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Inflaþia din
Marea Britanie
creºte peste
aºteptãri

Inflaþia din Marea Britanie a
crescut peste aºteptãri luna trecutã,
consemnând cel mai important ritm
de avans din ianuarie pânã în pre-
zent. În condiþiile date, investitorii
speculeazã cã Banca Angliei ar pu-
tea majora dobânzile, în câteva luni.

Potrivit Oficiului Naþional de Sta-
tisticã de la Londra, preþurile de con-
sum din Marea Britanie au urcat cu
1,9% în iunie 2014, comparativ cu
aceeaºi lunã din 2013, dupã un avans
anual de 1,5% în mai. Analiºtii pre-
conizau o inflaþie de 1,6% în Marea
Britanie, luna trecutã.

Dupã anunþul privind inflaþia, mo-
neda britanicã (lira) a avut un curs de
1,7168 dolari, cu 0,5% mai mare faþã
de ziua anterioarã.

Un sondaj realizat recent de
agenþia Bloomberg aratã cã aproxi-
mativ 33% din cei chestionaþi anti-
cipeazã cã Banca Angliei va majora
dobânda cheie anul acesta. Într-o
analizã anterioarã, de la începutul
lunii iunie, proporþia celor care esti-
mau creºterea dobânzii era de nu-
mai 12%.

Dobânda de referinþã din Marea
Britanie este de 0,5%, nivel minim
record la care se aflã de peste cinci
ani, respectiv din perioada de vârf a
crizei financiare.

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) aºteaptã ca economia Marii
Britanii sã creascã cu 2,9% în 2014.

V.R.

Jean-Claude Juncker, votat drept
preºedinte al Comisiei Europene

Jean-Claude Juncker a fost ales,
ieri, preºedinte al Comisiei Eu-
ropene de cãtre Parlamentul

European. Desemnat la 27 iunie de
cãtre 26 dintre cei 28 de ºefi de stat
ºi de guvern din cadrul UE, Juncker
a obþinut 422 de voturi
din totalul de 751.

Domnia sa a apãrat,
marþi, în Parlamentul
European, moneda
euro ºi a afirmat cã
aceasta “protejeazã
Europa”, provocând
proteste din partea eu-
roscepticilor britanici.

“Moneda unicã nu divizeazã Eu-
ropa, o protejeazã”, a afirmat Jun-
cker în faþa eurodeputaþilor. El a rea-
mintit, în discursul din Parlamentul
European, epoca “rãzboaielor mo-
netare” ºi “pierderea demnitãþii” sta-

telor, nevoite sã ac-
cepte deprecierea
monedei.

Afirmaþiile sale au
provocat proteste în
rândurile euroscepti-
cilor britanici, dar ºi
aplauze. Un eurode-
putat britanic din ca-
drul partidului brita-

nic eurosceptic UKIP l-a întrerupt
strigând “Gunoi”, ceea ce l-a deter-
minat pe preºedintele Parlamentului
European, Martin Schulz, sã intervi-
nã pentru a reinstaura calmul.

De asemenea, Juncker a pledat ºi
pentru înfiinþarea “guvernanþei eco-
nomice” în zona euro, întrucât “tre-
buie sã se încheie situaþia ridicolã a
reprezentãrii uneia dintre cele mai
puternice monede din lume de cãtre
reprezentanþi care, de cele mai multe
ori, se contrazic”.

A.A.

(continuare în pagina 3)

UDMR se înfige bine
în Salrom

UDMR ar fi obþinut, în urma
negocierilor cu PSD, postul
de director general adjunct

al companiei Salrom, unicul produ-
cãtor de sare din þara noastrã, con-
trolat de stat, prin Ministerul Econo-
miei, potrivit unor surse apropiate
negocierilor.

