
12 pagini

n PENTRU ACEST AN / Romgaz ºi-a bugetat un
profit net la nivel individual de 1,44 miliarde de lei

PAGINA 9

n EDUCAÞIE / Criza, privitã ca o oportunitate
PAGINA 11

n Meci între Directoratul
SIF Transilvania ºi ASF

PAGINA 9

5 lei

5 948491 340012 50660

Marþi, 14 aprilie 2020, nr .71 (6605), anul XXIX

n DISPUTELE DIN PIAÞA ENERGIEI, ÎN INSTANÞA
EUROPEANÃ / Avocatul CJUE se exprimã
într-un caz deschis de Hidroelectrica
împotriva ANRE PAGINA 8

n ALIN BURCEA, PARALELA 45, ACUZÃ:
„Guvernul manifestã lipsã de interes faþã de
industria turismului”

PAGINA 8

GRAM AUR = 239,9160 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5708 RON EURO = 4,8297 RON DOLAR = 4,4155 RON

AURELIAN DOCHIA:

Tendinþa de creºtere a inflaþiei
este inevitabilã
lAdrian Vasilescu, BNR: “Scumpirea alimentelor din martie, întreþinutã de
întoarcerea speculanþilor”

Preþurile câtorva produse alimen-
tare din coºul românesc de consum
manifestã extravaganþã, ceea ce sem-
naleazã cã scumpirea unora dintre ali-
mente este întreþinutã de întoarcerea
speculanþilor, condiserã Adrian Vasi-
lescu, consultant de strategie în ca-
drul Bãncii Naþionale a României
(BNR.

Vasilescu ne-a precizat: “Preþurile
(din martie) au arãtat foarte limpede o
situaþie de forþã majorã. (...) Dar, în
acelaºi timp iatã cã, nu ºtiu dacã ace-
sta este cuvântul corect - sã spunem
cã s-au întors speculanþii -, fasolea s-a
scumpit substanþial, cartofii s-au
scumpit cu 8% - este foarte mult. Ci-
tricele s-au scumpit ºi ele, fructele
proaspete... Sunt câteva poziþii în
coºul de consum unde preþurile mani-
festã extravaganþã, au crescut foarte
mult ºi au stricat media, în condiþiile
în care, dacã ne uitãm pe lista miºcãri-
lor de preþuri datã de statisticã (INS),
vedem cã sunt câteva preþuri care au

sãrit dincolo de media la alimente,
care este peste 1. Pentru cã la produse
nealimentare, media este sub 0 - pre-
þurile au scãzut acolo”.

Creºterea preþurilor de consum în
ritm lunar, în martie 2020, a fost de
0,5%, similarã cu inflaþia înregistratã

în aceeaºi perioadã a anului trecut
(+0,49%), inflaþia anualã pãstrând rit-
mul de 3,05% consemnat în februarie,
a arãtat, vineri, INS.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

Papa Francisc a ales sã ignore
opinia lui Dumnezeu

C
atolicul iezuit Jorge Mario
Bergoglio, adicã Papa Fran-
cisc de la Roma ºi musulma-
nul ahmadit Imran Khan,
premierul Pakistanului au ce-
rut într-un glas, în

aceeaºi zi de duminicã, sã fie
redusã datoria þãrilor sãrace.

Papa a solicitat duminicã, în
mesajul de Paºte “Urbi et
Orbi”: “…sã se reducã totoda-
tã sancþiunile internaþionale
care frâneazã posibilitatea þãri-
lor destinatare sã ofere un spri-
jin adecvat propriilor cetãþeni, iar toate
statele sã fie puse în condiþia de a face
faþã necesitãþilor mai mari ale momen-
tului, reducând, dacã nu chiar anulând,
datoria care apasã asupra bilanþului
statelor mai sãrace”.

Argumentul sãu: “Isus înviat sã dea
speranþã tuturor celor sãraci”.

Nu ºtiu cât de convingãtor sunã asta
în idiº.

Într-un mesaj TV difuzat în aceeasºi
duminicã, premierul pakistanez Imran
Khan a spus: „Iniþiativa globalã propu-

sã [n.n.- de Pakistan, Secreta-
rului general ONU] urmãreºte
sã punã bazele unei reduceri ur-
gente a datoriilor þãrilor în curs
de dezvoltare, la cererea lor ºi
fãrã condiþionãri oneroase”.

