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Petrolul, americanii ºi
confuzia, noua regulã a
ordinii mondiale
oua strategie de securitate naþio- pentru “ceilalþi”.
nalã a Statelor Unite, ale cãrei
În documentul de la Casa Albã sunt
linii principale sunt incluse în accentuate “provocãrile strategice venite
documentul “Interim National din partea unei Chine tot mai asertive ºi a
Security Guidance”, publicat de
Rusiei destabilizatoare”.
Casa Albã în martie 2021, aratã
Dacã “provocãrile” din parcã “asigurarea securitãþii noastre
tea Chinei au o amplitudine rinaþionale ne cere sã conducem ºi
dicatã ºi o complexitate deosesã susþinem un sistem internaþiobitã, lucrurile ar trebui sã fie
nal deschis, subscris de alianþe
mult mai simple în ceea ce pridemocratice puternice, parteneveºte relaþia cu Federaþia
riate, instituþii multilaterale ºi
Rusã.
CÃLIN
reguli”.
De ce? Deoarece în rândul
RECHEA
Nu este prima datã când o ad“elitelor” politice americane
ministraþie americanã pune aceste încã dominantã ideea cã
centul asupra unei “ordini internaþionale “Rusia este o staþie de benzinã care se
bazate pe reguli”, fiind de la sine înþeles pretinde þarã”. În aceste condiþii, este sucine face aceste reguli.
ficient sã nu mai “alimentezi” de acolo,
Din pãcate, “regulile” au ajuns sã se eventual sã îi convingi ºi pe aliaþi sã facã
schimbe de prea multe ori ºi la intervale la fel, iar falimentul va fi doar o chestiune
tot mai scurte de timp, ceea ce este un de timp.
prilej de confuzie atât pentru aliaþi cât ºi
(continuare în pagina 12)
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Avion deturnat de
securitatea din Belarus,
ca sã aresteze un ziarist
anti-Lukaºenko

CFR Marfã, la un pas
de desfiinþare
l Conform unei scrisori a Comisiei Europene, autoritãþile de
la Bucureºti au propus desfiinþarea CFR Marfã l 23% din
materialul rulant al companiei CFR Marfã va ajunge la societatea de stat Rofersped SA l Niciun angajat nu va fi transferat
direct de la CFR Marfã la Rofersped, care ºi-ar angaja personalul de pe piaþa muncii l Iulian Mãntescu, preºedintele FMLR:
“Dacã statul român nu intervine, CFR Marfã va fi istorie”
FR Marfã este la un pas de desfiinþare, conform informaþiilor
dintr-o scrisoare trimisã în 11
mai 2021 de cãtre oficialii Comisiei Europene cãtre Reprezentanþa
permanentã a þãrii noastre la Uniunea
Europeanã. Din cele opt pagini ale documentului respectiv reiese cã actualul
Guvern, confruntat cu imposibilitatea
recuperãrii de la CFR Marfã a ajutorului
de stat acordat ilegal, a elaborat un plan
care stabileºte desfiinþarea companiei de
stat ºi preluarea doar a unei mici pãþi
din activitatea ei de cãtre societatea
de expediþii a operatorului public de
transport feroviar de marfã din þara
noastrã.

C

Majoritatea transportului de marfã pe
calea feratã ar urma sã fie acoperit de
operatorii privaþi.
Prima etapã a noului plan stabileºte
cã, în cadrul restructurãrii, vor fi disponibilizaþi peste 1400 de angajaþi ai companiei, din cei 5000 de salariaþi. 2500 de angajaþi ar urma sã fie preluaþi de societatea
de expediþii Rofersped SA, dar acest lucru nu este obligatoriu, conform documentului emis de oficialii de la Bruxelles, act care nu spune nimic nici despre
restul de 1100 de angajaþi ce vor rãmâne
fãrã un loc de muncã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

ALTERNATIVÃ LA IPO

Undã verde pentru listãri
directe la Nasdaq
l Nasdaq a avut venituri nete de 851 de milioane de dolari în
primele trei luni din acest an, mai mari cu 21% faþã de acelaºi
interval din 2020
utoritatea pieþei de capital din
SUA (Securities and Exchange
Commission - SEC) a aprobat,
sãptãmâna trecutã, propunerea
operatorului bursier Nasdaq Inc. de a le
permite companiilor sã strângã capital
prin listãri directe.
SEC a informat cã modificarea de reglementare propusã de Nasdaq este în
concordanþã cu normele autoritãþii ºi ar
putea fi beneficã pentru investitori, ca alternativã la o ofertã publicã iniþialã (IPO)
tradiþionalã.
În luna august, Reuters scria cã Nasdaq a solicitat SEC sã modifice normele

A

astfel încât sã le permitã companiilor
care debuteazã pe piaþã prin listare directã sã atragã capital.
Cele mai recente reguli adoptate de
SEC vor extinde opþiunile pe care le au
companiile private care doresc sã devinã
publice, dar sunt precaute cu privire la rolul
jucat de bãncile de investiþii într-un proces
de IPO. Investitori majori au criticat adesea
bãncile de investiþii, care se ocupã de zeci
de ani de IPO-uri, pentru subevaluarea
ofertelor pentru a-ºi ajuta clienþii sã obþinã
câºtiguri mari atunci când acþiunile debuteazã la tranzacþionare. (A.V.)
(continuare în pagina 12)

