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AMIRALUL VERGIL CHIÞAC:

“Corupþia ºi atacarea
statului de drept reprezintã

un atac la NATO”

Reporter: Care sunt provocãrile
ºi tensiunile în zona Mãrii Negre?

Vergil Chiþac: Dupã exact un sfert
de secol de la Revoluþia din decem-
brie 1989, în anul 2014, odatã cu ane-
xarea Crimeei de cãtre Rusia am de-
scoperit cã vacanþa geopoliticã pe
care o începusem dupã cãderea Corti-
nei de fier a luat sfârºit. Marea Neagrã
a redevenit o zonã de confruntare ge-
opoliticã, de data aceasta între NATO
ºi Rusia. Rusia a pretextat cã NATO
s-a apropiat foarte mult de graniþele
ei, periculos de mult. Nu este nimic
nou în faptul cã Marea Neagrã a rede-
venit o zonã de confruntare. Dacã fa-
cem recurs la istorie, vom vedea cã
începând cu finalul secolului al
XVI-lea, mai pregnant din secolul al
XVII-lea, zona aceasta a fost o zonã a
confruntãrii ºi protagoniste au fost
Rusia ºi Turcia. Cele douã þãri au fost
rivale în cea mai mare parte a istoriei
lor, de-a lungul timpului au avut loc
diferite rãzboaie între ele. Recent, au
devenit parteneri de convenienþã pen-
tru cã sunt interesaþi în mod special de

ce se întâmplã în Siria, deoarece au
obiective concrete, comune acolo.
Însã de-a lungul a sute de ani imperii-
le ruseºti ºi otomane s-au confruntat
în diferite rãzboaie, din cauza contro-
lului teritorial al Mãrii Negre. La
acest lucru a contribuit în mod special
controlul asupra strâmtorii Bosfor –
Dardanele care face legãtura Marea
Neagrã-Marea Marmara-Marea
Egee-Marea Mediteranã ºi spre ocea-
nul planetar. Cu alte cuvinte, navele
ruseºti nu pot sã aibã acces, din Marea
Neagrã, la oceanul planetar, fãrã con-
simþãmântul Ankarei. Aici a fost cheia
conflictului din Marea Neagrã de-a
lungul timpului. În 1991, Ucraina a de-
venit independentã, iar independenþa
ei a introdus posibilitatea ca þara res-
pectivã sã se alinieze democraþiilor oc-
cidentale. Lucru inacceptabil pentru
Rusia. În anul 2014, pe fondul Euro-
maidanului, este înlãturat de la putere
preºedintele pro-rus Ianukovich, iar
Putin ia o mãsurã de forþã ºi intrã în
Crimeea, dupã care o anexeazã. Lu-
crul acesta s-a produs, din punctul meu

de vedere, din cauza unui deficit de
atenþie al americanilor, al preºedinþiei
Obama. Începând din anul 2011, prin
strategia lor de apãrare americanii au
spus cã îºi îndreaptã atenþia spre zona
Asia-Pacific ºi au produs conceptul de
offshore balancing. Eu ºtiu, din discu-
þiile mele de la acea vreme cu amiralii
americani cã SUA nu era interesatã de
zona Mãrii Negre.

Controlul asupra Mãrii
Negre, vital pentru interesele
Rusiei în Marea Mediteranã

Reporter: Nu putem vorbi, în ane-
xarea Crimeei de cãtre Federaþia
Rusã, ºi de complicitatea Germaniei
ºi Franþei?

Vergil Chiþac: Mi-e greu sã spun
lucrul acesta. Un lucru este însã clar:
America nu era interesatã de Marea
Neagrã la momentul acela.

A consemnat
GEORGE MARINESCU
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M
area Neagrã a devenit în

ultimii ani o zonã geopo-

liticã în care interesele

marilor puteri au pertur-

bat stabilitatea existentã în primii

ani de dupã cãderea Cortinei de fier.

