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Scenarii pentru
prezidenþiale, înainte de

alegerile europarlamentare
l Alegerile europarlamentare - prezenþã la vot sub 30%

P
rezenþa la vot de la alegerile
europarlamentare se anunþã
foarte micã, poate cea
mai micã din istoria

României (oricum sub 30%).
Asta spune multe despre politi-
cianismul ieftin, ridicol, lipsit
de viziune ºi proiecte relevante
pentru societate, despre rãzbo-
iul surd dintre principalii actori
politici, despre manelizarea televi-
ziunilor ºi, mai ales, despre lehami-
tea în creºtere a românilor faþã de po-
liticianismul dâmboviþean, care de-
vine tot mai nerelevant pentru cetã-
þeni.

În opinia mea, un candidat nou,
credibil, cu notorietate, energie ºi
charismã, eventual nemurdãrit de
troaca politicianismului ieftin, ar
avea mari ºanse la prezidenþialele
din toamnã. Din nefericire, se pare
cã nu avem (încã) un astfel de candi-
dat. El existã, cu siguranþã, însã pre-
ferã sã stea în anonimat.

Cum probabil doar 25-28% dintre
români se vor prezenta la urne pe 25
mai, în noiembrie nu mã aºtept sã
trecem de 40-45%.

Ar fi momentul ca ceilalþi 55-60%
dintre români sã dea un alt gen de
preºedinte!

ªtiu cã sunã utopic, dar am spus
ceea ce mi-aº dori.

Mai departe o sã spun ce
cred cã se va întâmpla.

Declaraþii relevante

Preºedintele de onoare al
PSD, Ion Iliescu, susþine
candidatura lui Victor Pon-

ta la alegerile prezidenþiale, cel
puþin la nivel declarativ: “În mo-
mentul de faþã, Victor Ponta este
persoana din conducerea PSD
care are cea mai mare expunere ºi
care a acumulat ºi o anumitã expe-
rienþã, deºi este un premier tânãr”.

O altã declaraþie relevantã pe sce-
na politicã este ameninþarea lui Tra-
ian Bãsescu privind aducerea lui
Victor Ponta “la un nivel” la care sã
nu mai poatã ajunge preºedinte.

Conflictul dintre cei doi a mono-
polizat agenda publicã. Bãsescu va
face orice este nevoie pentru ca Pon-
ta sã nu ajungã preºedinte.

Ponta ºi-a asumat linia anti-Bã-
sescu, însã asta nu îi va aduce voturi-
le USL (60%), ci doar pe cele ale
PSD (puþin peste 40%).

Trebuie remarcat ºi anunþul lui Vic-
tor Ponta, privind Congresul PSD unde

va fi stabilit candidatul la Preºedinþie al
formaþiunii, dar unde nu va fi desemnat
candidatul pentru funcþia de premier,
întrucât acesta va trebui sã fie stabilit de
alianþa de guvernare.

De asemenea, sunt relevante ºi
încetinirea scãderii PNL (14-17%),
diminuarea PDL (11-14%) ºi creºte-
rea PMP (9-11%).

PSD-UNPR-PC se aflã în marja
de 39-43%.

Câteva scenarii

1. DREAPTA

În aceastã perioadã, Traian Bã-
sescu transmite mesaje scenei poli-
tice, prin declaraþiile publice.

Dacã pentru drepta, preºedintele
spune:

“Mihai Rãzvan Ungureanu (Forþa
Civicã) se aflã în sondaje peste Crin
Antonescu, Elena Udrea este singura
în creºtere, care l-a depãºit deja pe
Antonescu, Vasile Blaga se aflã la ju-
mãtatea încrederii Elenei Undrea, iar
CãtãlinPredoiueste ladistanþãmare”,

pentru stânga, avertizeazã:
“Victor Ponta nu o sã

fie preºedinte. În fiecare zi îl voi
toca, eu nu mai am interese electo-
rale, dar voi încerca sã le arãt
românilor cine este acest om: un
farseur. Oricare dintre ºefii de parti-
de de dreapta este mai bun. Ponta nu
câºtigã prezidenþialele”.

(continuare în pagina 3)

Cresc creditele
neperformante
în Grecia

Rata creditelor neperformante din
Grecia a crescut în primul trimestru
din 2014, depãºind 30% din portofo-
liile de împrumuturi ale bãncilor lo-
cale, conform bãncii centrale de la
Atena.