Roman Protasevici, reþinut de poliþie la protestele din Minsk, Belarus, din 26 martie 2017
În 2015, un avion militar rus (un Su- stezi, la grãmadã, pasageri, este nemaiaictatura din Belarus a Trãim timpuri ciudate. Iar una dintre caajuns ºi în vãzduh. Pe 23 racteristicile acestor timpuri este cã dic- hoi-24M) a fost doborât de armata turcã uzit. Cum s-a ajuns aici?
Spaþiul aerian nu este - vorba românuMai, o cursã a compa- taturile contemporane se extind în spaþii în spaþiul aerian al Turciei. Înainte de a fi
niei Ryanair care deco- noi. Spaþiul virtual este unul dintre ace- doborât avionul primise, din partea con- lui - un sat fãrã câini. Este reglementat de
lase din Atena cu desti- stea. Republica Popularã Chinezã ºi Fe- trolorilor de trafic turci, zece avertismen- reguli stricte. Acestea au fost impuse,
treptat, în perioada de dupã cel de-Al Donaþia Vilnius a fost in- deraþia Rusã dominã o adevãratã indu- te de a-ºi schimba cursul.
Aceste incidente sunt doar vârful ilea Rãzboi Mondial, de puterile occiterceptatã de un avion strie mondialã a hacking-ului. Dar demilitar Mig în
spre asta, cu altã ocazie.
icebergului. De ani de zile avioanele dentale, în special de Statele Unite. Era
Acum sã ne rezumãm la spa- militare ruseºti se angajeazã în inter- firesc sã fie aºa, câtã vreme industria
spaþiul aerian al fostei republici
þiul aerian. În 2014 lumea era cepþii periculoase ale zborurilor transporturilor de pasageri era dominatã
sovietice Belarus. Pretextul,
zguduitã de ºtirea doborârii NATO sau în survoluri apropiate ale de aceste state.
complet iresponsabil, a fost al
Iniþial, Uniunea Sovieticã ºi aliaþii sãi
unui avion de pasageri malae- navelor alianþei nord-atlantice. Exact
unei alerte cu bombã. Complet
zian (zborul 17) deasupra ce vor sã demonstreze cu aceste copi- au încercat sã se impunã prin forþã brutã
inventate de “autoritãþile” din
Ucrainei. Autorii erau separa- lãrii nu e clar. Probabil cã guvernul rus în spaþiul aerian. Lista incidentelor grave
fosta republicã sovieticã. Odatã
CÃTÃLIN
tiºtii susþinuþi de Moscova, iar se bucurã când isprãvile piloþilor sãi din timpul Rãzboiului Rece este consideajuns la sol, pasagerii au fost daþi
rabilã. În 1952 aviaþia militarã sovieticã a
jos. Avionul a fost reþinut timp AVRAMESCU arma crimei o rachetã din arse- apar în ziar.
Însã ce a fãcut acum Lukashenko este doborât douã avioane suedeze în spaþiul
nalul brigadei 53 de apãrare
de ºapte ore.
Acesta este un act de piraterie aerianã. antiaerianã a armatei ruse, “transfera- chiar mai grav. Sã forþezi, în timp de aerian internaþional deasupra Mãrii BalMotivul? Iniþial s-a raportat cã autoritãþi- tã” cãtre rebelii din Donetsk. Au murit pace, aterizarea unei aeronave de pasa- tice.
geri sub ameninþarea rachetelor ºi sã arele din Belarus l-au arestat pe Roman Pro- 289 de oameni.
(continuare în pagina 12)
tasevich, oponent al regimului lui Lukashenko. Mai nou, se pare cã au fost arestate nu mai puþin de ºase persoane. Se
pare cã pretinsa alertã cu bombã a fost
iniþiatã de KGB-iºti din Belarus care
erau la bord ca pasageri ºi care s-au luat
la bãtaie cu echipajul pentru a-l convinge
l Ryanair: ”Credem cã la bordul avionului deturnat au fost infiltraþi agenþi KGB” l Liderii
sã aterizeze.
UE, revoltaþi în urma deciziei de deturnare a avionului l Comisarul român Adina Vãlean,
Vom vedea ce va mai fi. Nu de alta,
dar Uniunea Europeanã are dinþii din
criticatã de lideri europeni pentru o postare referitoare la deturnare
pâslã. Un preºedinte american, Theodore Roosevelt, spunea: “Vorbeºte încet ºi
La bordul aeronavei deturnate duminicã de regimul borât din avion la Minsk, dupã aterizarea de urgenþã a
umblã cu o mãciucã mare” (Speak softly
Lukaºenko pentru arestarea disidentului Roman Protasevici aeronavei.
and carry a big stick). Liderii UE se pare
Din acest motiv, se crede cã Protasevici era urmãrit de sers-ar fi aflat agenþi din Belarus ai KGB, potrivit lui Michael
cã s-au decis sã acþioneze în rãspãrul aceO’Leary, CEO-ul companiei aeriene Ryanair, care declarã, viciile din Belarus înainte ca avionul sã fie deturnat.
stei formule. Sunt convins cã dupã câteBelarusul a trimis, duminicã, un avion de vânãtoare
citat de The Guardian: ”Se pare cã intenþia autoritãþilor a fost
va zile de indignare prefãcutã, se vor
reþinerea jurnalistului ºi a persoanei care îl însoþea. Noi MiG-29 ca sã intercepteze o aeronavã comercialã la bordul
întoarce la politica “angajamentului concãreia se afla Roman Protasevici, opozant al regimului lui
credem cã din avion s-au debarcat ºi agenþi ai KGB”.
structiv”, pe care o practicã cu atâtea dinAfirmaþiile lui O’Leary reprezintã prima confirmare ofi- Aleksandr Lukaºenko. (V.R.)
tre dictaturile planetei.
cialã a informaþiilor conform cãrora patru alþi pasageri au co(continuare în pagina 12)
Noi, însã, trebuie sã observãm ceva.
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NATO cere anchetã internaþionalã în cazul
avionului deturnat de Belarus

