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Fed a
majorat
dobânda de
politicã
monetarã

Federal Reserve (Fed - banca cen-
tralã a SUA) a majorat, în reuniunea de
politicã monetarã din 20-21 martie,
dobânda de referinþã, urmãrind astfel
sã evite o supraîncãlzire a economiei
americane.

Fed a crescut cu un sfert de punct
procentual dobânda-cheie, la un inter-
val cuprins între 1,50% ºi 1,75%.

Decizia este conformã cu estimãrile
analiºtilor ºi reprezintã a cincea
creºtere a costului creditului adoptatã
de Fed dupã luna decembrie 2016,
când Donald Trump a câºtigat alegeri-
le prezidenþiale. Totodatã, aceasta este
prima majorare sub conducerea noului
preºedinte al Fed, Jerome Powell.

Analiºtii aºteaptã continuarea înã-
spririi politicii monetare americane,
însã într-un ritm lent, pe fondul evolu-
þiei foarte bune a pieþei muncii ºi a eco-
nomiei.

Potrivit Fed, “perspectivele econo-
mice s-au consolidat în ultimele luni,
pe fondul evoluþiei solide a pieþei
muncii”.

Conform guvernatorilor Fed,
dobânda-cheie va fi ajustatã gradual,
putând sã ajungã la 2,5% pânã la
sfârºitul anului.

V.R.

2 lei

Administraþia Trump impune
Chinei sancþiuni de aproape 60
de miliarde de dolari
l Beijing-ul ameninþã cu represalii l UE, scutitã
temporar de tarifele americane pe importurile de oþel
ºi aluminiu

Preºedintele american Donald
Trump a semnat, ieri, un memo-
randum care va impune tarife –

represalii de aproape 60 de miliarde de
dolari pentru importurile din China.

“Aceasta este prima din multele
sancþiuni comerciale pe care le vom apli-
ca”, a afirmat Trump la momentul sem-
nãrii memorandmului, conform CNBC.

SUA sancþioneazã China în baza a
ceea ce considerã “dovezi” cã þara
asiaticã încalcã normele privind pro-
prietatea intelectualã ºi transferurile
de tehnologie, potrivit presei
internaþionale.

“Trump a decis sã ia aceste mãsuri

în urma unor investigaþii privind efor-
turile de distorsionare a pieþelor, susþi-
nute de statul chinez, de presiunile ºi
furturile de tehnologii americane ºi de
proprietate intelectualã”, a declarat,
ieri, conform theindu.com, Raj Shah,
reprezentant al Biroului de Presã al
Casei Albe.

Administraþia SUA subliniazã cã
sancþiunile vin dupã ani de convorbiri
cu Beijing-ul, pe marginea probleme-
lor existente, însã aceste discuþii nu au
reuºit sã schimbe situaþia.

A.V.

(continuare în pagina 3)

Ministerul Economiei a fãcut o înþelegere cu Damen, ca statul sã preia
51% din ªantierul Naval Mangalia

Ministerul Economiei a co-
municat, în sfârºit, modali-
tatea prin care statul va

ajunge acþionar majoritar la ªantierul
Naval Daewoo Mangalia (DMHI),
afirmaþie repetatã de diverºi oficiali,
dar necomunicatã ºi Bursei de Valori
Bucureºti, unde este listat “ªantierul
Naval 2 Mai", compania prin care sta-
tul român are o participaþie de 49% din
DMHI.

Ministerul a anunþat, ieri, cã negocie-
rile dintre statul român ºi investitorul
strategic interesat în ªantierul Naval
DMHI Mangalia au fost finalizate în se-
ara zilei de miercuri, 21 martie: “Astfel,
ªantierul Naval 2 Mai SA Mangalia va
renunþa la exercitarea dreptului de prefe-
rinþã cu privire la achiziþia pachetului de
acþiuni deþinut de Daewoo Shipbuil-
ding&Marine Engineering la societatea

Daewoo Mangalia Heavy Industries SA
Mangalia, urmând ca, ulterior, Damen
Shypyards Group sã cesioneze, cu titlu
gratuit, cãtre ªantierul Naval 2 Mai SA,
2% din pachetul de acþiuni, astfel încât
structura de acþionariat a Societãþii Mix-
te care rezultã în urma asocierii sã arate
astfel: - 51% ªantierul Naval 2 Mai ºi
49% Damen Shipyards Group.

Oferta fermã autentificatã va fi depusã în
scris încursulzileideastãzi (n.r. joi) la sediul
ªantierului Naval 2 Mai. Dupã Adunarea
Generalã Extraordinarã a acþionarilor SN 2
Mai SA Mangalia, care va avea loc în data
de 30 martie, partea românã va intra în di-
scuþii pentru elaborarea statului societãþii
mixte”.