Unele voci politice afirmã cã mo-
tivul pentru care UDMR îºi doreºte
un post în conducerea Salrom ar fi
faptul cã 60-70% din
exporturile companiei
sunt cãtre Ungaria
(pentru combinatul chimic Borºod-
chem, sare alimentarã, sare pentru
deszãpezirea drumurilor): „Industria
chimicã este strategicã pentru Unga-
ria. Combinatul chimic de la Bor-
sodchem, care este concurentul
Oltchim, asigurã circa 3% din
PIB-ul Ungariei ºi a avut un profit de
1,2 miliarde de euro anul trecut.
Chiar dacã este controlat de un fond
de investiþii chinez, combinatul este
un mare contributor la economia
maghiarã. Probabil cã unii îºi fac so-

coteli cã Borsodchem ar putea obþine
discount-uri mai mari de la Salrom.
ªi dacã n-ar fi asta miza, Salrom
este, totuºi una dintre cele mai profi-
tabile companii de stat din portofo-
liul Ministerului Economiei”.

Surse din Ministerul Economiei,
resping, însã acest scenariu, susþinând
cã Salrom vinde materie primã cãtre
Borsodchem la un preþ foarte bun
pentru combinatul din þara vecinã:

„Borsodchem poate
cumpãra sare ºi din Po-
lonia ºi din Ucraina sau

chiar din alte þãri prin porturile din
Croaþia, România sau Bulgaria. Este
clientul Salrom pentru cã societatea
îi oferã un preþ competitiv. Salrom
are rezultate financiare foarte bune
ºi, evident, nu vinde produse sub
costuri. În plus, Fondul Proprietatea,
care deþine 49% din acþiuni, este cel
mai bun paznic, analizând cu atenþie
toate cheltuielile companiei.

A.T.

(continuare în pagina 11)

COMPANII

SFIDAREA LUI BÃSESCU

Poanta cu toanta de la
Harvardn-am

N
u cred cã Guvernul nu a
elaborat studiul de im-
pact asupra reducerii
Contribuþiilor de Asigu-

rãri Sociale (CAS), aºa cum pare sã
rezulte din filmul întâlnirii, la nivel
înalt, în Palatul Cotroceni, dintre

preºedintele Traian
Bãsescu ºi premierul
Victor Ponta, însoþit
de ministrul finanþe-
lor Ioana Petrescu,
un film dat publicitã-
þii de Administraþia
Prezidenþialã, ca sã

infirme declaraþia primului mi-
nistru cã Bãsescu ar fi fost bãdãran
cu doamna ministru.

Toatã lumea observã, din film, cã,
pe de o parte, Bãsescu este protoco-
lar (atât cât poate el), abþinându-se
sã-ºi suduie invitaþii care, pe de altã
parte, îl sfideazã, cerându-i sã pro-
mulge legea reducerii CAS, fãrã sã-i
prezinte mecanismul ºi sursele
bãneºti de recâºtigare a celor cinci
miliarde, estimate cã s-ar pierde prin
adoptarea mãsurii, de la bugetul
asigurãrilor sociale.

Bãsescu le reproºeazã celor doi
miniºtri cã nu au prezentat felul în
care au gândit reechilibrarea, soco-
tind cã, în total, ar ajunge la un defi-
cit bugetar suplimentar de circa
1,7%, dacã ar promulga legea.

Ioana Petrescu afirmã cã a fãcut
un studiu asupra problemei.

Bãsescu i-l cere.

Petrescu spune cã va face studiul,
dupã ce a afirmat cã l-a fãcut.

În locul lui Bãsescu, eu, unul,
mi-aº fi pierdut cumpãtul ºi i-aº fi
aruncat cu scrumiera-n cap, cum a fã-
cut Naomi Campbell cu secretara ei.

Noroc cã la Cotroceni nu se fu-
meazã ºi cã am atâta minte, încât sã
nu fiu politician.

Este oribil sã decizi soarta þãrii,
confruntând potãi înãlþate-n rang.

Dar, din aceastã scenã a filmului,
cu toþii tragem concluzia cã avem un
Guvern de habarniºti.

Nu exclud aceastã posibilitate
(mai ales când mã uit la Petreasca),
dar nu cred ceea ce se vede-n film.

Ce mã face neîncrezãtor este con-
vingerea cã nu-i posibil ca o astfel de
lege, anunþatã cu mult timp în urmã,
îndelung ºi amãnunþit controversatã
(inclusiv cu FMI), sã nu dispunã de
cercetarea impactului sãu, completa-
tã cu evaluarea modului de reechi-
librare bugetarã, dincolo de amato-
rismul sloganurilor pseudo-teoretice
ale absolventei de Harvard, tânãra de
34 de ani ajunsã ministru, la ploaia

din martie.
Eu cred cã, de fapt, Ponta nu a vrut

sã-i dea studiul lui Bãsescu.
Cred cã studiul este criticabil ºi ar

furniza contraargumente, fãcând ca
iniþiativa Guvernului Ponta sã devi-
nã discutabilã, în sine.