În intervalul ianuarie-martie
2014, rata creditelor neperformante
din Grecia a ajuns la 33% din totalul
împrumuturilor, de la 31,8% în ulti-
mul trimestru din 2013. Credite ne-
performante acordate persoanelor fi-
zice ºi juridice din Grecia au depãºit
71 de miliarde de euro în intervalul
menþionat, în timp ce totalul împru-
muturilor din sistem a fost de 215,9
miliarde de euro.

Conform analiºtilor, rata credite-
lor neperformante din Grecia va
începe sã scadã în trimestrul al trei-
lea din acest an.

Conform datelor oficiale, valoa-
rea creditelor cu întârziere de platã
de cel puþin 90 de zile acordate cor-
poraþiilor a ajuns la 38 de miliarde de
euro în primul trimestru din 2014, în
timp ce rata creditelor neperforman-
te ale întreprinderilor mici ºi mijlocii
a urcat la 47%.

Cea mai dificilã problemã cu care
se confruntã bãncile elene o repre-
zintã creditele de consum.

V.R.

n Novakova, Green Gate:
“Cãutãm un partener pentru urmãtorul
proiect de birouri”

PAGINA 4

n Laserul, o soluþie industrialã inconturnabilã
PAGINA 11

n De ce plâng bancherii
când viaþa nu este
dreaptã?

PAGINA 2

n Emil Teºliuc, BM: “România
ºtie cum sã identifice
populaþia sãracã”

PAGINA 15

GUVERNUL ARE PE MASÃ TOATE DATELE:

Liberalizarea completã
a pieþei gazelor, de la 1 iulie

Guvernul are pe masã propunerea
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie) ca piaþa gazelor sã fie libe-
ralizatã complet de la 1 iulie pentru
agenþii economici, potrivit unor sur-
se apropiate situaþiei.

Sursele noastre afirmã: „ANRE a
finalizat analiza care indicã faptul cã
nu mai are sens respectarea paºilor de
creºtere a preþului gazelor din ca-
lendar pentru zona consumatorlor in-
dustriali. Cotaþiile internaþionale pen-
tru Europa au scãzut mult
în ultima perioadã faþã de
estimãrile din 2012, anul
în care a fost aprobat calendarul libe-
ralizãrii. Acum tariful gazelor interne
a ajuns la un nivel foarte apropiat de
media europeanã. În analizã este
stipulat ca stoparea liberalizãrii sã se
facã odatã cu obligativitatea ca pro-
ducãtorii de gaze sã tranzacþioneze
transparent un sfert din cantitatea
disponibilã pentru piaþa liberã”.

Dacã Executivul va aproba stopa-

rea liberalizãrii, preþul gazelor la
care va fi „îngheþatã operaþiunea”
este de 89 de lei/MWh (circa 280 de
dolari/1000 mc).

Niculae Havrileþ, preºedintele
ANRE, a declarat, recent: „Pe piaþa
europeanã, cotaþiile au scãzut în ulti-
mul an ºi acum avem un preþ în
hub-urile europene de 360-370 de
dolari pe mia de metri cubi. La 1 iu-
lie, calendarul prevede ca preþul pro-
ducþiei noastre interne sã ajungã la

345 de dolari pe mia de
metri cubi pentru consu-
matorii industriali care

încã mai beneficiazã de preþ regle-
mentat. Dacã am respecta calenda-
rul, atunci gazul intern ar ajunge mai
scump decât cotaþiile europene. Aºa
cã agenþii economici din piaþa regle-
mentatã vor intra în piaþa liberã de la 1
iulie”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Protest al angajaþilor Petrom în
faþa sediului OMV din Viena

O sutã de reprezentanþi ai an-
gajaþilor din compania Pe-
trom vor protesta astãzi în

faþa sediului OMV din Viena. Ei vor
sã-i înmâneze directorului general al
OMV o scrisoare ºi sã-l informeze cã
salariaþii sunt abuzaþi de administra-
þia OMV Petrom România împreunã
cu Sindicatul Naþional Petrom, aratã
un comunicat remis redacþiei.

