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Sarea româneasc? se afl? în pericolul de a ie?i de sub controlul statului, atrage aten?ia Ionel
Bl?nculescu, secretarul general al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri, care ne-a
spus c? preg?te?te un "warning sign" (n.r. semnal de alarm?) pentru premierul Victor Ponta.
Sarea româneasc? se afl? în pericolul de a ie?i de sub controlul statului, atrage aten?ia Ionel
Bl?nculescu, secretarul general al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri, care ne-a
spus c? preg?te?te un "warning sign" (n.r. semnal de alarm?) pentru premierul Victor Ponta.
Domnia sa ne-a declarat: "Preg?tesc pentru primul-ministru un «warning sign», pe care i-l
voi înmâna în câteva zile ?i care îl aten?ioneaz? asupra pericolului în care se afl? sarea
româneasc?. Sarea noas-tr? se afl? într-un mare pericol de a fi pierdut? de sub controlul
statului. Este aproape o certitudine, pentru c? «Salrom» (n.r. Compania Na?ional? a S?rii) este
de?inut? în propor?ie de 48,99% de Fondul Proprietatea, care are o prezen?? str?in? de
52%. În acela?i timp, exist? o directiv? european? care prevede c?, în unele ??ri europene,
unde exist? sare care are o anumit? formul? chimic?, rezervele de sare nu mai pot fi
exploatate decât în propor?ie de 30% pe an din cotele stabilite în acest sens, din motive de
mediu. Printre aceste state se num?r? Germania ?i Austria. România nu se afl? sub inciden?a
Directivei, întrucât sarea noastr? are alt? formul? chimic?. De aceea, ?ara noastr? a devenit
un «El Dorado al s?rii». Dac?, printr-o complicitate, FP, care este condus de str?ini, mai ob?ine
1% din «Salrom», atunci pierdem controlul asupra s?rii".
Ionel Bl?nculescu ne-a precizat c? realizeaz? o analiz? pe aceast? tem?, pe care o va da
premierului.
* Bl?nculescu: "Metalurgi?tii ?i siderurgi?tii pot ajunge la relocare, din cauza
certificatelor verzi"
Ionel Bl?nculescu trage un semnal de alarm? ?i în ceea ce prive?te societ??ile din
metalurgie, siderurgie ?i industria ?evilor din ?ara noastr?, care sunt în pericolul de a-?i reloca
activitatea, potrivit domniei sale, din cauza faptului c? furnizorii de energie care pl?tesc
certificate verzi transfer? costurile c?tre aceste companii.
Domnia sa ne-a explicat: "Certificatele verzi acordate pentru produc?ia de energie sunt
pl?tite de furnizorii clasici de energie, care transfer? costurile aferente c?tre beneficiarii
produselor lor, cele mai afectate fiind companiile din metalurgie, siderurgie ?i industria ?evilor,
care au cea mai mare pondere în economie. Astfel, costurile acestor companii, care deja sunt
la limita competitivit??ii, vor cre?te cu la 30-40%, pân? în 2014, fiind puse în situa?ia s?-?i
mute activitatea în ??ri unde nu exist? astfel de lucruri".
Reprezentantrul Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri ne-a spus c? analizeaz?

?i aceas-t? tem?, pentru a-l avertiza pe Victor Ponta în ceea ce prive?te situa?ia prezentat?.
* Bl?nculescu: "Au loc prelu?ri aproape ostile în industria alimentar?"
În ?ara noastr? au loc prelu?ri "aproape ostile" de produc?tori din industria alimentar?, în
special din sectorul uleiului ?i cel al zah?rului, potrivit lui Ionel Bl?nculescu. Domnia sa
opineaz? c?, în acest fel, unele corpora?ii ob?in controlul în domeniile amintite, ad?ugând:
"Se observ? deja col?ii crizei alimentare, prin cre?terea pre?urilor. Pe pia?a româneasc?, se
dore?te crearea unui oligopol, doar dou?-trei companii urmând s? de?in? controlul în industria
alimentar?. O situa?ie precar? ca cea în care ne afl?m este momentul optim pentru prelu?ri
ostile, existând companii aflate în dificultate care, vor nu vor, trebuie s? vând?, pentru a sc?pa
de presiunea sub care se afl?".
