
16 pagini

n ALIN BURCEA, PARALELA 45: “Fãrã mãsuri pentru
încurajarea incomingului, plimbãm banii dintr-un
buzunar în altul” PAGINA 13

n CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ DE DIALOG
PUBLIC-PRIVAT / Viaþa privatã în era digitalã -
scurtã analizã de risc PAGINA 14

n ANTRENAÞI DE CUMPÃRÃRI
CONSISTENTE
Indicii BVB revin peste nivelul
anterior OUG 114

PAGINA 4

GRAM AUR = 177,7471 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2412 RON EURO = 4,7487 RON DOLAR = 4,2591 RON

2 lei

5 948491 340012 49360

Luni, 3 iunie 2019, nr. 99 (6394), anul XXIX

Infrastructura României -
Prioritatea Noii Perspective

Financiare 2021-2027

A
cum, dupã ce febra alegeri-
lor pentru Parlamentul Eu-
ropean a trecut, este timpul
ca Guvernul sã se gândeas-
cã foarte serios la negocie-
rile care vor avea loc, la ni-
velul instituþiilor europene,
pentru definitivarea noii

Perspective financiare 2021- 2027, a legis-
laþiei europene pentru punerea în aplicare
a acestei perspective, precum ºi la negocierea di-
rectã cu Comisia Europeanã a obiectivelor ºi acþiu-
nilor ce se vor finanþa cu fondurile europene aloca-
te României.

Dupã cum se ºtie, Perspectiva financiarã
2021-2027 este planul multianual al Uniunii Europe-
ne (UE), prin care se stabilesc resursele financiare pe

care Statele Membre le vor aduce la bugetul
UE, în fiecare dintre cei ºapte ani ai perspecti-
vei, precum ºi domeniile principale pentru
care se vor folosi aceste resurse. Legislaþia eu-
ropeanã pentru punerea în aplicare a acestei
perspective financiare cuprinde peste 40 de re-
gulamente, aflate, în prezent, în diferite stadii
de negociere între Parlamentul European ºi
Consiliul UE (aceste negocieri pot fi încheiate,
doar dupã ce Consiliul European va cãdea de

acord asupra mãrimii resurselor financiare pentru pe-
rioada 2021-2027).

În urmãtoarea Perspectivã financiarã 2021-2027,
consider cã România ar trebui sã aibã o singurã prio-
ritate: rezolvarea problemelor fundamentale ale in-
frastructurii din þarã, fie cã vorbim de transporturile
rutiere, aeriene, feroviare, navale ºi liniile ºi conductele

magistralele de transport a energiei electrice ºi a gazelor
naturale, fie cã avem în vedere infrastructura din celelal-
te domenii de activitate-irigaþii, spitale, ºcoli, reþele de
apã potabilã ºi de canalizare, sisteme de colectare, depo-
zitare ºiprelucrareadeºeurilormenajere ºi industriale.

Infrastructura a devenit principala frânã în dezvol-
tarea economicã ºi socialã a României ºi în ridicarea
standardului de viaþã al oamenilor. Competitivitatea
firmelor româneºti este afectatã prin costurile crescu-
te generate de infrastructura precarã; se adânceºte
izolarea unor zone geografice ale þãrii ºi inegalitatea
socialã aferentã acestei izolãri; are loc continua dete-
riorare a mediului înconjurãtor. Ce poate fi mai exem-
plificativ, decât scoaterea României din competiþia
pentru alocarea unor noi investiþii importante în indus-
tria auto, datoritã subdezvoltãrii transporturilor rutie-
re ºi feroviare. Companiile auto din România ne spun

cã viteza medie orarã a trenurilor de marfã este de
15-20 km, iar un autocamion face o zi întreagã, din
Mioveni pânã la graniþa cu Ungaria. Dacã pentru lipsa
forþei de muncã, existã soluþia robotizãrii ºi a inteli-
genþei artificiale (Uzina Dacia nu avea niciun robot în
anul 2003, în timp ce, în prezent, utilizeazã peste 800
de roboþi industriali), precum ºi speranþa reîntoarcerii
românilor plecaþi, ca ºi a redresãrii natalitãþii, pentru
starea precarã a infrastructurii nu existã decât soluþia
investiþiilor.

Partidele politice au înscris în programele lor elec-
torale autostrãzi, spitale regionale, extinderea reþele-
lor de distribuþie a gazelor naturale, reabilitarea ter-
micã a clãdirilor etc. Problema noastrã este însã cã
aceste obiective se repetã la fiecare ciclu electoral, iar
realizãrile sunt modeste, în ritm de melc.