Florian Marin, lider al Sindicatului
Navalistul, considerã cã tranzacþia
anunþatã este un pas mic înainte, dar cã
este bine cã se clarificã situaþia, cât de

cât, pentru a putea începe discuþiile pri-
vind salariaþii. Domnia sa ne-a spus: “În
urma discuþiilor cu Ministrul Econo-
miei, s-a stabilit un calendar privind in-
trarea în negocierile referitoare la Con-
tractul Colectiv de Muncã, în perioada
16-30 aprilie.

Important este sã se finalizeze proce-
durile de preluare, sã se stabileascã o
structurã de management, ca sã avem cu
cine vorbi”.

Ministrul Economiei Dãnuþ
Andruºcã a declarat, ieri, cã, în calitate
de acþionar majoritar, statul român va
putea sã protejeze forþa de muncã înalt
calificatã din ºantierul Naval: “Este pen-
tru prima datã în ultimii 28 de ani când
statul român preia controlul asupra unui
obiectiv industrial strategic privatizat.
Din calitatea de acþionar majoritar pu-
tem sã protejãm eficient interesele statu-

lui român ºi putem sã protejãm inclusiv
forþa de muncã înalt calificatã de la ªan-
tierul Naval”.

În ciuda anunþului Ministerului, câte-
va sute de membri ai sindicatului Liber
Navalistul Mangalia ºi Federaþiei Sindi-
catelor Libere din România au protestat
joi în faþa Ministerului Economiei,
aceºtia fiind nemulþumiþi de situaþia în
care se aflã ºantierul naval Mangalia, a
anunþat Agerpres.

Protestatarii au suflat din vuvuzele, flu-
iere ºi au scandat lozinci la adresa Mini-
struluiEconomiei, aceºtia strigând“Hoþii”
ºi solicitând demisia ministrului, conform
agenþiei de presã, care adaugã cã, de ase-
menea, membrii de sindicat au agitat pan-
carte pe care scria: “Redaþi-ne speranþa,
sauocãutãmînFranþa”,“Salvaþi ºantierul,
salvaþi Mangalia” , “Vrem locuri de mun-
cã stabile” ,"Vrem sã muncim, nu sã

cerºim".
Pachetul majoritar din DMHI a fost

scos la vânzare de coreenii de la Dae-
woo Shipbuilding & Marine Enginee-
ring (DSME), care au anunþat, toamna
trecutã, cã au decis sã îºi vândã partici-
paþia de 51% la Daewoo Mangalia cã-
tre olandezii de la Damen Shipyards
Group (acþionarii ºantierului Damen
Galaþi).

Potrivit sindicaliºtilor, ºantierul de la
Mangalia are datorii de 1,2 miliarde de
euro.

Fostul premier Mihai Tudose a decla-
rat cã Guvernul, prin Ministerul Econo-
miei, vrea sã rãscumpere acþiuni de la
Daewoo Mangalia pentru a des chide
un ºantier naval al statului unde ar putea
fi construite fregate pentru Armatã.

A.A.

SITE-UL OLIGARCHSINSIDER.COM:

Fluxys, concurent cu Transgaz în preluarea
DESFA, este partener cu Gazprom

Licitaþia pentru achiziþia a 66%
din capitalul social al Operato-
rului Sistemului Elen de Tran-

sport Gaze Naturale DESFA este în
plinã desfãºurare, în februarie fiind
depuse douã oferte angajante de cãtre
consorþiul compus din Regasificadora
del Noroeste SA, Reganosa Asset
Investments SLU, SNTGN Transgaz
ºi Banca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare (BERD), ºi con-
sorþiul compus din Snam SpA, Enagas
Internacional SLU ºi Fluxys SA.

Legãturile companiei belgiene
Fluxys (parte din consorþiul concurent
cu cel în care participã transportatorul
român de gaze Transgaz) cu gigantul
rus Gazprom au fost detaliate, recent,
în cadrul unui articol apãrut pe site-ul
oligarchsinsider.com, care se prezintã
drept o publicaþie online care oferã in-
formaþii, analize ºi investigaþii jurnali-

stice în “lumea misterioasã ºi adesea
nedocumentatã a oligarhilor”.

Conform acestuia, în august 2017,
CEO-ul Fluxys, Pascal De Buck, a de-
clarat pentru mass-media belgiene cã
participarea Fluxys, Snam ºi Enagas la
proiectul TAP le poate aduce un avan-
taj faþã de concurenþi în cadrul
licitaþiei DESFA.

Secþiunea cea mai lungã din gazo-
ductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP)
se aflã în Grecia, acoperind 550 km, iar
acþionarii TAP vor economisi bani prin
exercitarea controlului majoritar asupra
unei companii deja existente operaþio-

nale, se aratã în articol, care adaugã cã
ceea ce CEO-ul Fluxys nu a spus a fost
cã a agreat cu Gazprom sã se alãture
proiectului de conducte TAP.

