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EUGEN SCHEUªAN, DIRECTORUL GENERAL AL
ELECTROMAGNETICA:

”Evoluþia cãtre
electromobilitate este
inevitabilã”

E
voluþia cãtre electromobilitate
este inevitabilã ºi, încet-încet,
va învinge, este de pãrere
Eugen Scheuºan, directorul

general al Electromagnetica, subli-
niind: „Personal, cred cã, încet-încet,
tehnologia automobilelor electrice va
avansa, din toate punctele de vedere,
inclusiv în sensul scãderii costului ºi,
implicit, al preþului de piaþã. Foarte

mare parte din transport este urban,
transport pe care acum îl fac ºi trotine-
tele, deci evoluþia cãtre electromobili-
tate este inevitabilã”.

Compania este prezentã la Salonul
Auto Bucureºti, care se aflã în de-
sfãºurare pânã în 16 octombrie. Eugen
Scheuºan ne-a spus, în cadrul unui
scurt interviu, cã Electromagnetica are
expuse la târg în principal douã game
de produse - staþiile de încãrcare de
mai multe tipuri pentru diverse aplica-
þii ºi piese ºi subansamble din masã
plasticã, pe care compania le are con-
tractate cu mari producãtori auto. De
staþiile de încãrcare s-au arãtat intere-
sate mai ales persoane fizice, dar ºi
câteva service-uri auto, ne-au declarat
reprezentanþii companiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Excedentul bugetar al
Rusiei, înjumãtãþit din
cauza rãzboiului

E
xcedentul bugetar al Rusiei s-a
redus cu peste 50% în septem-
brie, deoarece veniturile þãrii
nu reuºesc sã þinã pasul cu

cheltuielile generate de rãzboiul din
ce în ce mai costisitor ºi mai prelungit
din Ucraina.

Datele preliminare raportate recent
de Ministerul de Finanþe de la Mosco-
va, preluate de Bloomberg, aratã cã
surplusul fiscal al Rusiei a scãzut la 55
de miliarde de ruble (850 de milioane
de dolari) în primele nouã luni din
2022, de la 137 de miliarde de ruble ra-

portate în perioada ianuarie - august.
Tensiunea pe finanþele publice ale

Rusiei s-a intensificat pe mãsurã ce
guvernul sprijinã economia, aflatã în
recesiune, ºi alocã mai mult pentru
acoperirea nevoilor armatei la aproape
opt luni de la invazia Ucrainei de cãtre
preºedintele Vladimir Putin.

Cheltuielile Rusiei au crescut cu
19% în primele nouã luni din 2022,
comparativ cu aceeaºi perioadã din
2021, aproape dublu faþã de ritmul de
creºtere a veniturilor bugetare. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Fermierii - sleiþi de
secetã, în aºteptarea
finanþãrilor europene

C
rizele din ultimul an
generate de explozia
preþurilor din ener-
gie, de inflaþie, de
problemele apãrute
în lanþul de aprovi-
zionare cu fertilizan-
þi în urma rãzboiului

din Ucraina, peste care s-a adãugat
seceta extremã care a afectat peste
850.000 de hectare (potrivit celei mai
recente raportãri emise de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale)
ºi-au pus amprenta asupra afacerilor

derulate de antreprenorii ºi fermierii
din mediul rural, care au constatat cã
veniturile le-au scãzut considerabil ºi
cã, în foarte multe situaþii, profitul
înregistrat tinde cãtre zero. De aceea,
principala problemã cu care se con-
fruntã aceºtia este nevoia acutã de fi-
nanþare, de recapitalizare a afacerilor,
problemã care a constituit, pe lângã
nevoia stringentã de reabilitare ºi mo-
dernizare a sistemului naþional de iri-
gaþii, principala temã de dezbatere a
participanþilor la cea de-a IX-a ediþie
a conferinþei “Afaceri în agriculturã”,

organizatã de Grupul de presã
BURSA.

