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Grecia încearcã
sã-ºi impoziteze
cetãþenii care au
conturi în bãncile
elveþiene

Ministerul de Finanþe de la Atena
a anunþat ieri cã a reluat negocierile
cu guvernul elveþian în vederea
încheierii unui acord pentru impozi-
tarea cetãþenilor greci care deþin con-
turi în bãncile elveþiene, în timp ce
statisticile aratã transferuri semnifi-
cative de capitaluri bãneºti din Gre-
cia cãtre alte state. În ultimii doi ani,
grecii au transferat legal în strãinã-

tate circa 16
miliarde de
euro, mai pu-
þin de 10% din
aceastã sumã
ajungând în
bãncile din
Elveþia, potri-
vit datelor fur-
nizate de Mi-
nisterul de Fi-
nanþe în luna

decembrie. Grecia încearcã sã dimi-
nueze evaziunea fiscalã endemicã ce
afecteazã veniturile la buget, dar re-
zultatele acestui demers sunt pânã în
prezent modeste.

Potrivit ediþiei de luni a cotidia-
nului grec Ta Nea, Banca Greciei
dispune de informaþii potrivit cãro-
ra un numãr de 403 cetãþeni greci au
transferat în alte þãri cel puþin
100.000 de euro în anul 2010, dar
nu au declarat niciun venit. Publica-
þia precizeazã cã, în acelaºi an, 731
de greci au transferat în bãncile strã-
ine depozite care însumeazã un mi-
liard de euro. n

Nu mai sunt cereale pe piaþã
l Baciu, LAPAR: Agricultorii nu-ºi mai vând producþia pentru cã nu cunosc viitorul

Agricultorii nu-ºi mai vând
cerealele, pentru cã nu ºtiu
ce le rezervã viitorul, ne-a

spus Laurenþiu Baciu, preºedintele
Ligii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli din România (LAPAR).
Domnia sa ne-a precizat cã fermierii
sunt conºtienþi de faptul cã
producþia de porumb va fi
una aproape de zero (în pre-
zent, 80% din culturile de
porumb sunt compromise)
ºi cã, având în vedere ºi re-
zultatele slabe în ceea ce
priveºte recolta de grâu,
producãtorii au ales sã pã-
streze cerealele pe care le au
în stoc, “pentru a þine de
preþ”. Acest lucru înseamnã
cã cerealele se vor scumpi,
potrivit domnului Baciu,
care ne-a precizat: “Grâul costã,
acum, în port, 1,2 lei/kg. Este posi-
bil ca în jurul Sãrbãtorilor sã ajungã
la 2 lei. ªi la porumb situaþia este
aceeaºi. Dacã acum piaþa este atât
de ridicatã, pânã la anul nu are cum
sã scadã, dimpotrivã”.

Domnia sa ne-a spus cã ºi expor-
turile au început sã scadã, subliniind
cã producþia de grâu, care este la ju-
mãtatea celei de anul trecut, nu este
suficientã pentru a acoperi consu-
mul: “Din cele 3,9 milioane de tone
de grâu cât am fãcut în acest an, circa

600.000 de tone sunt pentru
sãmânþã, în jur de un milion de tone
se aflã în gospodãriile individuale
pentru autoconsum, trei milioane de
tone reprezintã necesarul pentru pâi-
ne ºi produsele de panificaþie, iar cir-
ca un milion de tone de grâu ar trebui

sã meargã în furajerie. Aºadar, nici
mãcar nu ne ajunge producþia de
grâu pentru necesarul intern, nu mai
punem problema de exporturi… Din
decembrie-ianuarie vom fi nevoiþi sã
importãm”.

