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“BCE poate
deprecia euro doar
prin achiziþia de
bonduri suverane”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
încã poate interveni pentru deprecie-
rea euro, dar numai prin achiziþia de
bonduri suverane ale celor 18 þãri
care utilizeazã moneda unicã, potri-
vit unui sondaj realizat de agenþia
Reuters în rândul strategilor valutari.

Conform analizei, euro se va de-
precia faþã de dolar în urmãtoarele
12 luni, însã declinul nu va fi impor-
tant decât dacã BCE îºi va relaxa po-
litica monetarã în mod semnificativ.
Strategii intervievaþi sunt de pãrere
cã mãsura necesarã în acest sens este
achiziþia de obligaþiuni suverane.

Din cei 38 de strategi cuprinºi în
sondaj, 29 susþin cã BCE ar putea in-
fluenþa euro “pe cont propriu”, inde-
pendent de deciziile de politicã mo-
netarã ale Fed SUA.

Euro a pierdut 9% faþã de dolar de
la începutul anului 2014, cea mai
mare scãdere venind dupã ce BCE a
anunþat, în septembrie, mãsuri meni-
te sã alimenteze inflaþia ºi creºterea
economicã a zonei euro. Printre
aceste mãsuri se numãrã achiziþiile
de obligaþiuni garantate.

Euro mai slab ºi alte stimulente
lansate de BCE nu au reuºit, pânã
acum, sã creascã inflaþia, care a fost
de 0,4% în luna octombrie. Þinta de
inflaþie a BCE este de aproape 2%.

V.R.

IOANA PETRESCU ANUNÞÃ CÃ BUGETUL VA FI PROMULGAT
DE NOUL PREªEDINTE

Pârvan: “Investitorii îºi fac trei planuri
de afaceri, în lipsa bugetului de stat”

Investitorii sunt obligaþi sã-ºi
întocmeascã trei planuri de afa-
ceri, pentru un scenariu pozitiv,

unul moderat ºi unul pesimist, în
lipsa bugetului de stat, ne-a spus
Cristian Pârvan, secretarul general
al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR).

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care ministrulFinanþelor
Publice Ioana Petrescu a declarat, zi-
lele trecute, într-o emisiune televiza-
tã, cã bugetul statului pentru anul
viitor nu va fi prezentat preºedintelui
Traian Bãsescu, ci va fi însuºit de
noul premier ºi promulgat de noul

preºedinte.
Adicã, la finalul anului în curs, în

ajun de Sãrbãtori…
Cristian Pârvan ne-a precizat: “Pri-

mul semn de îngrijorare legat de faptul
cã nu vom avea buget pânã în februarie
anul viitor este faptul cã nu va fi aprobat
nici Codul Fiscal ºi niciCodul de Proce-
durãFiscalã.Nuºtimcebugetvomavea
în 2015, dar nu ºtim nici ce surprize ne
aºteaptã legate de fiscalitate”.

Cristian Pârvan opineazã cã buge-
tul ar trebui distribuit pe proiecte, nu
pe ministere.

Expertul fiscal Dan Schwartz
subliniazã cã, “din pãcate, Codul
Fiscal poate fi modificat oricând, în
funcþie de necesitãþile bugetare”:
“Ne aºteptãm la tot felul de modifi-
cãri de taxe, pentru acoperirea anu-
mitor deficite.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Departamentul pentru
Energie nu vrea sã premieze
fostul CA Electrica pentru
succesul listãrii

Departamentul pentru Ener-
gie se opune acordãrii
membrilor fostului Consi-

liu de Administraþie al Electrica SA
a bonusului pentru succesul listãrii
companiei.

Reprezentanþii “Electrica” ne-au
declarat: „Pe ordinea de zi a Adunã-
rii Generale a Acþionarilor Electrica
nu existã aceastã solicitare (n.r. a
unei prime pentru succesul listãrii).
Aºa cum a anunþat deja public minis-
trul delegat pentru Energie, dacã
vreodatã, la eventuala propunere a
unui acþionar minoritar, se va lua în

discuþie în AGA acest subiect,
Departamentul pentru Energie se va
opune”.

Vechiul CA al Electrica (format
din Marius Untescu, Constantin Di-
nescu, Niculae Pleºa, Rareº Ion Po-
pescu ºi Ioan Roºca, care este ºi di-
rectorul general al societãþii) a ho-
tãrât, pe 30 iulie, sã supunã aprobãrii
acþionarilor acordarea unui procent
de 0,1% din suma încasatã de stat ca
urmare a finalizãrii cu succes a pri-
vatizãrii prin listare.

A.T.

(continuare în pagina 5)

Petrolul OPEC, sub
80 dolari/baril pentru prima
oarã în ultimii patru ani

Preþul mediu al petrolului produs de
OPEC (Organizaþia Þãrilor Exportato-
are de Petrol) a scãzut sub 80 de dolari
barilul pentru prima oarã în ultimii pa-
tru ani, dat fiind cã Arabia Sauditã ºi
alte state membre ale cartelului care
asigurã 40% din þiþeiul mondial îºi
menþin cotele, în condiþiile încetinirii
creºterii cererii de profil.

