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Deponenþii bãncilor cipriote
Sindicaliºtii acuzã
dau în judecatã BCE
un tun imobiliar în “afacerea” ºiDComisia Europeanã
Portul Constanþa
l Mircea Burlacu, FNSP: “Nu vrem sã ajungem ospãtarii lui Mazãre” l Patronatele susþin protestele

S

indicaliºtii din Portul Constanþa acuzã autoritãþile locale cã ar dori sã dea “un ultim tun imobiliar”, prin intenþia Guvernului sã transfere un pachet de 13% din acþiunile Portului la
Consiliul Local, ne-a declarat Mircea Burlacu, reprezentantul Federaþiei Naþionale a Sindicatelor Portuare, care a anunþat un nou miting de
protest, mâine, în faþa sediului Primãriei ºi Prefecturii Constanþa, dupã
alte asemenea manifestaþii, sãptãmâna trecutã.
“Aceastã Companie Naþionalã
«Administraþia Porturilor Maritime» (APMC) este o autoritate care
are în subconcesiune de la statul
român 4500 de hectare de teren”,
ne-a declarat domnul Burlacu, adãugând: “Cine are aceastã subconcesiune, are controlul Portului.
Statul nu a rezolvat de 20 de ani
problema subconcesiunii domeniului
portuar cãtre operatorii economici”.
Conform propunerii Guvernului,
structura acþionariatului APM, în
urma transferului, ar fi: 33% Consiliul Local Constanþa, 33% Ministerul Transporturilor, 20% Fondul
Proprietatea ºi 14% din acþiuni sã fie

listate pe Bursã.
În opinia domnului Burlacu, scopul listãrii la Bursã nu ar fi decât obþinerea unei cotaþii a acþiunilor Portului: “Ulterior, nu îi va împiedica
nimeni sã tranzacþioneze acþiunile
cum vor. Nu poate exista un interes comun între stat ºi consiliul local. Cerem ca statul sã renunþe la
aceastã idee. Dacã vor transparenþã, pot foarte simplu sã treacã regulile din legea pieþei de capital în statutul companiei”.
Recent, Dan ªova a declarat cã a
cerut Comisiei Europene sã se pronunþe cu privire la intenþia autoritãþilor române sã transfere un pachet de

13% din Portul Constanþa la administraþia localã. Domnia sa a precizat
cã, ulterior, se vor începe procedurile
pentru obþinerea avizelor din partea
Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Justiþiei.
Cu toate acestea, sindicaliºtii nu
au renunþat la proteste.
“Nu facem acþiuni de protest dupã
pãrerile domnului ªova”, ne-a spus
Mircea Burlacu, adãugând: “Nu ne
intereseazã pãrerile sale”.
Acesta ne-a mai precizat cã protestele au ºi o altã conotaþie: “Cerem
desfiinþarea Republicii Mazãre!”.
Domnul Burlacu a luat în râs comparaþia Portului Constanþa cu staþiu-

Contribuabilii, Negocieri PDL-PNL
pentru o posibilã colaborare
mai preciºi
Reprezentanþii PDL se vor întâlni, îºi doreºte doar o colaborare cu PNL.
decât Guvernul în aceastã
dupã amiazã, la Parlament, În România, nici o alianþã politicã nu
l Declaraþiile de platã
pentru taxa pe stâlp,
duble faþã de aºteptãri

M

inisterul Finanþelor Publice
(MFP) înregistrase, luni,
declaraþii de platã pentru
taxa pe construcþii speciale de un miliard lei, valoarea fiind dublã faþã de
estimãrile înscrise în bugetul pentru
acest an, a declarat, ieri, Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul MFP.
Domnia sa a precizat cã suma este în
curs de actualizare ºi cã valoarea finalã
va depãºi “cu siguranþã” un miliard lei.
Dan Manolescu a explicat cã Guvernul a trecut în buget o sumã mai
micã decât estimãrile privind încasãrile, în urma solicitãrii Fondului Monetar Internaþional (FMI).
Depãºirea sumei bugetate era previzibilã, potrivit lui Dan Schwartz,
managing partner în cadrul RSM
Scot, care ne-a declarat cã mediul de
afaceri a avertizat autoritãþile cã au
subestimat încasãrile pe care ar urma
sã le încaseze.
“Am prezentat studii pe un eºantion reprezentativ de companii, în
care arãtam cã sumele de platã ar fi
mult mai mari, însã Guvernul nu a þinut cont de ele”, afirmã consultantul
fiscal, subliniind cã afirmaþiile lui
Dan Manolescu nu fac decât sã confirme rezultatele studiilor invocate.
În aceste condiþii, povara asupra
mediului de afaceri este substanþial
mai mare decât ce este trecut în buget, ceea ce pune multe companii în
situaþia sã analizeze “serios” dacã sã
mai rãmânã sau nu în þara noastrã,
potrivit lui Dan Schwartz.
ALEXANDRU SÂRBU
(continuare în pagina 6)