Cred cã Ponta, pur ºi simplu, a vrut
sã-l sfideze pe Bãsescu, punându-l
într-o dilemã: sã se umileascã
preºedintele, promulgând o lege cã-
reia îi cunoaºte pericolele, dar nu ºi
soluþiile, ori sã-ºi urce-n cap pe oa-
menii de afaceri (avantajaþi de redu-
cerea CAS), respingând legea?

Cu uºurãtate, Ponta i-a sugerat lui
Bãsescu, de cel puþin douã ori, sã
respingã legea.

Faptul cã miniºtrii hotãrâserã, încã
de acasã, sã-l sfideze pe preºedinte se
citea cu claritate pe faþa Ioanei Petrescu
– o fizionomie rãmasã infantilã, de to-
cilarã dresatã, a cãrei singurã înfrunta-
re se limiteazã la strâmbãturi.

Ioana Petrescu se strâmbã la
preºedinte, în timpul introducerii la
subiectul întâlnirii: îºi împinsese
obrajii cãtre urechi, linia gurii se lun-
gise, iar buza inferioarã se trãsese
înapoi, la fel cum fac preºcolarii,
când sunt certaþi, ca ºi când n-ar auzi
ºi vor sã-ºi exprime indiferenþa faþã
de ceea ce li se reproºeazã.

Servind politica lui Ponta,
Petreasca se strâmbã.

O asigurãm cã nu este nevoie.
În ordine de idei contrarã, bãdã-

rãnie a fost, dar nu a lui Bãsescu.n

Euro, depreciat din vorbe
de Mario Draghi
l Preºedinte BCE: “Creºterea euro, un risc
pentru sustenabilitatea redresãrii”

Moneda unicã europeanã a
scãzut ieri, pe pieþele exter-
ne, raportat la dolar, dupã

ce, în ziua precedentã, preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE),
Mario Draghi, a afirmat cã aprecierea
euro reprezintã un risc la adresa suste-
nabilitãþii redresãrii uniunii monetare.

Euro a scãzut cu 0,3% la ora
10:35, pe piaþa din New York,
atingând un curs de 1,3585 dolari.

Prezent în faþa comisiei pentru
afaceri economice ºi monetare din
Parlamentul European, Draghi ºi-a

reafirmat poziþia potrivit cãreia cur-
sul de schimb nu este o þintã a politi-
cii monetare a BCE, dar a apreciat
cã, totuºi, acesta este un factor im-
portant de inflaþie în zona euro, în
perioada urmãtoare.

“Cu siguranþã, aprecierea euro, care
are loc de la mijlocul lui 2012, a avut
impact asupra stabilitãþii preþurilor”, a
declarat oficialul BCE, adãugând: “În
contextul actual, creºterea euro repre-
zintã un risc la adresa sustenabilitãþii
redresãrii zonei euro”. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

MAI AVEM PUÞIN PESTE JUMÃTATE
DIN TRANSPORTUL FEROVIAR DE ACUM
25 DE ANI

“Dezinteresul Guvernelor
pentru sectorul feroviar
a fost constant, dupã ‘90”

(Interviu cu Sorin Chinde,
directorul general al Grup Feroviar Român)

Reporter : Cum a evoluat
transportul nostru feroviar de mar-
fã, în ultimii ani, în raport cu cel ru-
tier?

Sorin Chinde: La începutul anilor
’90, transportul de marfã avea o
structurã încã centralizatã, dominatã
de sistemul feroviar. Transportul
auto începea sã se organizeze prin
constituirea de flote ºi atacarea desti-
naþiilor de lung parcurs. Volumele de

mãrfuri erau în partizi (n.r. cantitate
de mãrfuri vândute sau cumpãrate o
datã) mari, venind spre ºi dinspre
marile combinate, ºi nu puteau fi de-
servite eficient decât de sistemul fe-
roviar.