Preþul coºului
OPEC a ajuns la
78,67 dolari barilul
duminicã, de la 81,97 dolari vineri,
potrivit anunþului cartelului. Nivelul
este cel mai redus din 22 octombrie
2010 pânã în prezent.

OPEC a preferat sã reducã preþul
petrolului, decât sã taie producþia, iar
Arabia Sauditã, Irakul ºi Iranul le-a
oferit cumpãrãtorilor din Asia cele
mai mari discounturi din 2009 pânã
acum. Compania sauditã “Aramco”
a surprins traderii, luna trecutã, când
a redus pânã la nivelul minim al ulti-
milor ºase ani preþul oficial de
vânzare pentru þiþeiul Arab Light cu

livrare în noiembrie. Mãsura a fost
interpretatã ca o schimbare a atitudi-
nii celui mai mare producãtor din
OPEC: prioritizarea apãrãrii cotei de
piaþã în defavoarea susþinerii preþuri-
lor. Iranul ºi Irakul au luat decizii si-
milare de reducere a preþurilor.

“Arabia Sauditã pare cã are alte
scopuri decât protejarea preþului”, a

declarat, potrivit
Bloomberg, Carsten
Fritsch, analist la

“Commerzbank” AG Frankfurt.
Fritsch adaugã: “Atitudinea Arabiei
Saudite s-ar putea modifica doar
dacã alte state membre ale OPEC de-
cid sã contribuie la tãiere”.

Ministrul Petrolului din Irak, Adel
Abdul Mahdi, a declarat, la finele lu-
nii trecute, cã membrii OPEC sunt
angajaþi “într-un rãzboi intern al pre-
þurilor”, întrucât urmãresc sã-ºi pãs-
treze cota pe o piaþã cu excedent de
ofertã. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

SINECURI PENTRU VOTURI

Un Guvern de carnaval

B
ãtãlia politicã pentru vo-
turi a intrat în faza finalã.
alianþele post primului
tur al alegerilor se fac cu

o repeziciune ameþitoare, aiuritoare
fiind ºi unele strângeri de mânã care
în urmã cu câteva zile pãreau impo-
sibile. fiecare personaj, politic sau
nu, care promite sau lasã impresia cã
poate controla mari mase de votanþi
a devenit peste noapte absolut frec-
ventabil, dincolo de divergenþele an-
terioare.

analizând alianþele, un lucru este
sigur: victor ponta a câºtigat bãtãlia,
matematica simplã a cumulãrii pro-
centelor indicându-l deja drept
urmaºul lui traian bãsescu la palatul
cotroceni. în acest context, în care
niciun gest ºi nicio declaraþie de su-

sþinere nu rãmân nerãsplãtite, ima-
ginarea unui Guvern cu tot cu postu-
rile publice importante meritã fãcu-
tã. Pare un cabinet imposibil? ªi o
alianþã în care de aceeaºi parte se aflã
Corneliu Vadim Tudor ºi Kelemen
Hunor pãrea la fel de imposibilã joia
trecutã. Se afirmã tot mai des cã ma-
rile adevãruri sunt spuse în glumã,
posibil, dar trebuie sã precizãm cã nu
am fãcut acest demers pornind de la
aceastã idee. Sã revenim la alcãtui-
rea viitorului Guvern.

Cum postul de premier este foarte
important, existã deja un titular, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, ºi douã rezer-
ve, George Maior ºi Florin
Georgescu.

De ce primul? Nu este cazul sã
mai precizãm.

De ce urmãtorii doi? Nu cred cã
vrem sã aflãm.

Dan Diaconescu, Teodor
Meleºcanu ºi Corneliu Vadim Tudor
au fost primii care ºi-au manifestat
disponibilitatea pentru a-l susþine pe
Victor Ponta în turul doi. De-a lungul
timpului, aceºtia ºi-au demonstrat din
plin abilitãþile, tocmai de aceea Dan
Diaconescu pare a fi un bun candidat
pentru Ministerul Economiei – pri-
vatizarea Oltchim rãmâne un episod
memorabil –, iar Corneliu Vadim
Tudor - ani de zile asaltat cu rapoar-
te secrete de la foºti generali sau pa-
trioþi anonimi - poate reprezenta o
soluþie pentru conducerea Serviciu-
lui Român de Informaþii. (O.D.)

(continuare în pagina 2)

Havrileþ: “ANRE a scutit consumatorii de energie
ºi gaze de plata a 1 miliard de euro”
l Iulian Iancu: “Tarifele de distribuþie s-au dublat în perioada 2004-2012”

Reglementatorul pieþei de ener-
gie (ANRE) a reuºit, în ultimii
doi ani, sã-i scuteascã pe con-

sumatorii de gaze ºi electricitate de
plata a un miliard de euro, a declarat,
ieri, Niculae Havrileþ, preºedintele
instituþiei.