Tabãrã: Minimalizarea
producþiei de anul
trecut este gest
copilãresc

Anul acesta, producþia de
grâu a fost de 3,9 milioane de
tone, iar în 2011 aceasta s-a
ridicat la 7,1 milioane tone,
ne-a declarat Laurenþiu Ba-
ciu, subliniind cã declaraþiile
ministrului agriculturii Da-
niel Constantin, potrivit cã-
rora în 2012 am produs 4,7

milioane de tone de grâu ºi anul trecut
5,7 milioane tone, au fost fãcute în
scop politic, pentru “a da bine” la re-
ferendumul de duminicã.
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70% dintre acþiunile
“eMag” – în mâinile
gigantului “Naspers”

Grupul sud-african Naspers
va achiziþiona 70% din ac-
þiunile Dante International,

compania care deþine site-ul de co-
merþ electronic eMAG.ro, cu afaceri
de 145 milioane de euro în 2011.
Potrivit datelor Registrului Comer-
þului, valabile la 6 mai, acþionarii
Dante International erau Asesoft
Distribution (deþinutã în cote egale
de Iulian Stanciu ºi Se-
bastian Ghiþã) - 80,67%,
Radu Apostolescu -
16,33% ºi Asesoft Web (unde Se-
bastian Ghiþã ºi Iulian Stanciu deþi-
neau fiecare câte 50%) - 3%.

Valoarea tranzacþiei, care va deve-
ni efectivã dupã primirea acordului
de la Consiliul Concurenþei, nu a fost
datã publicitãþii, însã potrivit presei,
aceasta se ridicã la 100 de milioane
de euro.

“Naspers va deþine 70% din acþiu-
nile companiei eMAG, Iulian Stan-
ciu - 21,6%, iar Radu Apostolescu

va pãstra 8,4% din acþiuni. Intrarea
Naspers în acþionariat a fost determi-
natã de poziþia eMAG în retail-ul re-
gional, intenþia grupului fiind capita-
lizarea know how-ului companiei
locale pentru expansiunea în regiu-
ne”, se aratã într-un comunicat al
emag.ro.

Iulian Stanciu va asigura manage-
mentul companiei în calitate de di-

rector general eMAG, iar
Radu Apostolescu va
ocupa poziþia de director

de dezvoltare, se spune în comuni-
cat.

Iulian Stanciu, Director General
eMAG, a declarat: „Pentru mine,
poate cea mai importantã compo-
nentã a tranzacþiei este recunoaºte-
rea valorii companiei ºi a rezultate-
lor echipei pe care am construit-o în
toþi aceºti ani".

MIHAELA DALAR STANCA
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Cocoºatã sub blanã de nurcã ºi
cãciulã de leopard îndesatã,
o babã crãcãnatã, în haine

bune, se târa cu greu, în baston, pe
sub coloanele de la Sala Palatului,
prin cele 38 de gra-
de ale dupãamiezii
din duminica Refe-
rendumului.

Era pustiu în toa-
tã piaþa, aburii
încinºi tremurau
caldarâmul.

Dintr-un non-stop, a ieºit vânzãtoa-
rea sã se holbeze.

- Lu’ baba asta i-e frig, i-am zis.
- La ea mã uit, a spus femeia, cu

mâna la gurã.
- S-a înfofolit, în mintea ei crede

cã-i iarnã ºi se bucurã cã uite ce cald
ºi bine îi e…

- O fi ieºit sã voteze, mi-a rãspuns.
Mi-a picat fisa.
Avea dreptate.
Probabil cã bãtrâna nu ieºea pe

stradã niciodatã.
Va fi ieºit la Referendum ºi n-a bã-

gat de seamã canicula.
Probabil cã locuia singurã.
Am intrat în casã.
La televizor, au estimat cã 11%

dintre participanþii la Referendum au
votat pentru Bãsescu.

Am rãmas cu gura cãscatã – frate!,
cât de dus cu capul sã fii, ca sã te duci
la Referendum, dacã þii cu Bãsescu?!

(continuare în pagina 3)
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Trãiascã piaþa liberã!

Leul s-a apreciat vizibil, dupã
ce au fost date primele apro-
ximaþii cã nu s-a întrunit

cvorumul la Referendum.
Informaþia cã Antonescu a plecat

din Cotroceni a apreciat ºi mai mult
moneda naþionalã.

Dacã Ponta ar demisiona, atunci
am putea cumpãra un euro cu trei lei.

ªi dacã ar demisiona ºi Bãsescu,
atunci am lua doi euro la leu.