Federaþia Rusã a ocupat Crimeea, a

izolat Marea Azov de Marea Neagrã,

SUA susþine cã Marea Neagrã se aflã

în sfera ei de interes, iar, recent, in-

teresele comerciale ale Chinei îºi fac

simþitã masiv prezenþa în aceastã re-

giune. Provocãrile de securitate sunt

multiple, iar Armata Românã are ne-

voie de înzestrare care se face greu,

deºi anual se alocã 2% din PIB pentru

acest lucru. Pentru a afla mai multe

despre aceste teme ºi despre nevoile

de apãrare ale þãrii noastre, am reali-

zat urmãtorul interviu cu amiralul

Vergil Chiþac, senator independent

în Parlament ºi fost rector al Acade-

miei Navale Mircea cel Bãtrân.

Roxana Mînzatu, ministrul
Fondurilor Europene –
prezentã laCluj, laconferinþa
“Pactul pentru Muncã”
l “Toate statele UE se confruntã cu problema tinerilor lipsiþi de
ºanse ºi oportunitãþi”

Reporter: Care este
contribuþia Ministeru-
lui Fondurilor Europe-
ne la eforturile de sto-
pare a crizei forþei de muncã?

Roxana Mînzatu: Toate statele
Uniunii Europene se confruntã cu
problema tinerilor NEETs (Not in
Employment, Education or Trai-
ning) ºi dezvoltã strategii pentru a
putea sã-i integreze pe piaþa muncii.
Ei sunt tinerii lipsiþi de ºanse ºi opor-
tunitãþi, iar ieºirea din acest cerc vi-
cios se poate face numai prin
dobândirea unor competenþe care sã
le permitã accesul la locurile de
muncã. În România sunt aproximativ
200.000 de NEETs cu vârste cu-
prinse între 16 ºi 24 ani a cãror unicã
perspectivã ar fi calificarea într-un
anumit domeniu ºi certificarea com-
petenþelor dobândite.

Pentru rezolvarea acestei probleme,
Ministerul Fondurilor Europene are
mai multe variante la dispoziþie care le
poate oferi tinerilor NEETs o ºansã la
integrarea ºi angajarea acestora. Dacã

în perioada anterioarã de
programare (2007-2013)
investiþiile în tineri s-au
fãcut prin Fondul Social

European, în actuala perioadã de pro-
gramare (2014-2020) banii europeni
sunt disponibili prin intermediul Pro-
gramului Operaþional Capital Uman
(POCU) 2014-2020, prin axele priori-
tare 1,2,3 ºi 6. O sumã de circa 2,49
miliarde euro este disponibilã pentru
finanþarea intervenþiilor ce au în ve-
dere creºterea gradului de ocupare a
acestor tineri prin intermediul POCU.
Pânã în prezent, au fost lansate 43 de
apeluri de propuneri de proiecte (din
care 7 relansãri), care vizeazã stimu-
larea ocupãrii forþei de muncã, ape-
luri de propuneri de proiecte ce însu-
meazã 2,14 miliarde euro.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Criza forþei de muncã din þara noastrã ºi redu-

cerea deficitului de personal sunt subiectele

care ocupã agenda seriei de conferinþe “Pac-

tul pentru Muncã - O soluþie pe termen lung

pentru diminuarea deficitu-

lui forþei de muncã”, organi-

zate de Confederaþia Naþio-

nalã pentru Antreprenoriat

Feminin (CONAF) ºi Federa-

þia Patronalã Petrol ºi Gaze

(FPPG), în parteneriat cu zia-

rul BURSA, în aceastã toam-

nã. Ministrul Fondurilor Europene Roxana

Mînzatu, alãturi de alte autoritãþi, antrepre-

nori, manageri de top ai marilor companii, re-

prezentanþi ai municipalitãþilor, specialiºti

în domeniu vor încerca sã

identifice soluþii pentru su-

sþinerea angajatorilor ºi an-

gajaþilor, în cadrul eveni-

mentelor care urmeazã sã se

desfãºoare la Cluj, Iaºi ºi Bu-

cureºti.

