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Noi facilitãþi fiscale pentru
HoReCa
G

uvernul a aprobat, ieri, o ordo-
nanþã de urgenþã prin care in-
stituie noi mãsuri de sprijin de-
stinate mediului economic.

Astfel, pentru sectorul HoReCa, do-
meniu ce se confruntã cu lipsã de lichi-
ditate, s-a stabilit prelungirea mãsurii
privind scutirea de la plata impozitului
specific datorat de operatorii economi-
ci pentru o perioadã de 180 de zile, cal-
culatã de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe. Concomitent, s-a
prevãzut ºi mecanismul de recalculare
a impozitului specific datorat, în sen-
sul scãderii acestei perioade de 180 de
zile din totalul de 365 zile ale anului fi-
scal.

Actul normativ mai prevede regle-
mentãri privind flexibilizarea condiþiilor
de accesare a eºalonãrii la platã. Se cree-
azã posibilitatea depunerii cererii de
eºalonare ºi de cãtre debitorii aflaþi în
procedura insolvenþei, condiþia fiind ca

pânã la data emiterii deciziei de eºalona-
re aceºtia sã iasã din procedura de insol-
venþã. Totodatã, se creeazã posibilitatea
acordãrii eºalonãrii la platã ºi pentru su-
mele pentru care s-a stabilit rãspunderea,
potrivit legislaþiei privind insolvenþa
ºi/sau rãspunderea solidarã. Mãsura este
necesarã pentru redresarea contribuabili-
lor care se aflã în dificultate financiarã,
pentru care eºalonarea la platã reprezintã
un real sprijin.

Un alt element de noutate îl repre-
zintã încetarea obligaþiilor declarative
pentru entitãþile care au înscrisã în regi-
strul comerþului menþiunea privind
inactivitatea temporarã sau pentru cele
care au suspendatã activitatea, pe perioa-
da inactivitãþii sau a suspendãrii activi-
tãþii. Mãsura are ca scop reducerea po-
verii administrative a contribuabililor
care, în prezent, îºi menþin obligaþiile
declarative sau pot obþine un regim de
declarare derogatoriu dacã solicitã, în

cazul care au înscrisã la registrul comer-
þului inactivitatea sau au suspendatã ac-
tivitatea.

Guvernul pregãteºte
schema HoReCa 2

Guvernul pregãteºte un act normativ
prin care operatorii economici din Ho-
ReCa sã fie sprijiniþi financiar pentru
pierderile suferite din cauza restricþiilor
impuse de autoritãþi ºi în cursul anului
2021. Schema ar urma sã funcþioneze pe
aceiaºi parametri precum cea aprobatã în
2020, dar implementatã real în a doua ju-
mãtate a anului trecut, adicã sã acopere
20% din pierderea cifrei de afaceri înre-
gistratã în domeniul HoReCa din cauza
restricþiilor în anul 2021 comparativ cu
anul 2019.

G.M.

(continuare în pagina 3)

ÎN CRIZA UCRAINEANÃ

Rusia se plânge de ”diplomaþia
de megafon” a ONU

S
tatele Unite ale Americii ºi Rusia
s-au confruntat ieri, în Consiliul
de Securitate al Organizaþiei Na-
þiunilor Unite (ONU), cu privire

la criza din Ucraina, potrivit New York
Times, care informeazã cã Rusia a nu-
mit aceastã întâlnire ”o farsã, o încercare
de a induce în eroare comunitatea inter-
naþionalã” ºi un exemplu de ”diplomaþie
de megafon”.

Americanii au promis cã îi vor deter-
mina pe ruºi sã justifice desfãºurarea de
trupe la graniþele Ucrainei ,
spunându-le: ”Imaginaþi-vã cât de con-
fortabil v-aþi simþi dacã aþi avea 100.000
de soldaþi la graniþa voastrã”. În schimb,
ambasadorul Vasily Nebenzia al Rusiei
i-a acuzat pe americani cã au promovat
”acuzaþii nefondate”, afirmând cã nu se
aflã trupe ruseºti în Ucraina, astfel cã

întrunirea Consiliului de Securitate nu
are temei.

Ambasadorul american Linda Tho-
mas-Greenfield a replicat cã ”acum este
momentul pentru o întâlnire în public”
pe tema Ucrainei, iar Consiliul a votat
pentru continuarea întrunirii. Doar Rusia
ºi China s-au opus.

”Situaþia cu care ne confruntãm în
Europa este urgentã ºi periculoasã”, a
spus Linda Thomas-Greenfield, adã-
ugând: ”Acþiunile Rusiei lovesc chiar în
Carta ONU”.

ªedinþa Consiliului a fost solicitatã de
Statele Unite, sãptãmâna trecutã. Diplo-
maþii ruºi au ridiculizat întâlnirea, consi-
derând-o un eveniment ”fabricat” asupra
a ceea ce ei numesc temeri occidentale
nejustificate (alimentate de Statele Uni-
te) legate de faptul cã preºedintele Vladi-

mir Putin al Rusiei se pregãteºte sã inva-
deze Ucraina. Putin nu a vorbit public
despre Ucraina din decembrie anul tre-
cut, iar purtãtorul sãu de cuvânt, Dmitri
S. Peskov, a declarat ieri cã oficialul de la
Kremlin îºi va exprima pãrerile cu privi-
re la situaþie ”de îndatã ce va decide cã
este necesar”. Peskov a adãugat, în acest
sens: ”Nu vã pot da o datã exactã”.