Autorii articolului precizeazã cã
TAP trebuia sã fie o “alternativã la ga-
zul rusesc”, o “inovaþie pentru a pune
sub semnul întrebãrii dominaþia gazu-
lui rusesc”, ar fi trebuit sã furnizeze
Europei o altã sursã mare de gaze natu-
rale (gazul din Azerbaidjan), ajutând
continentul sã se diversifice ºi sã îºi re-
ducã dependenþa faþã de Rusia: “Dar la
25 ianuarie 2017, directorul general al
Gazprom Export, Alexander Medve-
dev, a anunþat la Viena cã Gazprom in-
tenþioneazã sã utilizeze jumãtate din
capacitatea TAP ca sã transporte gazul
rusesc în Europa.

M.P.

(continuare în pagina 2)

SCANDAL PE PLAFONAREA DOBÂNZILOR

50 de economiºti se pun
contra legii lui Zamfir

S
enatorul liberal Daniel Cãtã-
lin Zamfir a reuºit sã facã va-
luri uriaºe cu proiectele sale
de lege privind protecþia

consumatorilor, atrãgând o serie de
opinii împotriva iniþiativelor lui legi-
slative, care se aflã în dezbatere în
Parlament.

Textele de lege ale parlamentarului
vizeazã plafonarea dobânzilor la 18%
pentru creditele de consum ºi la de 2,5
ori mai mult decât dobânda cheie pen-
tru cele ipotecare ºi imobiliare, anula-
rea caracterului de titlu executor pe
care îl au contractele de credit ºi limi-
tarea valorii la care debitorul îºi poate
recupera locuinþa de la recuperator la
cel mult dublul preþului la care acesta
din urmã a cumpãrat casa de la bancã.

Dupã ce bãncile, BNR ºi FMI s-au
exprimat împotriva acestor proiecte
legislative, ieri, “un grup de cadre di-
dactice, economiºti ºi antreprenori
preocupaþi de politi-
cile publice care
afecteazã climatul de
afaceri ºi bunãstarea
populaþ ie i” au
transmis o scrisoare
deschisã Parlamen-
tului României,
având ca titlu “Plafo-
narea dobânzilor - o
mãsurã potrivnicã
dezvoltãrii ºi inclu-
ziunii sociale”.

Dosumentul su-
bliniazã o serie de
efecte negative pe care ar urma sã le
aibã plafonarea dobânzilor, dacã legea
care prevede aceastã mãsurã va fi
aprobatã în forma actualã.

Cei 50 de semnatari ai scrisorii,

transmisã de economistul Bogdan
Glãvan, le-au cerut parlamentarilor sã
nu voteze proiectul lui Zamfir.

Existã o diferen-
þã între scopul de-
clarat al proiectului
de lege ºi consecin-
þele sale reale, con-
siderã sursele cita-
te. Acestea aratã cã
mãsura plafonãrii
dobânzilor este di-
structivã pentru ac-
tivitatea de credita-
re ºi afecteazã cu
precãdere bunãsta-
rea populaþiei cu
venituri reduse -

persoanele care lucreazã în economia
informalã ºi care nu au posibilitatea sã
contracteze credite de consum la
dobânzi mici.n

(continuare în pagina 3)

Zamfir: “Sfârºitul lumii -
Episodul II”

R
eacþiile la scrioarea
deschisã a economiºtilor
nu au întârziat sã aparã. În
timp ce clienþii împrumu-

taþi în CHF au numit documentul
“noul ferpar” (fãcând referire la
anunþul bãncilor asemãnãtor cu un
ferpar ce fãcea referire la Legea dãrii
în platã), deputatul PSD Liviu
Pleºoianu a scris, pe pagina sa de Fa-
cebook: “Ca deputat PSD, primesc
pe email o scrisoare prin care Bog-
dan Glãvan, consilierul preºedinte-
lui PNL (Ludovic Orban), îmi spune
cã iniþiativa legislativã a parlamenta-
rului PNL Daniel Zamfir (plafonarea
dobânzilor la credite) e îngrozitoare
ºi mã îndeamnã sã nu o votez.

Domnule Orban, deconectaþi-vã
propagandistul de la contul meu de
email. Iniþiativa legislativã a lui Da-
niel Zamfir este foarte bunã ºi voi vota
pentru!”