5 948491 340012

05191

cu cei ai PNL, pentru o primã rundã
de negocieri, în vederea colaborãrii.
Surse politice ne-au declarat: “Este
clar cã trebuie ca cele douã partide sã
fuzioneze, în ciuda declaraþiilor
preºedintelui PDL Vasile Blaga, care

a «þinut». Cât priveºte o posibilã alãturare a PMP de PNL ºi PDL, nici nu
poate fi vorba, pentru cã ar fi sinucidere politicã. (I.P.)
(continuare în pagina 3)

FRIEDMAN, STRATFOR:

“Ameninþarea Rusiei
pentru Ucraina este permanentã
ºi se va extinde ºi în România”
l „Rusia îºi foloseºte serviciile pentru a încerca
sã manipuleze procesul politic din România”
Indiferent de ce au crezut americanii la început, SUA realizeazã acum
cã ameninþarea Rusiei pentru Ucraina
este permanentã ºi cã indiferent de ce
se întâmplã în Ucraina se va extinde
cãtre þãri precum România, a scris,
ieri, într-un raport, fondatorul Stratfor

(agenþie de analize militare), George
Friedman, care a vizitat România la o
zi dupã sosirea vicepreºedintelui
american Biden.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 3)

nea Mamaia, fãcutã de primarul
Constanþei Radu Mazãre.
“Nu vrem ca Portul sã ajungã plin
de baruri ºi fetiþe. Nu vrem sã ajungem ospãtarii lui Mazãre”, ne-a mai
declarat sindicalistul.
Sãptãmâna trecutã, primarul Radu
Mazãre le-a spus sindicaliºtilor cã
portul nu s-a dezvoltat cum ar fi trebuit în ultimii 24 de ani: “Dacã facem o plimbare prin port ºi prin Mamaia constatãm cã este o diferenþã
enormã de investiþii, dezvoltare, locuri de muncã nou create.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 3)

eponenþii bãncilor cipriote
au acþionat în judecatã Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi Comisia Europeanã pentru
pierderile care le-au fost impuse ca
urmare a programului de salvare
convenit anul trecut de Cipru cu creditorii internaþionali.
Reclamanþii au iniþiat patru procese în care cer despãgubiri, dupã ce au
fost forþaþi sã înregistreze pierderi de
pe urma depozitelor pe care le aveau
la “Bank of Cyprus” Pcl ºi “Cyprus
Popular Bank” Pcl (“Laiki Bank”).
Deponenþii nu au precizat care sunt
pierderile suferite de pe urma tãierii
conturilor lor.
Amintim cã, în martie 2013, creditorii internaþionali - FMI, UE ºi BCE

- au acceptat sã acorde Ciprului un
împrumut de 10 miliarde de euro, în
schimbul unui plan dur, care prevedea, printre altele, închiderea “Laiki
Bank”, respectiv impunerea de pierderi deponenþilor “Bank of Cyprus”,
cea mai mare bancã cipriotã.
V. RIBANA
(continuare în pagina 2)

Lagarde acuzã bãncile cã
blocheazã reforma sectorului
financiar
l “Industria bancarã încã pune preþ pe profitul
pe termen scurt în defavoarea prudenþei pe
termen lung”, spune directorul FMI
Progresele înregistrate în reforma
sistemului financiar sunt prea lente,
avertizeazã directorul general al
Fondului Monetar Internaþional
(FMI), Christine Lagarde, acuzând
bãncile cã blocheazã acest proces.
Prezentã la o conferinþã la Londra,

Christine Lagarde a declarat ieri:
“Comportamentul din industria financiarã nu s-a schimbat fundamental de la momentul crizei.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 5)
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Constantin, MADR: “Ne trebuie
investiþii de 3,5 miliarde euro pentru
sistemul de irigaþii”
l Þara noastrã a primit avizul de principiu pentru o derogare de 120 de
zile privind utilizarea neonicotinoidelor

