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DEªI ATENA CERE

Zona euro
nu-i dã bani
Greciei înaintea
reformelor
lAtena le-a trimis
creditorilor o nouã listã
cu reforme l Barroso:
“Guvernul elen le-a fãcut
alegãtorilor promisiuni
total nerealiste”

Grecia ºi-a informat credito-
rii cã va rãmâne fãrã lichi-
ditãþi la data de 9 aprilie,

fãcând un apel la deblocarea tranºei
de împrumut înaintea acceptãrii, de
cãtre aceºtia, a reformelor propuse,
însã solicitarea a fost respinsã, con-
form unor surse citate de presa strã-
inã.

Acestea afirmã cã apelul a fost
lansat de Atena în cadrul unei tele-
conferinþe a viceminiºtrilor de fi-
nanþe din zona euro, care s-a de-
sfãºurat miercuri ºi a urmãrit sã afle
cum se poziþioneazã Atena faþã de
condiþiile de deblocare a sprijinului
financiar.

Apelul Greciei este un ecou al
remarcilor fãcute de ministrul de
interne de la Atena, Nikos Voutsis,
care spunea cã þara va trebui sã
aleagã dacã ramburseazã 450 de
milioane de euro cãtre Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI), la data
de 9 aprilie, sau plãteºte salariile ºi
pensiile. Acesta a menþionat cã au-
toritãþile vor alege sã plãteascã sa-
lariile ºi pensiile, însã, ulterior, un
purtãtor de cuvânt al guvernului a
negat cã Grecia va rata plata cãtre
FMI.

A.V.

(continuare în pagina 3)

PONTA ÎNCHEIE ARMISTIÞIU

Guvernul îºi nuanþeazã
combaterea evaziunii
l Premierul a cerut schimbarea legii privind
suspendarea activitãþii firmelor l Pârvan:
“Proiectul Guvernului - aruncat sã acopere
comentariile din ultima vreme legate de mica
evaziune”

Î
n lupta din ultimele sãptãmâni
dusã între Fisc ºi micii întreprin-
zãtori, prin intermediul media,
Guvernul pare cã ar dori sã îngro-

ape securea ºi ridicã steguleþul alb,
anunþând modificarea legii
privind suspendarea activitãþii
unei firme.

Premierul Victor Ponta a spus,
ieri, înaintea ºedintei de Guvern, cã
în campania de combatere a eva-
ziunii fiscale nu trebuie sã existe abu-
zuri: “Susþin în continuare, ºi îmi
asum, sigur, ºi înjurãturile de rigoa-
re, faptul cã în România e nevoie de
combaterea evaziunii fiscale, cã le-

gea este lege pentru toatã lumea ºi cã
evaziunea fiscalã este un fenomen
care trebuie combãtut. Important
este ca în aceastã campanie pe care o
susþin sã nu existe abuzuri ºi exage-

rãri. Prima exagerare este cu
prigoana generalã. Am pri-
mit informarea de la ANAF:

sunt 232 de firmecareauprimitmãsu-
ra suspendãrii dintr-un milion de con-
tribuabili, deci 232 în toatã þara. Dacã
din 232, 150 probabil cã meritau, cei-
lalþi… vreau sã nu existe abuzuri”.

EMILIA OLESCU
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Fondul Proprietatea
s-a “curentat” cu Electrica
l Surse: Distribuitorul de energie a refuzat sã cumpere participaþiile
minoritare deþinute de Fond la filialele sale

F
ondul Proprietatea (FP)
pare sã fi mizat pe o carte
necâºtigãtoare în nego-
cierile pe care le purta cu

Electrica SA, de mai bine de un an,
pentru vânzarea acþiunilor pe care
le deþine la filialele holdingului de
distribuþie ºi furnizare a electrici-
tãþii.

Electrica ºi FPau anunþat, ieri sea-
rã, cã au decis sã înceteze negocierile
pentru vânzarea acestor pachete mi-
noritare întrucât nu au ajuns la un
consens cu privire la preþul tranzac-
þiei. Astfel, FP ºi-a anunþat acþionarii
cã ºi-a revocat oferta fãcutã cãtre
Electrica.

Surse apropiate situaþiei susþin
cã FP ar fi cerut Electrica circa 175
milioane de euro pentru toate ac-
þiunile pe care le deþine la Electri-
ca Transilvania Sud, Electrica
Transilvania Nord, Electrica
Muntenia Nord ºi Electrica Furni-
zare. „Electrica a refuzat oferta in-
flexibilã a fondului solicitând un
discount de minim 35% pentru
acest pachet, considerând cã fon-
dul este captiv în filialele sale,
care nu sunt listate la Bursã”, afir-
mã sursele noastre.

În urmã cu un an, înainte de lista-
rea Electrica SA la Bursa de Valori
Bucureºti, FPar fi cerut pe aceste ac-
þiuni o sumã totalã de 140 milioane
de euro, în timp ce Electrica ar fi ofe-

rit maxim 100 de milioane de euro,
mizând pe nevoia de lichiditate a
fondului, care avea în derulare pro-
gramul de rãscumpãrare a acþiunilor
proprii.