ªi Daniel Zamfir a reacþionat,
postând pe Facebook:

“Sfârºitul lumii - Episodul II
Dacã dupã Darea în platã am scã-

pat de apocalipsã, pânã aici ne-a fost!
Un grup de prieteni, profesori la ASE,
au lansat o scrisoare care se vrea un
avertisment la ceea ce va urma, dacã
românilor le vor scãdea ratele la cre-
dite. E adevãrat, fiind vorba de vreo
ºapte milioane de contracte, la care
trebuie sã umble la dobânzile uriaºe,
supãrarea bãncilor ºi a IFN-urilor e de
înþeles. Vã spuneam cã scenariul
acesta cu ameninþarea dispariþiei cre-
ditãrii ºi bineînþeles cã legea loveºte
taman în oamenii sãrmani, l-am trãit
la Legea darii în platã (n.r. iniþiatã tot
de liberalul Zamfir). Majoritatea gru-
pului de profesori care propovãduiesc

acum dezastrul, fãcea acelaºi lucru ºi
acum doi ani. Or, mãcar din respect
pentru studenþi, constatând cã nimic
din ce spuneau atunci nu s-a confir-
mat, ar fi trebuit, în opinia mea, sã fie
mai rezervaþi; ºi puþinticã documen-
tare n-ar fi stricat, chiar dacã mulþi
probabil sunt doctori în economie. Si-
gur cã doar faptul cã laureatul pre-
miului Nobel pentru economie, Jo-
seph Stiglitz, are o analizã contrarã, e
neimportant pentru domniile lor. Însã
cred cã mãcar o lecturã, chiar ºi pe
diagonalã, a lui Akerlof ºi Schiller,
alþi doi laureaþi ai premiului Nobel
pentru economie, în cartea intitulatã
sugestiv «La pescuit de fraieri» n-ar fi
stricat deloc. Zic ºi eu în diagonalã, cã
mãcar capitolul 9, Falimentul profita-
bil, ar fi fost sigur de interes pentru
studenþi”.

(continuare în pagina 3)

Clienþii: “Demersul ASE
nu face onoare ”

C
lienþii cu credite în franci el-
veþieni (CHF) s-au arãtat
consternaþi de scrisoarea
mediului economic ºi ne-au

transmis punctul lor de vedere pe su-
biect. Debitorii considerã cã acest de-
mers nu face onoare nici celor care l-au
semnat, nici instituþiei din care aceºtia
fac parte.

Reprezentanþii Grupului clienþilor
cu credite în CHF(GCCC) ne-au de-
clarat: “Constatãm, cu oarecare con-
sternare, cã s-a redeschis o adevãratã
Cutie a Pandorei (care se închisese
dupã promulgarea Legii dãrii în platã),
odatã cu aceste legi aºa-zis «ale cãmã-
tãriei», în special cu legea plafonãrii
dobânzilor. Spunem «consternare»
pentru cã observãm aceleaºi argumen-
te puerile, nefondate ori exagerate,
aruncate cu disperare în spaþiul public
de mediul financiar-bancar. Prin com-
paraþie, acum se apeleazã tot mai mult
la latura «mediul academic»,
încercându-se manipularea ºi
rãspândirea unor idei complet greºite
prin intermediul unor personaje din
mediul universitar. Un demers care nu
face onoare nici celor care l-au semnat,
dar nici instituþiei din care fac parte.

Am fost asaltaþi în aceastã perioa-
dã, din aceastã direcþie, de informaþii
complet eronate, de multe ori hilare.
S-a spus cã va dispãrea creditarea, la
fel cum, pe vremea comunismului,
din cauza plafonãrii preþurilor în pieþe
(aºa-numitul mercurial), ar fi dispãrut
mãrfurile de pe tarabe. În parantezã
fie spus, este aberant sã compari piaþa
financiar-bancarã din capitalism cu
piaþa merelor din comunism. Mai ales
când comparaþia vine din partea unor
profesori de economie. Se fac compa-

raþii cu economiile þãrilor din Africa
ºi America Centralã. Cu mãsuri simi-
lare existente la 1700. E un întreg car-
naval al dezbaterii publice, care ºi-ar
gãsi locul, cel mult, în folclorul eco-
nomic”.

Clienþii s-au arãtat indignaþi de
“multiple elemente” din cadrul scriso-
rii. Reprezentanþii GCCC afirmã: “Nu
am regãsit în scrisoare nimic despre
dobânzile ucigãtoare practicate de cã-
tre unele IFN-uri. Nu am regãsit în
scrisoare nimic despre publicitatea
înºelãtoare ºi modalitatea imoralã în
care bãncile, dar în principal IFN-urile
îºi atrag clientela. Nu am regãsit în
scrisoare nimic despre dobânzile de
mii la sutã care ar afecta tocmai oame-
nii cu venituri mici. Nu am regãsit în
scrisoare nimic despre modul în care
profitã aceste instituþii tocmai de oa-
menii mai puþin instruiþi. n

(continuare în pagina 3)

Bogdan Glãvan,
consilierul economic
al preºedintelui PNL
Ludovic Orban, le-a

transmis
parlamentarilor sã nu

voteze proiectul de
lege al liberalului
Daniel Zamfir.