Argumentul sãu este ceva
mai practic: cã þãrile extrem de
îndatorate se confruntã cu o

„lipsã de spaþiu fiscal” care le-a inhi-
bat eforturile pentru a preveni
rãspândirea coronavirusului (parcã
adie un abur de ºantaj, nu-i aºa?, cã,
adicã, dacã n-avem bani, atunci vã
contaminãm).

Ambele intervenþii sunt oarecum
utopice, cãci este greu de crezut cã vor

stârni mai mult decât gesturi filantro-
pice, chiar dacã premierul pakistanez
vrea sã iniþieze împreunã cu ONU o
platformã de coordonare a sprijinului
primit de þãrile slab dezvoltate.

Ambele intervenþii par sã ignore cã
datoriile economiilor emergente sunt
mult mai mici decât datoriile econo-
miilor dezvoltate (la jumãtate); adicã,
prin diminuarea datoriilor þãrilor sãra-
ce, cancerul financiar al lumii nu face
decât sã se dezvolte.

Dar cel mai dezamãgitor este cã
Papa Francisc pare sã fi uitat Biblia,
unde, în Leviticul/25, este configuratã
ceea ce iudeii numesc “Shmita”, cu
cele douã Legi dumnezeieºti, Legea
iertãrii ºi Legea eliberãrii:

1. Legea iertãrii stabileºte obliga-
þii, la fiecare ºapte ani (în anul sabatic):
iertarea datoriilor; eliberarea celor de-
veniþi sclavi prin neplata datoriilor; re-

turnarea tuturor garanþiilor aduse pen-
tru împrumuturi nerambursate;
pãmântul sã rãmânã nelucrat întreg
anul (situaþie pentru care sunt necesare
economii, în cei ºase ani care preced
anul sabatic), iar roadele natural rãsã-
rite sã fie lãsate la dispoziþia trecãtoru-
lui întâmplãtor sau a fiarelor.

2. Legea eliberãrii intrã în exerci-
þiu o datã la de ºapte ori ºapte ani saba-
tici (o datã la 49–50 de ani) ºi stabileºte
obligaþia reconstituirii proprietãþilor
urmaºilor iudeilor intraþi în „Þara Fã-
gãduitã”, în acord cu ceea ce primiserã
strãmoºii, iniþial.

Creºtinismul a eliminat specificul
etnic conferit iniþial celor douã Legi ºi
a universalizat Poruncile lui Dumne-
zeu (este vorba despre cele 316
Porunci).

Papa pare sã fi uitat Poruncile, dar
nu le-a uitat.

Când spune “reducând, dacã nu
chiar anulând, datoria”, Papa Francisc
aratã cã, de fapt, cunoaºte litera Bi-
bliei, - ºtergerea ciclicã a datoriilor -
dar o considerã prea radicalã ºi se
abate de la ea.

Se numeºte “adaptare la timpurile
moderne” (un fel de “takkanah” rabi-
nicã).

Ce distanþã!
Cât de mãrunt faþã de Papa Clement

al V-lea, cel care, în Conciliul de la
Vienne (Franþa), în 1312, a decretat
drept eretic pe oricine afirma cã
dobânda la credit n-ar fi un pãcat:

“Dacã într-adevãr cineva a cã-

zut în eroarea sã afirme în mod

particular cã practica împrumu-

tului cu dobândã nu este pãcãtoa-

sã, decretãm cã trebuie pedepsit ca

eretic”.

(continuare în pagina 12)

Despre
Florii ºi
despre
eucharistie

Cei mai mulþi dintre contemporanii
noºtri nu mai cred, la modul propriu, în
nimic.

Sãrbãtorim Crãciunul, Paºtele, Ru-
saliile, dar nu pentru semnificaþiile lor

profund umane, ci
din convenienþã so-
cialã, în aºteptarea
plãcerilor hedoniste
aferente ospãþului de
sãrbãtoare.