Trãiascã piaþa liberã de minci-
noºi!

MAKE

Leul, apreciere puternicã

Cursul a coborât, ieri, cu 5,6 lei,
pânã la nivelul de 4,5558 lei/euro.
Leul a început sã se aprecieze încã
de la deschiderea ºedinþei de tran-
zacþionare, cursul coborând, în mai
puþin de o orã ºi jumãtate, de la
4,5670 lei/euro pânã la 4,5625
lei/euro. Aurmat, apoi, o scurtã pe-
rioadã de urcare, pânã la 4,5640
lei/euro.

ALEXANDRU SÂRBU
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Cîþu: Mai sãraci
cu 20 milioane euro

Referendumul ne-a
fãcut mai sãraci cu 20
milioane euro, potrivit
analistului Florin Cîþu,
care ne-a spus cã aces-
ta este singurul efect al

votului de duminicã. Domnia sa se
întreabã cum vor reuºi parlamentarii
sã recupereze suma cheltuitã pentru
organizarea referendumului.

“Criza noastrã politicã a avut eco-
uri ºi în alte state din cauza contextu-
lui economic mondial, altfel nu cred
cã problemele noastre politice pre-
zentau interes pentru alþii”, a mai
adãugat domnia sa.

Întrucât aºteptãm o nouã cam-
panie electoralã, ºi în lunile care ur-
meazã vor fi cheltuite sume impor-
tante de bani din bugetul de stat, adi-
cã din buzunarele noastre.

Dochia: Nervozitatea ºi
incertitudinea persistã în
rândurile oamenilor de
afaceri

Analistul Aurelian
Dochia susþine cã oa-
menii de afaceri “au
rãsuflat uºuraþi” cã
am trecut ºi de etapa
referendumului, su-

bliniind, însã, cã mediul investiþio-
nal este conºtient cã, pânã la alegeri-
le din toamnã, nu se vor rezolva pro-
blemele de pe scena politicã.

“Nervozitatea ºi incertitudinea
persistã, în rândurile oamenilor de
afaceri, pentru cã nu se ºtie cum se
vor orienta politicile economice. Po-
liticienii se vor ocupa în continuare
de disputele lor”, ne-a mai spus Au-
relian Dochia.

Pârvan: Economia nu va
mai putea accepta
întârzierea unor decizii

Economia este su-
pusã în continuare
aceloraºi provocãri,
potrivit lui Cristian
Pârvan, secretarul
general al Asociaþiei

Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), care ne-a precizat: “Eco-
nomia nu reacþioneazã peste noap-
te, dar nu va mai putea accepta
întârzierea unor decizii. Mãsurile
economice nici mãcar nu sunt luate
în discuþii de autoritãþi. Declaraþii-
le fãcute de politicieni zilele trecu-
te în cadrul unor conferinþe de pre-
sã sunt doar niºte declaraþii de in-
tenþii”.

EMILIA OLESCU
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MAKE

AFACERI

Blitzkrieg de cârpaci

Cã România are doar zece mi-
lioane de cetãþeni cu drept de
vot, ar fi putut fi decretat de

Institutul Naþional de Statisticã încã
de dinaintea Referendumului, pentru
cã Institutul îi este subordonat Guver-
nului ºi ar fi fost de ajuns sã-i treacã
prin cap lui Ponta sã-i comande sã
predea Recensãmântul mai devreme.

Dupã ce a planificat operaþiunea
complexã de preluare a puterii, prin
substituirea Avocatului poporului,
înlocuirea preºedinþilor camerelor

Parlamentului, limitarea competenþe-
lor Curþii Constituþionale, modificarea
legii Referendumului ºi suspendarea
preºedintelui, Dan Voiculescu a fost
atent ºi la amãnuntul desfiinþãrii comi-
siei de stabilire a plagiatului lui Ponta
ºi la subordonarea Monitorului Ofi-
cial, dar a uitat detaliul crucial al Re-
censãmântului care ar fi putut fi rezol-
vat oricând, în cele trei sãptãmâni de
campanie pentru Referendum. (F.G.)
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