(continuare în pagina 7)
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SONDAJ REUTERS, ÎN CONTEXTUL
RÃZBOIULUI COMERCIAL

Fondurile globale
recomandã acumularea
de numerar

Fondurile globale au devenit mai
prudente în luna mai, evitând sã reco-
mande plasamentele în acþiuni, con-
form unui sondaj realizat de Reuters,
care aratã cã acestea îndeamnã la
creºterea semnificativã a deþinerilor în
numerar ºi obligaþiuni.

Acest lucru reflectã îngrijorãrile
legate de declaraþiile contradictorii
privind negocierile comerciale din-
tre SUA ºi China, respectiv de ame-
ninþarea lansatã recent de preºedin-
tele american Donald Trump cu pri-
vire la impunerea de noi tarife vama-
le pentru importurile din Mexic, care
riscã sã ducã economia globalã în re-
cesiune.

Alan Gayle, preºedintele Via
Nova Investment Management, de-
clarã: “Credem cã SUA ºi China îºi
vor rezolva diferendele legate de co-
merþ într-o perioadã rezonabilã de
timp. Dar, încrederea investitorilor a
fost afectatã puternic. Responsabilii
cu politicile în domeniu joacã peri-
culos ºi îºi pot crea singuri proble-
me”.

Bãtãlia comercialã dintre Washing-
ton ºi Beijing a afectat pieþele finan-
ciare în luna mai, când indicele bursier
american S&P 500 a scãzut cu peste
5%, dupã ce crescuse cu mai bine de
17% în primele patru luni ale anului. În
acelaºi timp, randamentele titlurilor de
trezorerie au scãzut pânã la nivelul
minim al ultimelor luni, conform
Reuters.

Majoritatea managerilor de fonduri
ºi a directorilor de investiþii intervie-
vaþi de Reuters au afirmat cã schimba-
rea cea mai probabilã în privinþa porto-
foliilor este reprezentatã de reducerea
activelor mai riscante sau, în cel mai
bun caz, menþinerea aproximativã a
poziþiilor de risc curente, în urmãtoa-
rele ºase luni.

Expunerea medie pe acþiuni reco-

mandatã în luna mai a fost cea mai scã-
zutã înregistratã dupã februarie, adicã
46,7% faþã de 47% în luna precedentã,
potrivit celui mai recent sondaj Reu-
ters, care include 41 de fonduri din
SUA, Europa, Marea Britanie ºi Japo-
nia. Analiza a fost realizatã între 13 ºi
30 mai.

“Impasul în negocierile comerciale
dintre SUA ºi China, din luna mai, a
devenit îngrijorãtor în sensul cã deza-
cordurile dintre pãrþi par sã fi evoluat
într-un proces de apãrare a politicilor
naþionale ºi a valorilor, în special pen-
tru chinezi. Acest lucru sugereazã cã
realizarea unui acord poate dura mai
mult decât era de aºteptat. În consecin-
þã, am redus expunerea pe acþiuni”, a
mai spus Gayle.

Recomandãrile privind plasamen-
tele în numerar au crescut la 6% - cel
mai ridicat nivel din februarie pânã
acum, faþã de 5,2% în luna precedentã.
Alocãrile în obligaþiuni propuse pen-
tru un model de portofoliu global au
ajuns la cel mai ridicat nivel de dupã
august 2017: 40,8%, de la 40,5%,
potrivit analizei.

Dar, abordarea investitorilor nu este
conformã cu cea a peste 200 de strategi
chestionaþi de Reuters într-un sondaj
separat, care aratã cã acþiunile globale
vor continua sã creascã. Totuºi, aceºtia
atenþioneazã cã o escaladare a rãzbo-
iului comercial dintre SUA ºi China
reprezintã cel mai mare obstacol în
ascensiunea acþiunilor.

Analiza mai aratã cã recomandãrile
privind investiþiile în active nord-ame-
ricane – acþiuni ºi bonduri – au crescut
pânã la cel mai ridicat nivel din 2013,
în defavoarea deþinerilor din zona
euro, dat fiind cã, în opinia specialiºti-
lor, SUA au cele mai bune perspective
de creºtere economicã.

V.R.

VENI, VIDI...