N

ecesarul de investiþii în infrastructura de irigaþii, pe
termen mediu ºi lung, este
de aproximativ 3,47 miliarde euro,
pe lângã cele 370 de milioane de
euro alocate prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã
2014-2020, potrivit datelor prezentate de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.
Reabilitarea infrastructurii principale de irigaþii ºi schimbarea soluþiei
de alimentare pentru trei canale sunt
cele douã direcþii ale strategiei pe
termen mediu a Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), se arãtã în rãspunsul dat
de ministru unei interpelãri adresate

recent de deputatul PSD Mihãiþã
Gãinã.
Dintr-o suprafaþã amenajtã cu
sisteme de irigaþii de circa 3 milioa-

ne de hectare (ha), 1,5 milioane ha
reprezintã suprafaþã viabilã ºi marginal viabilã ºi doar 800.000 de hectare sunt efectiv acoperite de sisteme
de irigaþii funcþionale, potrivit sursei
citate. Anul trecut au fost încheiate
contracte pentru irigarea unei suprafeþe de 391.867 ha, din care
336.131,9 hectare au fost contracte
de cãtre Organizaþii ale Utilizatorilor de Apã pentru Irigaþii (OUAI).
Anul acesta au fost încheiate contracte de irigare pentru o suprafaþã
de 350.000 de hectare, pânã la începutul lunii mai.
ALEXANDRA OANCÃ
(continuare în pagina 2)

“Deflaþia” a ajuns în cantina Federal Reserve

O

cupaþi cu lupta împotriva
deflaþiei, oficialii Federal
Reserve nu au avut timp sã
observe ce se întâmplã în propria
ogradã. Printr-o notã
internã, publicatã recent pe site-ul Zerohedge, angajaþii Federal Reserve Bank of
CÃLIN Chicago sunt informaþi
RECHEA cã “din cauza creºterii
preþurilor produselor
în ultimii ani, preþurile de la cantinã
vor creºte începând din 27 mai
2014”, în condiþiile în care “creºterile din ultimii opt ani nu au fost
transmise mai departe cãtre clienþi”.
Ceea ce s-a întâmplat în “templul”
monetar din Chicago nu este ieºit din
comun. Dimpotrivã, atât în Statele
Unite cât ºi în Europa, producãtorii
au realizat cã nu pot transfera clienþi-

lor povara preþurilor, pe fondul tendinþei accentuate de scãdere a puterii
de cumpãrare. Mulþi au dispãrut din
peisaj, cu efectele binecunoscute
asupra ºomajului, iar alþii au cãutat
metode “inovatoare” pentru conservarea marjelor, cum ar fi “diluarea”
calitãþii.

“Preþurile vor continua sã creascã
cu rate anuale cuprinse între 3% ºi
33%”, se mai aratã în nota internã.
Se pare cã administratorii cantinei de
la Fed-ul din Chicago nu au auzit de
pericolul deflaþionist. O altã precizare deosebit de importantã prin care
sunt justificate creºterile de preþ este

“menþinerea înaltelor standarde de
servire ºi a calitãþii produselor”.
Concluzia implicitã este cã menþinerea preþurilor ar fi determinat scãderea calitãþii produselor, un fenomen familiar pentru majoritatea
consumatorilor americani. Presa de
peste Ocean scrie de câþiva ani buni
despre scãderea calitãþii produselor,
dar ºi despre reducerea semnificativã a cantitãþii nete a produselor alimentare vândute în supermarketuri,
în condiþiile pãstrãrii dimensiunii
ambalajelor.
De parcã excesele monetare ale
bãncii centrale din SUA nu ar fi fost
de ajuns, USDA (Departamentul
Agriculturii din Statele Unite) a
avertizat recent cu privire la creºterea “ºocantã” a preþului cãrnii de
vitã, tocmai la începutul sezonului
vacanþelor ºi al grãtarelor, dupã cum

scrie Reuters.
Motivul invocat de USDAeste seceta “catastrofalã” din California,
dar ºi din Texas ºi Oklahoma. Cu
toate acestea, “se pare cã supermarketurile menþin o inflaþie minimã la
nivelul produselor alimentare, posibil ca mãsurã pentru pãstrarea competitivitãþii, în condiþiile creºterii
presiunilor de preþ pentru produsele
perisabile”, se mai aratã în comunicatul USDA.
Ultimele date de la BLS (Bureau
of Labor Statistics) aratã cã rata inflaþiei din SUA s-a accelerat pânã la
2% în aprilie 2014, de la 1,5% în
luna precedentã, în condiþiile în care
preþul cãrnii ºi-a accelerat creºterea
anualã pânã la 8,4%, de la 5,2% în
luna anterioarã (vezi grafic 1).
(continuare în pagina 2)