Dupã listarea Electrica, negocieri-
le au fost reluate, iar eºecul anunþat
ieri aratã, în opinia unor voci din pia-

þã, cã FPar fi mizat greºit în negocieri
cã Electrica ar fi presatã sã-ºi plaseze
lichiditãþile dupã ce Enel s-a
rãzgândit ºi nu ºi-a mai vândut acti-
vele din România.

A.T.

(continuare în pagina 3)

O bancã din Germania contestã
în justiþie supravegherea BCE

Printre bãncile care au
intrat, anul trecut, sub
supravegherea directã

a BCE se aflã ºi Landeskre-
ditbank Baden-Württemberg
(L-Bank), o bancã regionalã
de dezvoltare din Germania,
cu active totale de circa 70 de
miliarde de euro la sfârºitul
anului 2013.

Dar L-Bank nu doreºte sã fie su-
pravegheatã de BCE, conform de-
claraþiilor pentru Wall Street Jour-
nal, din cauza “cheltuielilor birocra-

tice mult mai ridicate”. În
aceste condiþii, L-Bank a de-
clanºat o acþiune în justiþie
împotriva BCE la Curtea Eu-
ropeanã de Justiþie, cea mai
înaltã instanþã a Uniunii Eu-
ropene.

Reprezentanþii BCE au
confirmat primirea notificã-

rii de la CEJ, dar au refuzat sã ofere
informaþii suplimentare pentru WSJ.

Banca Centralã Europeanã a pre-
luat supravegherea celor mai mari
bãnci europene în noiembrie 2014.

Numãrul instituþiilor financiare con-
siderate de importanþã sistemicã este
de 120, iar pragul minim al valorii
activelor pentru includerea în noul
cadru de supervizare este de 30 de
miliarde de euro.

Conform articolului din cotidia-
nul financiar american, “aceasta este
cea mai radicalã mãsurã adoptatã
împotriva supervizãrii de cãtre
BCE”, iar banca beneficiazã inclusiv
de sprijin politic.

(continuare în pagina 6)

FISC

Economia Statelor Unite
a intrat în zona crepuscularã
Astãzi vor fi publicate datele

oficiale cu privire la rata
ºomajului din Statele Uni-

te în martie 2015. Cu o lunã în
urmã, valoarea indicatorului a fost
de 5,5%, fiind consideratã egalã
sau foarte apropiatã de rata naturalã
a ºomajului.

Din cauza mandatului dual al bãn-
cii centrale, care urmãreºte nu doar
stabilitatea preþurilor ci ºi gradul de
ocupare al forþei de muncã, au apãrut
analize ºi declaraþii referitoare la
iminenþa unei creºteri a dobânzii de
politicã monetarã.

“Dobânzile zero nu mai sunt
adecvate pentru economia SUA”, a
declarat de curând James Bullard,
preºedintele Federal Reserve Bank
of Saint Louis, în cadrul unei confe-
rinþe la Frankfurt. În opinia sa,
Fed-ul trebuie sã iniþieze procesul de
normalizare a dobânzilor pânã nu
este prea târziu.

La fel crede ºi John Williams,

preºedintele Federal Reserve Bank
of San Francisco, care apreciazã cã
“economia funcþioneazã la capaci-
tate maximã” ºi perspectivele sunt
foarte bune.

Din pãcate, optimismul oficialilor
Federal Reserve este departe de a
avea o poziþie dominantã ºi în eco-
nomia realã.

Toate rapoartele diviziilor regiona-
le ale bãncii centrale americane, cu
privire la evoluþia activitãþii din in-
dustria prelucrãtoare, prezintã rezul-
tate sub aºteptãri, pe fondul unei ten-
dinþe de scãdere a comenzilor noi.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 6)

Lorzii rãzboiului ºi Hans Litten
Sunt mulþi “gânditori” ºi politi-

cieni de extremã dreapta care
cred în mod sincer cã lumea

nu poate fi vindecatã decât printr-un
rãzboi global, care o va face
mai curatã ºi care o va
re-starta. Stupefiant este sã
vezi cã politicienii ºi liderii
de opinie “serioºi” se pregã-
tesc de rãzboi. Uitaþi-vã în
jur. Pe strãzi sunt din ce în
ce mai des vehicule militare.
În ziare, la tv ºi la radio se
vorbeºte doar de rãzboi –
economic, industrial, cibernetic,
anti-tero etc. Cheltuiele militare
cresc chiar ºi în þãri unde astfel de
lucruri erau tabu (Germania, Olan-
da, Danemarca fiind astfel de “sur-
prize”). Filmele de la Hollywood

sunt pline de acest mesaj, eventual
camuflat în ideologii eroice ºi
anti-terorism. Se dau ºi premii
Oscar pentru astfel de producþii.

Unii “gânditori” care profe-
þesc rãzboiul au fost laureaþi
ai Premiului Nobel, ca re-
compensã, culmea ironiei, a
activitãþii lor de economiºti
ºefi ai bãncilor globale. Li-
derul politic al singurului
stat din lume care este în
rãzboi permanent din 2001
încoace, mã refer la SUA, a

fost laureat cu Premiul Nobel pentru
pace. ªtiþi, desigur, la cine mã refer.