Protestatarii afirmã cã Sindicatul
Naþional Petrom este o organizaþie a
cãrei existenþã nu este încã certifica-
tã de justiþie. Ei mai afirmã: “Direc-
torul general al companiei OMV va
primi din partea lucrãtorilor români
o scrisoare în care îi va fi prezentatã
situaþia de batjocurã din România, o
situaþie care a fost agravatã la înce-
putul lunii mai de un contract colec-
tiv de muncã semnat de companie cu

sindicatul galben (constituit din 23
de apropiaþi ai reprezentanþilor ad-
ministraþiei), fãrã ºtiinþa membrilor
celorlaltor structuri sindicale. Semna-
rea actualului contract este încununa-
rea unei lungi campanii de ciuntire a
drepturilor lucrãtorilor dusã de OMV
Petrom România ºi Sindicatul Naþio-
nal Petrom, iar efectele acestui nou
contract sunt devastatoare pentru cei
circa 18.000 de lucrãtori români”.

Angajaþii care vor protesta azi la
Viena acuzã cã, prin noul contract de
muncã, au fost eliminate, printre alte-
le, toate condiþiile care restricþionau
unitatea sã rezilieze un contract indi-
vidual, dându-se astfel posibilitatea
angajatorului sã desfacã un contract de
muncãoricând,dupãbunulplac. (C.P.)

(continuare în pagina 2)

DAN SCHWARTZ, RSM SCOT:

“Societãþile listate nu sunt
auditate cum ar trebui”

Societãþile listate la bursã nu sunt
auditate aºa cum ar trebui, potrivit
lui Dan Schwartz, manager partner
în cadrul RSM Scot, companie de
audit ºi consultanþã fiscalã.

Domnia sa a subliniat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, cã ra-
poartele de audit întocmite pentru
companiile de pe piaþa de capital ar
trebui realizate de companii speciali-
zate, nu de persoane fizice autoriza-
te, aºa cum se întâmplã acum, în cele
mai multe cazuri.

Dan Schwartz a precizat: “Foarte

multe societãþi de pe bursã sunt audi-
tate de companii foarte mici sau de
persoane fizice autorizate, fapt care
n-ar trebui sã se întâmple, întrucât,
pentru realizarea unui astfel de audit,
este nevoie de 3-4 persoane. Compa-
niile listate au un grad de risc înalt ºi
necesitã verificãri mai mari ºi, deci,
un volum de muncã mai mare. Sta-
tistic vorbind, existã posibilitatea
destul de ridicatã ca rapoartele afe-
rente acestor societãþi sã nu fie sufi-
cient de bine documentate”.

Piaþa de consultanþã fiscalã
s-a contractat, în crizã

Piaþa de consultanþã fiscalã s-a con-

tractat în perioada de crizã, potrivit
domnuluiDanScwartz, careamenþio-
nat cã, în ultimul an, a fost simþitã o re-
vigorare a acestui segment.

Potrivit domniei sale, contractarea
domeniului, cauzatã de restrângerea
afacerilor din þara noastrã, reprezintã
principala problemã cu care se con-
fruntã companiile de profil. Acestea
au suferit ºi din cauza scãderii tari-
felor percepute pentru serviciile
prestate. În ultimii ani segmentul de
audit a fost cel mai afectat, înre-
gistrând reduceri de preþuri de
20-50% faþã de perioada 2007-2008.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)
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Circ TV, diplomaþie ºi securitate

Foamea de audienþã a televi-
ziunilor naºte monºtri ºi si-
tuaþii monstruoase. Un ºir de

coincidenþe, dacã au fost coinciden-
þe, a fãcut ca Nelson Simone Pop,
cunoscut sub numele de
scenã ca Nelson Mondialul,
sã ajungã sã fie cazat în ace-
laºi hotel, Marriott, cu vice-
preºedintele SUA, Joe Bi-
den. Întreaga situaþie putea
trece neobservatã (este de-
stul de ciudat cum un perso-
naj cu antecedentele lui
Nelson - care are mai multe
condamnãri penale soldate
cu mulþi ani de puºcãrie –
nu a fost luat în vizor de
forþele de ordine) dar fanfa-
ronada exacerbatã a posibi-
lei viitoare vedete TV a fãcut ca
pânã la urmã sistemul de pazã ºi
protecþie sã intre în alertã. A fost ne-
voie ca un apropiat al lui Nelson sã
simtã nevoia sã plimbe puþin prin

hotel sceptrul cu sabie al „mondia-
lului” ca întregul sistem de securita-
te, format dintr-un grup de lucru
special constituit care avea în com-
ponenþã reprezentanþi ai SPP, SRI,

STS, MAI, SIE, MApN, plus mem-
bri ai United States Secret Service,
sã sesizeze cã existã un potenþial pe-
ricol la doar câþiva metri de înaltul
oaspete. Naivitatea lui Nelson poate

fi înghiþitã pânã la un punct, deºi ca-
zierul nu îl recomandã a fi deloc un
tip naiv, de neînþeles este însã strate-
gia trustului TV care a pus la punct
întrega acþiune, care conþine depla-

sarea ºi cazarea personajului
mai sus pomenit.

