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OPEC ÎªI MENÞINE COTA DE PRODUCÞIE:

Preþul þiþeiului se prãbuºeºte

Organizaþia Þãrilor Exporta-
toare de Petrol (OPEC) a
decis ieri, în reuniunea sa

de la Viena, sã-ºi menþinã cotele, re-
zistând astfel apelurilor de reducere
a producþiei, fãcute de þãri precum
Venezuela, care doreau o interven-
þie pentru stoparea declinului cota-
þiilor þiþeiului.

Cartelul ºi-a menþinut, astfel, cota
colectivã de 30 de milioane de barili
de þiþei pe zi, conform anunþului fã-
cut de Ali Al-Naimi, ministrul Petro-
lului din Arabia Sauditã.

Dupã anunþul OPEC, preþul futures
al þiþeiului West Texas Intermediate
(WTI) cu livrare în ianuarie a scãzut
cu 2,48 dolari (3,4%) la ora 10:09, la

New York Mercantile Exchange,
atingând 71,21 dolari/baril. La ICE
Futures Europe din Londra, cotaþia
petrolului Brent cu livrare în ianuarie a
coborât cu 3,5%, la 75,05 dolari bari-
lul. Imediat dupã publicarea deciziei

OPEC privind menþinerea producþiei,
cotaþia petrolului Brent coborâse
chiar sub 75 de dolari barilul pentru
prima oarã dupã septembrie 2010.

Unii oficiali ai þãrilor producãtoa-
re de þiþei, printre care Kuweit, Emi-
ratele Arabe Unite (UAE) ºi Angola,
se tem de supraoferta de pe piaþa de
profil, dar spun cã OPEC nu este res-
ponsabilã pentru acest lucru. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

Draghi trage
un semnal de
alarmã privind
o posibilã
divizare a
zonei euro

Eºecul în implementarea reforme-
lor economice ºi protejarea statelor
mai vulnerabile ameninþã sã divize-
ze zona euro, potrivit unui averti-
sment lansat ieri de preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE),
Mario Draghi.

Draghi le cere celor 18 state din
uniunea monetarã sã ia în considera-
re soluþii pentru susþinerea membri-
lor cu probleme, atrãgând atenþia cã
existã pericolul amplificãrii temeri-
lor cã aceste þãri ar putea pãrãsi zona
euro.

“Lipsa reformelor structurale
mãreºte riscul unor divergenþe eco-
nomice permanente între membrii
uniunii monetare”, a afirmat Draghi,
într-un discurs susþinut la Universi-
tatea din Helsinki, adãugând: “Acest
fapt pune în pericol coeziunea esen-
þialã a uniunii ºi are potenþialul unor
consecinþe dãunãtoare pentru toþi
membrii”.

Oficialul BCE s-a referit ºi la o
re-gândire mai amplã a unora dintre
principiile de bazã ale blocului co-
munitar, cum sunt mecanismele prin
care statele se pot susþine între ele.

Mario Draghi a spus: “Statele tre-
buie sã investeascã mai mult în alte
mecanisme prin care costul ºocurilor
sã fie împãrþit.

V.R.

“EXECUTAÞI SILIT” DE CONDUCEREA PSD,

Geoanã, Vanghelie ºi ªova,
pentru un nou partid

lMircea Geoanã va fi preºedintele noii formaþiuni lMarian Vanghelie:
“A fost o execuþie!” l Ponta, despre excluderi: “Majoritatea covârºitoare a
decis cã trebuie sã ne despãrþim drumurile”

Cu aproximativ o lunã în urmã, pe
2 noiembrie, în seara primului tur al
alegerilor prezidenþiale, fostul
preºedinte Ion Iliescu i-a acuzat pe
Liviu Dragnea ºi pe Victor Ponta cã
au creat un monstru din PSD ºi, dacã
vor pierde alegerile, partidul s-ar pu-
tea dezintegra. Ieri, în cadrul Comi-
tetului Executiv, Ion Iliescu a fãcut
un ultim efort sã menþinã unitatea
partidului, încercând sã îi determine
pe cei prezenþi la ºedinþã sã renunþe

la ideea excluderii unor membri
marcanþi, potrivit declaraþiilor oferi-
te de deputatul PSD Rodica Nassar.

Totuºi, Comitetul Executiv Naþio-
nal al PSD a votat, în majoritate
covârºitoare, excluderea din partid a
lui Mircea Geoanã, Marian Vanghe-
lie ºi Dan ªova. Împotrivã s-ar fi
pronunþat Cãtãlin Ivan ºi Ion Iliescu.

A.S., C.M.

(continuare în pagina 3)

EXCLUSIVITATE

“Alegerile prezidenþiale ar putea
aduce o schimbare în bine doar
printr-un joc al hazardului”

(Interviu cu domnul Cãlin Georgescu,
preºedintele Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma)

l “FMI a pus umãrul la îndatorarea României ca sã fie o pradã mai uºoarã pentru hienele care stau la
pândã” l “Aºa numita „dreaptã“ s-a culcat mereu cu aºa-numita „stângã“ în imensul pat de bordel
care este politica româneascã” l ”Statele aservite, precum România, nu pot lupta cu adevãrat
împotriva corupþiei interne” l ”Democraþia directã nu este posibilã într-un stat servil, cu o economie
neoliberalã de tip extractiv”

Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la
noul preºedinte ales al României?