Am mers împreunã!
Vizita Papei Francisc în þara noastrã

a fost un succes. Atât pentru oaspeþi,
cât ºi pentru gazde. Religios, ideea
unitãþii bisericilor creºtine a fost repu-
sã pe tapet într-o þarã preponderent or-
todoxã, organizatoric, nu au existat in-
cidente majore ºi toatã lumea s-a simþit
bine, geopolitic, existã impresia cã pu-
tem fi ºurubul care leagã douã elemen-
te majore ale unui mecanism. Toþi cei
dispuºi sã-l primeascã pe suveranul
Pontif cu inima deschisã au fost satis-
fãcuþi, cei care au un spin împotriva re-
ligiei sau a catolicismului au gãsit în
aceastã descindere elemente care sã le
ascutã arma închinatã urii, în general
fiecare a rãmas la propria pãrere, for-
matã/deformatã în timp, nu au existat
minuni care sã producã revelaþii ºi
convertiri/reconvertiri în masã. Mesa-
jele suveranului Pontif au fost bine
þintite, puternice, aºa cum obiºnuieºte,
fiind clar cã este ancorat în realitãþile
lumii moderne.

Mai catolici decât Papa

Organizatoric, am dovedit cã sun-
tem “mai catolici decât Papa”. Autori-
tãþile au luat mai multe mãsuri, pre-
zentate pe larg înainte de venirea înal-
tului oaspete (ºosele ºi ºcoli închise,
trafic deviat, guri de canal sudate...)
reuºind sã creeze o oarecare tensiune
în rândul populaþiei din oraºele aflate
pe harta vizitei papale. Excesiv de
scrupuloºi, oamenii de ordine (poli-
þiºti, jandarmi...) au fost, ºi de aceastã
datã, la înãlþime, uneori pe culmile ab-
surdului, unele controale, inclusiv cor-
porale, fiind mult prea intens executa-
te, dar dupã cum se ºtie, ordinele se
executã, nu se discutã. Mai multã
omenie, mai ales când în vizitã este un
om care asta propovãduieºte, nu ar
strica. “Sper ca în Rai sã se intre mai
uºor”, a rostit un pelerin dornic sã
ajungã cât mai repede în faþa Catedra-
lei Neamului. “Peste 150 de mii de bu-
cureºteni au participat la evenimentele
publice ale Sanctitãþii Sale, de la ateri-
zarea în România pânã la retragerea la
Reºedinþa Oficialã”, a transmis, dupã
prima zi a vizitei, Comitetul Intermi-

nisterial pentru Securitate “Vizitã
Papa Francisc 2019”. O parte dintre ei
au huiduit câþiva politicieni. “Pânã la
Rai e o cale lungã”, e un vers cunoscut,
aºa cã nimic nu trebuie sã ne surprindã,
nici faptul cã Papa a preferat o maºinã
(Dacia Logan) ieftinã, iar autoritãþile
noastre au rãmas ºi cu aceastã ocazie
prizoniere ale luxului automobilistic.

“Unitate, unitate”

Crispat la momentele de protocol,
cum a fost ºi primirea oficialã din curtea
Palatului Cotroceni, unde se afla ºi
garda de onoare, Papa a arãtat cã se
simte în largul lui în mijlocul oameni-
lor obiºnuiþi. Pentru politicienii autoh-
toni lucrurile stau exact invers, cu
uºoare momente de alergie la bãile de
mulþime, atunci când mulþimea nu este
adusã cu autocarul plãtit de partid.

În toate discursurile rostite în locuri-
le vizitate, Papa a vorbit despre unitatea
creºtinilor. Acest lucru a fost fãcut cu
smerenie, atitudinea sa fiind evidentã
încã de la sosire, atunci când l-a îmbrã-
þiºat pe mitropolitul Nifon ºi i-a sãrutat
crucea de la gât. Un gest de înaltã apre-
ciere pentru Biserica Ortodoxã. Papa
Francisc a vorbit, în cadrul vizitei de la
Palatul Patriarhal, despre unitate ºi des-
pre înflorirea relaþiilor dintre ortodocºi
ºi catolici, odatã cu vizita pe care Papa
Ioan Paul al II-lea a fãcut-o în 1999:
“Cãlãtoria aceea a deschis calea cãtre
alte evenimente asemãnãtoare. Sã mer-
gem împreunã cu puterea memoriei, nu
cu memoria nedreptãþilor suferite sau
pricinuite, a judecãþilor ºi a prejudecãþi-
lor care ne închid într-un cerc vicios ºi
ne determinã sã avem atitudini sterile,
ci cu memoria rãdãcinilor, a primelor
secole în care Evanghelia era vestitã cu
îndrãznealã ºi spiritul profetic a întâlnit
ºi luminat noi popoare ºi noi culturi. (...)
Amintirea paºilor fãcuþi împreunã ne
încurajeazã sã mergem spre viitor,
având conºtiinþa diferenþelor, dar mai
ales regãsind mulþumirea atmosferei de
familie, memoria comuniunii.