Reconfigurarea economiei în
România a dus la o atomizare a par-
tizilor de mãrfuri ºi la o creºtere a
numãrului de destinaþii. În aceste
condiþii, transportul auto, ce benefi-

cia de flote considerabile, a început
sã fie o alternativã viabilã pentru
clienþi pentru distanþe mai mari de
120 km. Astfel, s-a ajuns, astãzi, sã
se poatã contracta transporturi auto
în condiþii de eficienþã la distanþe de
peste 280 km pentru cantitãþi mari de
mãrfuri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Þara noastrã mai are doar puþin peste jumãtate din transpor-

tul feroviar de marfã pe care îl avea în anul 1990, potrivit lui

Sorin Chinde, directorul general al companiei Grup Feroviar

Român (GFR).

Domnia sa subliniazã cã dezinteresul Guvernelor pentru sec-

torul feroviar a fost constant, în toþi aceºti ani, concurenþa

acerbã din partea sectorului auto, dispariþia marilor jucãtori

din economie ºi starea deplorabilã a infrastructurii feroviare

ducând la scãderea cu 40% a transportului feroviar.

Sorin Chinde ne-a vorbit, în cadrul unui interviu, atât despre

piaþa transportului feroviar, cât ºi despre planurile compa-

niei pe care o conduce.

GHEORGHE IALOMIÞIANU:

“Prestaþia Ioanei Petrescu
a pãtat imaginea
specialiºtilor din minister”

Prestaþia pe care a avut-o,
luni, ministrul de finanþe
Ioana Petrescu la Cotroceni

i-a compromis pe specialiºtii din
ministerul de resort, considerã
Gheorghe Ialomiþianu, fost mi-
nistru de finanþe.

Domnia sa ne-a precizat:
“Rãspunsurile pe care ar fi trebui sã
le ofere doamna Petrescu preºedin-
telui Bãsescu reprezentau informa-
þii elementare, pe care domnia sa
era obligatoriu sã le ºtie.

La orice reducere de taxã trebuie
întocmitã fiºa financiarã din care sã
reiasã cu ce sumã se încaseazã mai
puþin la buget ºi care sunt mãsurile
ce vor fi luate pentru compensarea
pierderilor.

Era un lucru elementar, prevãzut
în legea finanþelor, pe care ministrul
de resort ar fi trebuit sã-l ºtie.
Preºedintele i-a cerut aceste cifre,
iar doamna Petrescu ar fi trebuit sã
ºtie sã-i rãspundã. Sunt convins cã
reprezentanþii MFP au comunicat

în prealabil cu consilierii domnului
preºedinte. Aºa se întâmpla când
eu mergeam, în calitate de ministru
al finanþelor, la discuþii la Cotroceni.
ªi atunci Traian Bãsescu cerea ci-
fre, iar eu le solicitam celor din mi-
nister. Îmi pare rãu cã Ioana Petre-
scu a pãtat ºi imaginea specialiºti-
lor din Ministerul Finanþelor Publi-
ce, pentru cã în aceastã instituþie
chiar existã oameni ce ºtiu sã-ºi
facã meseria. Dacã cerea cifrele
respective, într-o orã le obþinea.
Doamna Petrescu ºi premierul au
luat, însã, totul electoral, în loc sã
mergã pregãtiþi la întâlnirea cu
ºeful statului”.

Potrivit lui Gheorghe Ialomiþia-
nu, nici în cadrul discuþiilor avute
cu FMI ºi Comisia Europeanã, Gu-
vernul nu a explicat cum va fi re-
zolvatã problema reducerii CAS în
2015. “Este imposibil sã nu existe
calcule, mai ales având în vedere
faptul cã procesul bugetar începe la
1 mai ºi trebuie sã vizeze ºi ce se va
întâmpla în 2015”, a apreciat dom-
nia sa, subliniind: “Tot la fel s-ar
putea ca aceastã mãsurã sã fie apli-
catã doar pentru câteva luni,
urmând ca din 2015 sã fie scoasã.
ªi afirm acest lucru gândindu-mã
la nota de fundamentare a legii,
care are un articol potrivit cãruia
dacã deficitul structural va fi afec-
tat, mãsura va fi eliminatã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)
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