Cãlin Georgescu: Obiectivul
principal al oricãrui preºedinte al
României ar trebui sã fie apãrarea
interesului naþional, care se traduce,
în principal, prin întãrirea pe plan
intern ºi extern a poziþiei statului
naþional unitar modern. În acest
moment, însã, cred cã este mai im-
portant sã discutãm despre aºteptã-

rile poporului român ºi cum putem
reînvia încrederea lui în conducãtori
ºi în viitor. Cu o populaþie nemulþu-
mitã nu se poate face reformã.

Sã iei puterea nu e greu, conteazã
ce faci cu ea pentru þarã.

Mesajul transmis prin vot a fost fo-
arte clar: schimbaþi-vã sau veþi fi
schimbaþi. În campania electoralã am
asistat doar la o luptã pentru putere
între douã clanuri, aºa cum a fost me-

reu timp de 25 de ani. Nici cel ales ºi
nici cel care a pierdut nu au prezentat
un proiect de þarã solid, un program
politic, o viziune despre viitor ºi de-
spre marile provocãri interne si inter-
naþionale. Am asistat doar la dezbina-
rea þãrii, nu la unitatea ei.

A consemnat

ADINA ARDELEANU

(continuare în paginile 12-13)

Liberalizarea pieþei gazelor,
cuþit cu douã tãiºuri pentru
micile întreprinderi

Comisia Europeanã (CE) nu a
acceptat cererea autoritãþilor
n o a s t r e d e a m e n þ i n e

170.000 de mici agenþi economici,
alãturi de populaþie, în piaþa regle-
mentatã a gazelor pânã în 2021, a
anunþat, ieri, ministrul delegat pen-
tru Energie, Rãzvan Nicolescu. Pen-
tru aceste com-
panii, preþul
gazelor a fost
îngheþat, la jumãtatea acestui an, la
nivelul de 89,4 lei/MWh.

Astfel, aceste firme sunt libere, de
la 1 ianuarie 2015, sã-ºi schimbe fur-
nizorul de gaze sau sã negocieze pre-
þul cu furnizorul actual, care poate
fluctua în sus sau în jos, în funcþie de
evoluþia pieþei ºi forþa de negociere.

Liberalizarea este, însã, un cuþit
cu douã tãiºuri pentru firmele mici ºi
mijlocii. În piaþã existã opinii con-
form cãrora agenþilor economici le
va merge mai bine dacã negociazã
preþul cu furnizorii, întrucât existã

ºanse sã obþinã discounturi faþã de
nivelul actual (89,4 lei/MWh), în
funcþie de consum. Cererea de gaze
de pe piaþa noastrã a scãzut dramatic
în ultimii doi ani, iar necesarul de im-
port a fost redus la minim (sub 10%
din consumul total naþional) în 2014.

Gazul din import este mai scump
decât cel din producþia naþionalã, dar
diferenþa de preþ faþã de tariful plãtit
acum de cele 170.000 de firme (care
consumã preponderent gaz intern)
este una micã, conform specialiºtilor
din piaþã. Astfel, liberalizarea va
decurge lin pentru micii întreprinzã-
tori, în opinia acestora.

Sunt ºi voci în piaþã, inclusiv din
rândul autoritãþilor, care susþin cã
pericolul pentru micile firme este ca
marii operatori sã securizeze cantitãþi
importante de gaze din producþia in-
ternã de pe piaþa liberã ºi lor sã le
rãmânã mai mult gaz scump de im-
port. (ALINA TOMA VEREHA)

(continuare în pagina 11)

SÃ NU SE REVIZUIASCÃ, DAR SÃ SE
SCHIMBE ÎN PUNCTELE ESENÞIALE

Specialiºtii: “Îngheþarea
accizei înseamnã,
de fapt, creºterea ei”

Mult aºteptata formulã de
calcul a accizei a “rãsu-
flat”, ieri, în presã, repre-

zentanþii Ministerului Finanþelor
Publice confirmând-o, ulterior.

Pe cât de mult “s-a lucrat” la el, pe
atât de simplu este noul mod de cal-
cul al controversatei taxe, acesta do-
vedindu-se, din nou, impredictibil.

Pe principiul “Ori sã se revizu-
iascã, primesc, dar sã nu se schimbe
nimica; ori sã nu se revizuiascã, pri-
mesc, dar atunci sã se schimbe pe ici
pe colo, ºi anume în punctele esen-
þiale”, ministerul de resort menþine
valoarea din acest an a accizelor,
care vor fi calculate de acum înainte
în lei - nu în euro la cursul BCE de la
1 octombrie, ca pânã în prezent -, din
2016 urmând sã fie indexatã cu rata
inflaþiei.