Sarcastic, nu?
Vã mai miraþi cã am ajuns sã vor-

bim la modul serios de re-startarea
lumii printr-un rãzboi? Ignorând

oceanul de suferinþã care ar fi gene-
ratã de un astfel de cataclism? Oare
nu au fost de ajuns cele douã rãzboa-
ie mondiale ale secolului XX? Oare
nu am învãþat nimic în istorie?

Se pare cã ceea ce s-a spus acum
2600 de ani e valabil ºi azi. “Este ho-
tãrât cã rãzboiul va þine pânã la
sfârºit ºi împreunã cu el ºi pustiirile”
(Daniel 9 : 26).

E ca ºi când omenirea ar fi încre-
menit la vârsta pubertãþii, iar pe pla-
nul responsabilitãþii, nu a evoluat de-
loc.

În realitate, nu omenirea este vi-
novatã, sunt responsabili cei care
ºi-au apropriat, prin manipulare ºi
fraudã, controlul asupra omenirii.
Faceþi un experiment mental simplu:
comparaþi aceste invitaþii la rãzboi

cu ceea ce vedeþi ºi sunteþi obligaþi sã
faceþi zilnic în supermarket, când
cumpãraþi detergent. Pe raft, la înãl-
þimea privirii omului normal, se aflã
douã-trei sortimente de detergent,
separate vizual, în aºa fel încât un
sortiment sã parã mai rar, celelalte
fiind în volum mai mare ºi în format
mai compact. Instinctual, alegeþi de-
tergentul care pare mai rar pe raft,
întrucât, cel mai probabil, ºi alþii l-au
cumpãrat, ceea ce vã scuteºte pe
dumneavoastrã de o judecatã de va-
loare: din moment ce acest detergent
se cumpãrã de mulþi, înseamnã cã e
bun. Ce nu ºtiþi este cã aceasta este o
tehnicã de manipulare a simþurilor ºi
a judecãþilor dumneavoastrã de va-
loare (se numeºte merchandising),
iar producãtorul de detergent fãcut

sã fie foarte uºor vandabil plãteºte
supermarketului o taxã de raft pentru
a primi favoarea de a i se etala marfa
exact lanivelulprivirii dumneavoastrã
ºi în acea formã aparent rarã care vã
declanºeazã, practic, automat, deci-
zia de a cumpãra.

Cam acelaºi lucru se întâmplã ºi
cu rãzboiul global. E merchandising.
Cei vinovaþi de aceastã manipulare
sunt overlorzii, proprietari ai super-
marketului global, care are de toate,
inclusiv mass-media, mainstream ºi
fundaþii care se ocupã cu acordarea
de premii - Oscar, Nobel, Pulitzer, nu
conteazã - menite a vã convinge cã
rãzboiul global este singura cale
pentru re-startarea lumii.

(continuare în pagina 13)

SECRETARUL DE STAT DAN MANOLESCU:

“Vrem sã taxãm suplimentar profitul
din exploatãrile petroliere”
l Proiectul de lege privind viitorul sistem fiscal dedicat hidrocarburilor,
gata în aceastã lunã l Actualele redevenþe nu pot fi modificate, dar pot fi
introduse taxe suplimentare

Ministerul Finanþelor urme-
azã sã decidã, în aceastã
lunã, ce sistem va propune

pentru taxarea suplimentarã în do-
meniul producþiei de petrol ºi gaze, a
declarat, ieri, secretarul de stat Dan
Manolescu, într-o dezbatere publicã
organizatã de parlamentarii PNL.

Domnia sa a clarificat, pentru pri-
ma datã în ultimii doi ani de când
Guvernul promite redevenþe majora-
te, ce anume vor autoritãþile noastre
sã impoziteze: „Vorbim despre un

sistem de taxare a profitului realizat
de companii din exploatarea resurse-
lor de petrol ºi gaze. Nu inducem co-
sturi suplimentare companiilor,
întrucât acestea au deja profitul de-
falcat pe tipurile de activitãþi. Este
greu sã determinãm profiturile supli-
mentare din aceastã activitate, aºa cã
vom propune taxarea exploatãrii pe-
trolului ºi gazelor naturale”.

Oficialul a þinut sã precizeze cã
sistemul actual de redevenþe nu poa-
te fi modificat, din cauza contracte-

lor de concesiune aflate în derulare
pe termen lung. Însã statul poate in-
troduce taxe suplimentare: „Noi
ne-am propus sã cumulãm, într-un
proiect de lege, atât prevederile din
Legea petrolului, cât ºi cele din Legea
minelor, care stabileºte redevenþele pe
restul resurselor naturale. Dorim un
sistemsimpluºipredictibilde taxare în
domeniul resurselor naturale”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)
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Ioan Roºca, directorul general al Electrica SA (foto stânga),

a refuzat oferta lui Greg Konieczny, managerul FP (foto dreapta).