Jurnalista Sorina Matei a
prezentat pe blogul personal
factura eliberatã pentru caza-
rea pentru o noapte a lui Nel-
son Pop, la unul dintre hote-
lurile de lux ale Capitalei,
facturã pe care apare trecut
numele companiei Antena
Group. De altfel, la postul
Antena 1, Nelson a fost în
centrul atenþiei atât pe 20 cât
ºi pe 21 mai, întreaga poveste
a reþinerii acestuia fiind pre-

zentatã cu lux de amãnunte într-o
cheie comic-groteascã, deºi situaþia
în mod evident putea cãpãta accente
tragice. (D.N.)

(continuare în pagina 3)

Aceasta este Europa
pe care o votãm?
Farsa democraþiei europene

presupune ca, odatã la cinci
ani, cetãþenilor continentu-

lui sã li se ofere iluzia alegerii. Nu
conteazã cã interesul este tot mai
scãzut, în special pe fondul puteri-
lor tot mai mari ºi tot mai discre-

þionare pe care ºi
le-au asumat insti-
tuþii cãrora le este
fricã de confrunta-
rea directã cu ale-
gãtorii.

Aleger i l e
din acest an
au, însã, un ca-
racter aparte.
Ele se des-
fãºoarã pe
fondul unei
crize fãrã precedent
în istoria europeanã
postbelicã, iar cetã-

þenii, din Nordul bogat pânã în Su-
dul falimentar, nu mai pot sã-i crea-
dã pe conducãtori. De ce? Pentru cã
nu le mai permite portofelul.

Salvarea cu orice preþ a bãncilor ºi
impunerea unei austeritãþi fãrã
sfârºit pentru cetãþeni au fost decise
în spatele uºilor închise, unde ºanta-
jul ºi nesocotirea suveranitãþii naþio-
nale au reprezentat modul obiºnuit
de lucru.

În memoriile sale recent publi-
cate (“Testul de stres: reflecþii
asupra crizelor financiare”), Ti-
mothy Geithner, fost Secretar al
Trezoreriei americane ºi fost
preºedinte al Federal Reserve
Bank of New York, s-a declarat
ºocat de “panica violentã” mani-

festatã de autoritãþile europene în
anii de vârf ai crizei.

“Le-am spus europenilor cã dacã
doresc sã þinã cizma pe gâtul Gre-
ciei, atunci trebuie sã convingã pie-
þele cã nu vor permite falimente ale
statelor sau colapsul unor întregi
sisteme bancare”, mai scrie Geit-
hner în cartea sa. Oare de ce a folosit
fostul oficial american imaginea
cizmei pe gâtul poporului? Reflecta
prea bine realitatea pentru a fi igno-

ratã?
Dar extraordinarul abuz de

putere al autoritãþilor euro-
pene este descris ulterior în
“Testul de stres”. “Câþiva ofi-
ciali europeni ne-au abordat
cu o propunere pentru elimi-
narea lui Silvio Berlusconi de

la conducerea guvernului italian”,
aratã Geithner, prin “refuzul susþine-
rii creditelor de la FMI pentru Ita-
lia”. În acea perioadã turbulentã,
presa europeanã a scris ºi despre
“înrolarea” BCE în sprijinul “nobi-
lei” cauze, prin lipsa de acþiune în
faþa creºterii accelerate a randamen-
telor obligaþiunilor guvernamentale
italiene.

Dacã acestea au fost presiunile
exercitate asupra Italiei, oare ce fel
de presiuni s-au exercitat asupra au-
toritãþilor noastre (n.a. vorba vine,
nu mai sunt demult ale noastre), în
condiþiile în care ne-am “trezit” cã
avem nevoie de 20 de miliarde de
euro, la scurt timp dupã declaraþii
optimiste ale guvernului ºi Bãncii
Naþionale?

(continuare în pagina 2)
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