Religiozitatea se
rezumã la zile libere,
prime, cadouri, îm-
buibare ºi la bucuria

momentanã de a trimite urãri electro-
nice familiei, apropiaþilor, prietenilor
ºi cunoscuþilor. Românii, popor cre-
dincios dacã ne luãm dupã statistici
(87% se declarã credincioºi), cred în
dogma creºtinã aºa cum cred copiii în
Moº Crãciun - nu pe de-a-ntregul, nu
prea de-adevãratelea, nu pentru mult
timp.

A nu crede în nimic, a trãi pentru
ziua de azi ºi pentru consumul de zi cu
zi, a ignora memoria ºi idealurile pro-
prii de dragul ºansei de a-þi satisface
capriciile este o cale sigurã cãtre ratare
ºi o sursã cvasi-infinitã de credulitate
în faþã asalturilor permanente ale pro-
fesioniºtilor manipulãrii ºi ai decep-
þiei.

Nu existã nicio siguranþã cã mâine o
vei putea lua de la capãt, în goana zil-
nicã dupã achiziþii, întrucât nici veni-
turile, nici tinereþea nu sunt perma-
mente, iar cei din proximitatea ta su-
fleteascã te vor considera un egoist ci-
nic care nu meritã salvarea în caz de
cãdere (care urmeazã în mod natural
pervertirii ºi corupþiei morale în care te
vei fi afundat). Iar lipsa de sens ºi
senzaþia cã eºti abandonat sunt infinit
mai rele decât lipsa banilor ºi a
averilor.

Pânã ºi ateii cred în ceva. De exem-
plu, pe lângã credinþa oarbã în ºtiinþã ºi
în autoritãþi, oricât de schimbãtoare ºi
corupte, ateii au credinþã cã nu existã
Dumnezeu.

Aºa cum susþine Emmanuel Carre-
re*, un credincios ºtie cã Dumnezeu
existã. Ateul deþine o opinie, credin-
ciosul deþine cunoaºterea, întrucât pri-
mul crede, iar celãlalt ºtie. Cine este
cel mai câºtigat din aceastã “competi-
þie” este o întrebare retoricã, desigur.

(continuare în pagina 11)

Acordul OPEC+ de reducere
a producþiei petroliere nu
mulþumeºte pieþele
lGoldman Sachs: “Acordul este istoric, dar insuficient”lAmrita Sen, Energy
Aspects: “Înþelegerea nu va rezolva problema supraofertei”l Cotaþiile þiþeiului
fluctueazã l Preþul petrolului american a coborât cu aproape 20% sãptãmâna trecutã

Analiºtii specializaþi în domeniul þi-
þeiului nu au primit cu entuziasm acor-
dul de reducere a producþiei de profil
la care au ajuns, duminicã seara, Orga-
nizaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol
(OPEC) ºi aliaþii sãi din afara cartelu-
lui, reuniþi în grupul OPEC+, consi-
derând cã acesta nu va rezolva proble-
ma supraofertei într-un moment în
care consumul mondial de petrol s-a

redus cu aproximativ 30% (de la
începutul anului), din cauza
pandemiei de coronavirus.

Dupã mai multe zile de negocieri,
cei din OPEC+ au stabilit sã-ºi reducã
producþia de petrol cu 9,7 milioane de
barili pe zi în lunile mai ºi iunie, canti-
tatea echivalând cu aproximativ 10%
din þiþeiul produs la nivel mondial.
Cuantumul stabilit pentru reducere

este de peste de douã ori mai mare
decât nivelul de 4,2 milioane de barili
pe zi pe care OPEC l-a prevãzut într-o
serie de tãieri din perioada crizei
financiare din 2008.

Arabia Sauditã, Kuweitul ºi Emira-
tele Arabe Unite au stabilit, în mod vo-
luntar, sã facã reduceri mai mari decât
cele din acord, astfel încât producþia
OPEC+ sã se diminueze practic cu
12,5 milioane de barili pe zi.

Liderii celor trei mari producãtori
de petrol din lume, preºedintele Rusiei
- Vladimir Putin, preºedintele SUA,
Donald Trump, ºi regele Salman al
Arabiei Saudite ºi-au exprimat susþi-
nerea pentru acordul încheiat de
OPEC+, menit sã stabilizeze piaþa de
profil, respectiv preþurile care se aflã
în cãdere liberã.

ALINA VASIESCU
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