a emisiilor de gaze cu efect de
serã pentru 2030 este piatra de te-

melie cea mai eficientã
din punctul de vedere al
costurilor pe calea

noastrã cãtre o economie cu emisii
scãzute de dioxid de carbon. Iar
obiectivul de 27% pentru energia
regenerabilã este un semnal impor-
tant pentru a oferi stabilitate investi-
torilor, a stimula locurile de muncã
ecologice ºi a sprijini securitatea
aprovizionãrii”.

A.T.

(continuare în pagina 2)
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PWC, LA FORUMUL ECONOMIC DE LA DAVOS:

Liderii din business încã au temeri privind
evoluþiile viitoare
l Optimiºti în privinþa perspectivelor companiilor ºi ale economiei globale,
întreprinzãtorii se tem de încetinirea pieþelor emergente, creºterea taxelor ºi
volatilitatea cursului de schimb valutar

Liderii din sectorul de busi-
ness prezenþi la Forumul
Economic Mondial care a

început ieri la Davos (Elveþia) sunt
ceva mai optimiºti în privinþa per-
spectivelor companiilor pe care le
conduc ºi ale economiei globale,
însã continuã sã aibã temeri.

Conform unui sondaj al companiei
de consultanþã PricewaterhouseCoo-
pers (PwC), realizat pe un eºantion de
1.300 de manageri de top, directorii
executivi sunt de pãrere cã ameninþã-
rile imediate ce privesc profiturile
companiilor se atenueazã, iar per-
spectivele economiilor Statelor Unite

ºi Europei sunt încurajatoare. Dar
aceºtia se tem de încetinirea îngrijo-
rãtoare a pieþelor emergente, de incer-
titudinile legate de reducerea stimu-
lentelor Federal Reserve ºi de înãspri-
rea unor reglementãri. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

O ZGUDUIM BINE!

Creºterea noastrã
de cutremure lasã
în umbrã creºterea
economicã
l ªase cutremure pe zi, în 2013 l INFP: 2.079,
numãrul de seisme, anul trecut lMircea Radulian,
INFP: “Cutremurele din Galaþi, cauza principalã
pentru seismicitatea ridicatã înregistratã anul trecut”

Þ
ara noastrã a fost zguduitã,
anul trecut, de 2.079 cutre-
mure, cu 500 mai mult faþã
de anul 2012, potrivit da-
telor de la Institutul Naþio-

nal de Fizicã a Pãmântului. Dacã fa-
cem o comparaþie cu anul
2010, creºterea numãrului
de cutremure a fost de 67%.

Mircea Radulian, directo-
rul ºtiinþific al Institutului
Naþional pentru Fizica
Pãmântului (INFP), ne-a de-
clarat, ieri, cã numãrul de
cutremure s-a intensificat
anul trecut, pe fondul roiului
de seisme care au avut loc în
Galaþi. “Secvenþa de la Ga-
laþi a determinat sporirea nu-
mãrului total de seisme, însã
nu într-un mod considerabil.
Diferenþele de la un an la altul nu
sunt foarte mari”, considerã domnul
Radulian. Domnia sa ne-a precizat,
însã, cã deocamdatã nu existã nici un
motiv de îngrijorare pentru popula-
þie, întrucât apariþia unor cutremure

de intensitate micã sau moderatã nu
este un „eveniment”, fiind un semn cã
scoarþa terestrã se detensioneazã.

În toamna anului trecut, numai în
regiunea gãlãþeanã s-au produs peste
300 de cutremure de micã intensita-

te. La vremea respectivã, autoritãþile
s-au încurcat în zeci explicaþii, au
apelat chiar la ajutorul unor cercetã-
tori strãini care au spus cã seismele
s-au produs din cauze naturale.

Pe de altã parte, au existat unele

voci care au declarat cã roiul de cu-
tremure ar fi fost cauzat de explorãri-
le neconvenþionale care ar fi avut loc
în regiune. Cu toate acestea, autori-
tãþile au respins ipoteza explorãrilor
de acest gen, spunând chiar cã au

efectuat o serie de controale
la sondele care sunt amplasa-
te în extravilanul localitãþii
gãlãþene.

Datele furnizate ziarului
BURSA de cãtre INFP mai
aratã cã, în ultimii ani (din
2010 pânã în 2013), Moldova
a fost regiunea unde numãrul
de cutremure a crescut consi-
derabil: de la 61 de seisme în
2010 la 340, în 2013.

Intensificarea numãrului
de cutremure în Moldova ar
avea legãturã, potrivit orga-

nizaþiilor non-guvernamentale, cu
intenþiile unor companii în explora-
rea gazelor de ºist în regiune.

ALEXANDRA CRÃCIUN

(continuare în pagina 3)

Zona 2010 2011 2012 2013

Vrancea adânci (h > 60 km) 256 248 278 270

Vrancea crustale (h < 60 km) 175 194 138 183

Banat 106 156 133 199

Criºana 21 28 19 16

Maramureº 14 16 9 9

Transilvania 245 321 235 349

Oltenia – Mehedinþi - Tg. Jiu 86 82 115 149

Fãgãraº – Câmpulung 237 222 225 250

C. Românã 13 20 29 20

Moldova 61 80 80 340

Dobrogea 183 182 314 294

TOTAL 1397 1649 1572 2079