Domnia sa aexplicat: „Existãoper-
cepþie cã ANRE ar favoriza transporta-
torii ºi distribuitorii de energie ºi de
gaze. În realitate nu este aºa pentru cã
am pãstrat un echilibru între interesele

operatorilor din piaþã ºi consumatori.
Am scutit consumatorii de plata, prin
facturi, a circa un miliard de euro în ul-
timii ani. Este vorba despre cereri de
majorare a tarifelor reglementate pe
care le-am primit de la operatorii de
distribuþie ºi transport de gaze ºi elec-
tricitate, dar pe care nu le-am acceptat.
Circa 250 milioane de euro sunt din
zona distribuþiei ºi furnizãrii de ener-
gie, iar alte vreo 500 milioane de euro
vin din zona distribuþiei ºi furnizãrii de

gaze. Din zona de transport gaze ºi
energie nu am recunoscut costuri de
circa 1,4 miliarde de lei”.

Vicepreºedintele ANRE, Emil
Calotã, a mai spus cã o influenþã po-
zitivã în reducerea facturii la clienþii
finali a avut-o diminuarea contribu-
þiei pentru promovarea cogenerãrii
de înaltã eficienþã cu 20% începând
cu 1 ianuarie 2014 ºi cu 46%
începând cu 1 iulie 2014, în urma
analizelor de supracompensare.

Domnul Calotã a amintit cã imple-
mentareaprevederilor legaleprivindde-
terminarea de cãtre ANRE a cotei obli-
gatorii de energie electricã produsã din
surse regenerabile de energie care bene-
ficiazã de sistemul de promovare prin
certificate verzi, a permis menþinerea
impactului certificatelor verzi în factu-
ra clientului final la 35 de lei/MWh.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Cabinet hazliu pentru
Cãlin Popescu Tãriceanu

ØDan Diaconescu –
Ministrul Economiei

ØKelemen Hunor –
Ministrul Afacerilor Interne

ØGheorghe Funar –
Ministrul Afacerilor Externe

ØConstantin Rotaru –
Ministrul pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii, Mediu de Afaceri ºi Turism

ØMirel Mircea Amariþei –
Ministrul Sãnãtãþii

ØTitus Corlãþeanu –
Ministrul delegat pentru Românii

de Pretutindeni

ØViorel Hrebenciuc –
Ministrul Mediului ºi Schimbãrilor

Climatice + Ministrul delegat
pentru Ape, Pãduri ºi Pisciculturã

ØIoana Petrescu –
Ministerul Finanþelor Publice

ØGicã Popescu –
Ministrul Tineretului ºi Sporturilor

ØDan Voiculescu –
Ministrul Justiþiei

ØElena Udrea –
Ministrul Culturii

ØSebastian Ghiþã –
Supervizor general

ØDana Grecu –
Purtãtor de cuvânt

ØAndreea Paul –
Relaþii cu publicul

Posturi importante

ØCorneliu Vadim Tudor –
Director Serviciul Român de Informaþii

ØMihai Gâdea –
Preºedinte Director General al TVR

ØMircea Badea –
Preºedinte Consiliul Naþional al

Audiovizualului

ØFlorina Cercel –
Director Teatrul Naþional

Douã verigi din lanþul orbilor.

MATERII PRIME

CORPUL DE CONTROL AL
PREMIERULUI, LA PRIMÃRIA SIBIU

Ponta, cu lopata în trecutul
lui Iohannis

Justiþia ºi controlul sunt puse
în miºcare numai pentru cam-
pania electoralã, pentru elimi-

narea adversarului politic sau slã-
birea lui.

Acþiuni de acest gen nu sunt ilega-
le, ci, dimpotrivã, repun legalitatea
în drepturi. Problema lor este cã fi-
gureazã pe agenda politicã ºi cã nu
servesc neapãrat la restaurarea lega-
litãþii, ci scopurilor electorale.

Este greu de fãcut o lege care sã
facã imposibil ca justiþia sã aibã o
agendã.

Politicienii profitã de asta.
În ultima perioadã, persoane care

aveau legãturã într-un fel sau altul cu

desfãºurarea campaniei electorale
pentru alegerile prezidenþiale au
avut probleme cu legea.

Compania Siveco, care a câºti-
gat, alãturi de ASSECO SEE, con-
tractul pentru numãrarea electroni-
cã a voturilor ºi asistenþa tehnicã a
sistemului, cu ocazia alegerilor
prezidenþiale s-a confruntat cu
scandalul arestãrii directorului ge-
neral Irina Socol.

Viorel Hrebenciuc, cunoscut ca
fiind ºeful analizei PSD la alegeri, a
fost arestat în aceastã perioadã.

A.S.

(continuare în pagina 3)