Specialiºtii susþin cã, de fapt,
îngheþarea accizei la valoarea din
acest an reprezintã creºterea acestei
taxe, în contextul în care, dacã ar fi
fost pãstratã actuala formulã de cal-
cul, valoarea accizei ar fi trebuit sã
scadã.

Amintim cã, pentru anul în curs,
accizele au fost calculate la un curs
de 4,73 lei/euro, în condiþiile în care
BCE a anunþat un curs de 4,4093
lei/euro, la 1 octombrie 2014.

Produsele accizabile sunt carbu-
ranþii, energia electricã, alcoolul, tu-
tunul, cafeaua, produsele de lux.

Ionuþ Dumitru: “Vor fi noi
modificãri ale normelor ce
reglementeazã acciza”

Pãstrarea nivelului accizei
înseamnã o nouã modificare a regle-
mentãrii din domeniu, adicã, încã o
datã, impredictibilitate fiscalã, subli-
niazã Ionuþ Dumitru, preºedintele
Consiliului Fiscal.

Domnia sa ne-a precizat: “Este
greu de evaluat impactul deciziei
MFP, însã în mod cert modalitatea de
calcul este arbitrarã, ceea ce nu este
deloc normal. Ar fi fost normal sã fie
pãstratã aceeaºi formulã, în funcþie de
curs, ca sã avempredictibilitate. Dacã
ar fi fost menþinut Codul Fiscal în vi-
goare, acciza ar fi trebuit sã scadã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

La mulþi ani, Þara noastrã!

Ziua Naþionalã este un bun pri-
lej pentru toþi cetãþenii acestei
þãri, de aici ºi de aiurea, sã de-

monstreze, dincolo de voturi ºi op-
þiuni politice, cã sunt capabili sã se
uneascã pentru a face
bine câteva lucruri
fundamentale. Chiar
dacã patriotismul nu
este o chestiune de o
zi, din fericire existã o
zi, prima a iernii ca-
lendaristice, când
avem ocazia sã ne reamintim cã nu ar
strica sã fim un strop mai patrioþi.
Recursul la istorie este fundamental.
Se spune adesea cã cine nu învaþã din
greºelile trecutului riscã sã le repete.
Pe acelaºi palier, afirmãm cã toþi cei
care nu învaþã din marile reuºite ale

strãmoºilor au ºanse puþine sã calce
pe urmele acestora.

Un mic rezumat al unei zile de ne-
uitat este urmãtorul: Pe 1 Decembrie
1918, Adunarea Naþionalã de la

Alba Iulia, constituitã
din 1228 delegaþi,
care avea susþinerea a
100.000 de persoane
adunate la eveniment
din toate colþurile þã-
rii, a adoptat o Rezo-
luþiune care consfin-

þea unirea tuturor românilor din
Transilvania ºi întreg Banatul cu
þara mamã. Asta a fost atunci.

(continuare în pagina 3)

Alegerile prezidenþiale abia încheiate ar putea aduce o
schimbare în bine doar printr-un joc al hazardului, este
de pãrere Cãlin Georgescu, preºedintele Centrului Euro-
pean de Cercetare al Clubului de la Roma, care adaugã:
“Sistemul se apãrã foarte bine, se adapteazã uºor, îºi
aduce actorii pe scenã, ºi cedeazã doar de fricã, atunci
când este încolþit”.
Cãlin Georgescu, care între 1997-2013 a fost Director
executiv al Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabi-
lã din România, ne-a vorbit, într-un interviu, despre cum
vede situaþia þãrii noastre ºi viitorul sãu.

Numele lui Cãlin Georgescu a fost vehiculat de mai mul-
te ori ca posibilã propunere pentru preluarea funcþiei de
premier al þãrii noatre.
Despre scenariul “Klaus Iohannis – preºedinte, Cãlin Ge-
orgescu – premier”, domnia sa ne-a spus: ”Eu sunt gata
sã-mi slujesc oricând þara, sã colaborez cu oricine, dar
nu în orice condiþii. Iar cu privire la interesul naþional,
pentru mine nu existã negociere”.
Clubul de la Roma este o denumire simbolicã pentru o or-
ganizaþie al cãrei scop este sã supunã atenþiei întregii
lumi diverse aspecte referitoare la viitorul planetei.

ENERGIE

OPEC a produs 30,97 milioane de
barili de petrol pe zi în octombrie.
Organizaþia estimeazã cã necesarul
mondial de petrol OPEC va fi de 29,2
milioane de barili pe zi anul viitor.

ATAC DUR AL LUI
SEBASTIAN GHIÞÃ

“Este momentul ca
Ion Iliescu sã se
retragã, nu mai poate
fi un simbol al PSD”

Victor Ponta trebuie sã reformeze
în profunzime PSD, iar Ion Iliescu
trebuie sã se retragã, a declarat
asearã deputatul PSD Sebastian
Ghiþã, adãugând: “Toþi cei cu pro-
bleme cu arestãri preventive ºi si-
tuaþii grave trebuie suspendaþi din
PSD. Ne trebuie un cod de integri-
tate ºi o comisie centralã cu pute-
re de decizie”.

(continuare în pagina 3)
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