În urm? cu câteva zile, "Tereos", cel mai mare produc?tor de zah?r din Fran?a ?i cel de-al
patrulea la nivel mondial, a preluat fabrica "Zah?rul" Ludu? din jude?ul Mure? de la fostul
ac?ionar "Marquenterre Group". Francezii anticipeaz? c? fabrica româneas-c? va ajuta la
onorarea cererilor, care vor cre?te semnificativ în urm?torii ani.
Pe pia?a uleiului, în luna iulie, companiile "Bunge" ?i "Prio Foods" au anun?at încheierea
unui parteneriat privind integrarea capacit??ilor de procesare a semin?elor oleaginoase
de?inute în Ro-mânia. "Noua entitate se va numi «Bunge Prio Coöperatief U.A.» ?i va îngloba,
din partea «Bunge», fabrica de ulei vegetal din Buz?u ?i divizia de îmbuteliere, iar din partea
«Prio» fabrica de biodiesel ?i cea de ulei vegetal recent construit? lâng? localitatea Lehliu
Gar?", ar?ta, la vremea respectiv?, un comunicat al "Bunge".
Totodat?, fabrica de ulei "Argus" Constan?a reprezint? m?rul discordiei dintre dou? tabere,
una condus? de omul de afaceri C?t?lin Chelu ?i cealalt? reprezentat? de "SIF Oltenia" ?i al?i
ac?ionari ai "Argus", care se lupt? pentru controlul companiei.
* Guvernul analizeaz? limitarea banilor lichizi pe pia?? la 2.000 de euro
Consiliul Consultativ pentru Mediul de Afaceri a r?mas conectat la primul ministru, cu care
se afl? în leg?tur? strâns?, dup? cum ne-a spus Ionel Bl?nculescu.
Domnia sa ne-a precizat c?, din cele 37 de propuneri f?cute Executivului în luna iulie, dou?
se afl? în analiz? la Ministerul Finan?elor Publice.
Una dintre acestea prevede limitarea banilor lichizi pe pia??, în cazul persoanelor fizice, la
2.000 de euro.
"Oamenii nu vor mai putea cump?ra cu valiza de bani. Acest lucru va însemna o lovitur?
puternic? dat? evaziunii fiscale. Modelul este italian ?i a fost implementat acum câteva luni de
premierul Italei Mario Monti", ne-a spus Ionel Bl?nculescu.
Cea de-a doua m?sur? se adresea-z? sectorului fondurilor europene ?i presupune crearea
unui singur punct de lucru care s? reuneasc? toate Autorit??ile de Management, dup?
modelul polonez. Propunerea are în vedere ?i un sistem de finan?are punte, care s? permit?
statului s? pl?teasc? beneficiarilor sumele aprobate pentru proiectele derulate pe bani
europeni, împrumutându-se la b?nci, emi?ând obliga?iuni etc., dup? care s?-?i recupereze
banii de la UE.
Reprezentan?ii Consiliului au întâlniri ?i cu Mihai Voicu, ministrul delegat pentru mediul de
afaceri, cu care poart? discu?ii pe marginea situa?iei economice ?i a mediului investi?ional
din ?ara noastr?.
Constituit de fostul premier Mihai R?zvan Ungureanu la începutul lunii aprilie, Consiliul
Consultativ pentru Mediul de Afaceri are patru obiective mari: absorb?ia fondurilor europene
?i finan??rile alternative; fiscalitatea ?i combaterea evaziunii fiscale; relansarea ?i cre?terea
economiei; parteneriatul public-privat ?i alte instrumente asociate. Pentru fiecare dintre
acestea a fost creat un grup de lucru. Consiliul reune?te 27 de membri, reprezentan?i ai
mediului de afaceri din diverse domenii: bancar, farmaceutic, IT, construc?ia de ma?ini,

telecomunica?ii, alimentar, energetic.
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