DAN NICOLAIE
(continuare în pagina 3)

Grupul Bilderberg
a planificat viitorul
capitalismului

A susþine cã soarta lumii este decisã
în cadrul unor întâlniri secrete ale Gru-
pului Bilderberg îþi asigura “trimite-
rea”, pânã în urmã cu câþiva ani, în
rândul adepþilor teoriei conspiraþiei.

Din 2015 organizaþia are un site ofi-
cial, bilderbergmeetings.org, unde se
aratã cã prima întâlnire a avut loc în
luna mai 1954, la Hotel De Bilderberg
din localitatea Oosterbeek,
Olanda.

Pentru conferinþele anuale
pânã în 2015, site-ul oficial
prezintã doar locul întâlnirii ºi
rezumatul agendelor discuþii-
lor. Din 2016 este prezentatã ºi
o listã oficialã a participanþilor,
unde se regãsesc nume impor-
tante din mediul de afaceri, mass-me-
dia, servicii secrete, guverne sau me-
diul academic. Conferinþa din acest an
a avut loc între 30 mai ºi 2 iunie la
Montreux, în Elveþia.

Dar conducãtori ai unor importante
organizaþii din mass-media nu se regã-
sesc doar pe lista invitaþilor, ci fac par-
te din Comitetul de conducere al Gru-
pului Bilderberg: Mathias Döpfner, di-
rectorul executiv al gigantului Axel
Springer, care are în portofoliu publi-
caþii precum Die Welt, Bild sau publi-
caþia online Business Insider; John
Micklethwait, editor-ºef la Bloom-
berg; Zanny Minton Beddoes, edi-
tor-ºef al revistei The Economist; Lilli
Gruber, editor-ºef în cadrul postului de
televiziune La7 TV; Thomas Leysen,
preºedintele grupului bancar KBC dar
ºi al companiei Mediahuis.

Mediahuis ocupã aproape întreaga
piaþã media din Belgia ºi Olanda, iar
printre ziarele deþinute se regãsesc De
Standaard din Belgia sau De Telegraaf
din Olanda, alãturi de numeroase tit-
luri regionale, posturi de radio ºi tele-
viziune.

În 2015 Mediahuis a cumpãrat gru-
pul NRC Media din Olanda, în 2017
tot o companie olandezã din mass-me-

dia, Telegraaf Media Groep, iar recent
a devenit cel mai mare acþionar al
companiei Independent News&Media
din Irlanda, care publicã cel mai im-
portant ziar din þarã, Irish Indepen-
dent.

Articolul din Financial Times refe-
ritor la aceastã tranzacþie aminteºte cã
Thomas Leysen “face parte din comi-

tetul de conducere al Grupului
Bilderberg, format din lideri ai
corporaþiilor ºi lideri guverna-
mentali”.

În aceste condiþii, este aproa-
pe o certitudine cã niciodatã în
istorie nu a existat un control
mai mare al informaþiilor care
“apar” în mass-media, la fel

cum aproape certitudine este ºi faptul
cã fenomenul “fake news” are cu totul
alte dimensiuni.

Întâlnirea elitelor din Europa ºi Sta-
tele Unite mai are ºi scopul verificãrii
aptitudinilor noilor “cadre” care vor fi
“îndrumate” cãtre posturi importante
din administraþia publicã.

Conferinþa din acest an are printre
invitaþi pe Rafal Trzaskowski, primar
al Varºoviei ºi fost europarlamentar ºi
pe Fernando Medina, primarul
Lisabonei.

Cotidianul britanic Daily Mail scrie
cã invitatã a fost ºi Annegret
Kramp-Karrenbauer, liderul partidu-
lui CDU din Germania, care acum
pare sã fi cãzut în dizgraþia cancelaru-
lui Angela Merkel. Lista oficialã de pe
site-ul organizaþiei nu include acest
nume, însã acolo nu apare nici Secre-
tarul de Stat american, Mike Pompeo,
a cãrui participare a fost confirmatã
într-o ºtire AFP preluatã de ziarul
“BURSA”.

Susþinutã puternic de cãtre doamna
Merkel la alegerile interne de la
sfârºitul anului trecut, doamna
Kramp-Karrenbauer era vãzutã drept
viitorul cancelar al Germaniei.

(continuare în pagina 3)
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