(continuare în pagina 6)

Bãncile centrale ne trimit în
cãutarea inflaþiei pierdute

Dupã o decadã de experimente
eºuate ºi justificãri absurde ale unor
politici iresponsabile am fi tentaþi sã
credem cã marile bãnci centra-
le nu ne mai pot uimi cu
“ideile” lor salvatoare.

Din pãcate, o astfel de ipote-
zã este complet nerealistã, dupã
cum au arãtat recent doi înalþi
oficiali ai Federal Reserve.

Primul a fost chiar preºedin-
tele instituþiei, Jerome Powell,
care a declarat, în cadrul simpozio-
nului anual de la Jackson Hole, cã
“inflaþia scãzutã pare sã fie problema
acestei epoci, nu inflaþia ridicatã”.

Ideea a fost reluatã de John Wil-
liams, preºedinte ºi director executiv
al Federal Reserve Bank of San Fran-
cisco, în cadrul unei conferinþe re-
cente de la New York, “Euromoney
Real Return XIII: The Inflation-Lin-

ked Products Conference 2019",
unde a susþinut cã ”inflaþia scãzutã
este cu adevãrat problema acestei

epoci".
Oare sã fie vorba despre o

ignoranþã a istoriei la cel mai
înalt nivel al bãncii centrale
americane sau doar despre
ignorarea ei deliberatã? Indi-
ferent care ar fi motivul, chiar
datele de la Federal Reserve,
respectiv divizia de la Min-

neapolis (FRBM), aratã cã afirmaþii-
le lui Powell ºi Williams intrã uºor în
categoria “fake news”.

Astfel, de la înfiinþarea Federal
Reserve, la sfârºitul anului 1913,
pânã în 1971, când preºedintele Ni-
xon a anunþat ruperea legãturii dintre
dolar ºi aur, indicele preþurilor de
consum a crescut de circa 4 ori.

(continuare în pagina 3)
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Tensiune dupã votul pentru
un loc în board-ul FP
l Florian Munteanu: “Administratorul Fondului trebuie sã aibã
o abordare echidistantã, sã nu favorizeze niciun candidat, ºi sã
aplice legile în vigoare la data adunãrii acþionarilor”l Fondul
Proprietatea: “Nu existã un fundament legal pentru a putea spune
cã cel mai ridicat procentaj de voturi duce la numirea persoanei
respective, într-un astfel caz”

Votul de sãptãmâna trecutã pentru
o poziþie de membru în Comitetul
Reprezentanþilor Fondului Proprie-
tatea (FP) a stârnit tensiune în piaþã,
în condiþiile în care, pentru locul lã-
sat liber de Sorin Mândruþescu, Fran-
kiln Templeton, administratorul
Fondului, a decis o nouã convocare a
acþionarilor în care aceºtia sã-ºi ex-
prime opþiunea pentru ocuparea fo-
toliului vacant.

Practic, în adunarea acþionarilor
FP din data de 4 septembrie s-au
confruntat Florian Munteanu, susþi-
nut de acþionari instituþionali din

þara noastrã ºi Vivian Nicoli - candi-
dat în favoarea cãruia Comitetul Re-
prezentanþilor FP a emis, la finalul
lunii iulie, o recomandare de vot.

La AGOA, ambii pretendenþi la
locul în board-ul FP au candidat se-
parat, nu unul împotriva celuilalt,
astfel încât s-a ajuns în situaþia în
care amândoi au obþinut peste 50%
din voturi, Florian Munteanu având
un procentaj puþin mai mare decât
Vivian Nicoli.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 6, “«Importul» de forþã de
muncã din strãinãtate - soluþie imediatã de

compensare a deficitului din piaþã”.