Marcel Boloº, ministrul Investiþii-
lor ºi Proiectelor Europene, a afirmat
cã sunt suficiente fonduri europene
care sã ajute dezvoltarea afacerilor fer-
mierilor ºi antreprenorilor din mediul
rural, dar majoritatea acestor sume
sunt prinse pe cadrul financiar europe-
an multianual 2021-2027 ºi vor putea
fi atrase abia dupã ce, pânã la finalul
anului 2022, vor fi aprobate de Comi-
sia Europeanã toate programele opera-
þionale propuse de guvernul de la Bu-

cureºti.
În privinþa sistemului naþional de

irigaþii, Marcel Boloº a spus cã a
identificat o soluþie de finanþare pe
RePower EU, soluþie pe care o dez-
bate cu reprezentanþii Comisiei Eu-
ropene care par dispuºi sã finanþeze
realizarea unui parc de panouri foto-
voltaice flotabile pe canalele de iri-
gaþii, “cu o putere instalatã de 1400
MWh”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Iluziadeglobalizãrii

C
ei care cred cã lumea a aruncat
la coº globalizarea, doar pen-
tru cã s-a redus volumul gaze-
lor care circulã pe conducte

din Rusia cãtre Germania ºi restul Eu-
ropei, pentru cã Statele Unite sau UE
au impus Rusiei, ori Chinei tot felul de
restricþii în relaþiile economice ºi în
transferurile tehnologice sau pentru cã
discursurile naþionaliste fac din nou re-
þete electoral cîºtigãtoare, mai ales prin
Europa ºi America, ori îºi iau dorinþele

drept realitate, ori suferã de o gravã
miopie. Globalismul galopeazã frene-
tic pe întreaga planetã cu cei patru ar-
mãsari ai apocalipsei înhãmaþi la trãsu-
ra sa: bidiviul distrugerii prin rãzboi,
bidiviul distrugerii geo-biologice, bidi-
viul distrugerii economice ºi, desigur,
bidiviul distrugerii pe cale politicã.
Sã-i cercetãm pe rînd ºi sã ”pipãim”
conturul întunecat al globalizãrii la
acest început de secol XXI.

(continuare în pagina 12)

Globalismul galopeazã frenetic pe întreaga planetã cu

cei patru armãsari ai apocalipsei înhãmaþi la trãsura

sa: bidiviul distrugerii prin rãzboi, bidiviul distrugerii

geo-biologice, bidiviul distrugerii economice ºi, desi-

gur, bidiviul distrugerii pe cale politicã.

PETRU LUHAN, GENERAL
MANAGER EMAS BUSINESS
CONSULTING:

“Apelurile de proiecte au
alocãri prea mici”
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MARCEL BOLOª, MINISTRUL
INVESTIÞIILOR ªI
PROIECTELOR EUROPENE:

“RePower EU – o soluþie pentru
finanþarea modernizãrii siste-
melor de irigaþii”
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ªTEFAN PÃDURE,
PREªEDINTELE APAR:

„Deficitul comercial real pe
sectorul agro-alimentar este
de 8 miliarde euro”
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IONEL ARION, PREªEDINTELE
PRO AGRO:

„Piaþa cerealelor este
manipulatã de marii
traderi”
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IOAN ONEÞ, DIRECTORUL
GENERAL ADJUNCT AL AFIR:

”Asigurarea culturilor, ani-
malelor ºi plantelor este acum,
mai mult ca oricând, în aten-
þia fermierilor”
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RALUCA DUMITRESCU,
DEPUTAT:

“Este important sã avem un
pilon de asigurare a
culturilor în caz de secetã”
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NICU VASILE, LAPAR:

“Comasarea terenurilor -
cea mai mare problemã
a sectorului agricol“

àpagina 2

DUMITRU NANCU, DIRECTORUL
GENERAL AL FNGCIMM:

”Am soluþionat 9.126 de
cereri de finanþare din
partea sectorului agricol”
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Redistribuirea injustã a
avuþiei prin mijloace ºi
informaþii oficiale, de
încredere

U
na dintre marile manipulãri
la care suntem supuºi cu
„ajutorul” informaþii-
lor oficiale este rata

anualã a inflaþiei, situatã azi la
o zecime de punct de 16%.
Chiar ºi analiºtii economici
oficiali, care au comentat cãl-
dicel ºtirea, au arãtat cã, fãrã
intervenþia guvernului în pla-
fonarea sau calmarea unori
preþuri, inflaþia realã ar fi fost de peste
25%. Ca sã nu mai vorbim cã noi toþi,
empiric ºi intuitiv, vedem ºi simþim cã

inflaþia este cu mult peste 30% faþã de
anul trecut ºi cu mult faþã de 45% faþã

de 2019, anul pre-plandemic.
Se vede asta ºi din faptul cã

oamenii au bani mai puþini,
deºi inflaþia creºte. Creºterea
salariilor nu a þinut pasul cu in-
flaþia, de unde dubla concluzie
cã inflaþia este (i) importatã din
UE ºi (ii) generatã de lipsa
ofertei, iar nu de o majorare a

cererii de mãrfuri, servicii ºi bunuri de
consum.
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