Ucraina învinovãþeºte SUA
cã ”seamãnã panicã”

Oficialii ruºi au insistat, ieri, sã su-
sþinã cã nu sunt de vinã pentru tensiuni-
le în creºtere, iar Statele Unite ”inven-
teazã” ameninþarea unei invazii ruse a
Ucrainei.

V.R.

(continuare în pagina 9)

Josmâiniledepe
Minnie!

ª
oricuþa Minnie, prietena lui
Mickey Mouse, este cu noi
din 1928, de când a fost in-
ventatã de Walt Disney. A
rãmas neschimbatã zeci de
ani. O fundã roºie pe cap,
ochi mari, privire zglobie, o
fustiþã roºie cu buline albe ºi
pantofi galbeni, cu
toc. Aspectul sãu a

fost influenþat de moda timpu-
lui, de aºa-numitele “flappers”,
din timpul Prohibiþiei. A bucu-
rat milioane de copii.

Acum corporaþia Disney s-a
gândit cã este o idee bunã ca
Minnie sã devinã “woke”. Ter-
menul este greu de tradus în
limba românã. Îi descrie pe cei obsedaþi
de “corectitudinea politicã”. La noi ideo-
logia aceasta mai este descrisã ca
“sexo-marxism”. (Conceptul este destul
de exact, din punctul de vedere al istoriei
ideilor). Aºa cã biaþa Minnie a fost
îmbrãcatã într-un costum nou, unisex.
Este o pijama albastrã, oribilã, cu pete
negre. În picioare are niºte botine negre,

de sudor. Ideea este cã acest aspect este
“progresiv”. Cum? Habar nu am, dar
asta îºi imagineazã corporatiºtii de la
Disney.

Noua vestimentaþie este gânditã de
Stella McCartney. Femeia are o reputaþie
în lumea creatorilor de modã, însã pãreri-
le ei despre lume ºi viaþã sunt mai degra-

bã din categoria “Sã mânânce co-
zonac!”. La fel ca atâþia alþi rãsfã-
þaþi de profesie, Stella McCar-
tney vrea acum sã “salveze pla-
neta”. Cum? L-a lãudat recent pe
unul dintre actorii faimoºi de la
Hollywood când acela a mãrturi-
sit cã nu are decât un smoching în
garderobã. Asta e soluþia! - a ex-
clamat McMarney pe Twitter.

Aþi fi bãnuit cã este aºa de simplu?
Fenomenul se numeºte “capitalism

woke”. Eu aº traduce cu “capitalism de
extremã Stângã”. Firme multinaþionale
preluate de activiºti anti-capitaliºti ºi
anti-liberali, care-ºi schimbã politica
pentru a practica “semnalizarea virtuþii”
(virtue signalling - observaþi cã existã
deja un jargon al acestei ideologii). Din

acel moment, corporaþia respectivã înce-
pe sã se batã cu pumnii în piept. Black
Lives Matter, salvaþi urºii polari, jos
rasismul, “egalitatea de ºanse”, etc. Lista
e lungã.

Recent, institutul Adam Smith din
Londra a dat publicitãþii un raport în care
acuza capitalismul woke cã riscã sã com-
promitã revenirea economicã de dupã
Covid. Obsedaþi de “sustanebilitate” ºi
de alte repere ideologice, corporatiºtii
woke pierd din vedere cã o firmã este, în
fond, o afacere care trebuie sã fie profita-
bilã.

Sunt consumatorii amuzaþi de noua
turnurã, woke, a corporaþiilor multinaþio-
nale? Eu unul mã îndoiesc. Existã ºi o zi-
calã: “Go woke, go broke!” (Eºti woke,
dai faliment!). Rezultatul acestui viraj cã-
tre extrema Stângã este, cel mai adesea,
pierderea contactului cu lumea realã.

Acum doi ani, Gillette a dezlãnþuit o
furtunã în publicitate cu clipuri din care
se înþelegea cã bãrbaþii sunt niºte mitoca-
ni ºi niºte violatori în serie. Te razi cu
Gillette ºi îþi trece, devii blând. Publicul
nu a fost amuzat. Mulþi consumatori au

boicotat produsele Gillette. (Inclusiv
subsemnatul). Firma a înregistrat o
pierdere de 8 miliarde de dolari.

Alt exemplu. Ceremonia premiilor
Oscar, din 2021. În fiecare an, aceasta
este un eveniment major, cu sute de mi-
lioane de spectatori în toatã lumea. De
data aceasta… Jale totalã. În Statele Uni-
te nici 10 milioane de spectatori. Prã-
buºirea este cauzatã de faptul cã festivi-
tãþile au fost înregimentate promovãrii
agendei extremei Stãngi. Multi-miliona-
ri care spun altora cum sã salveze planeta
de încãlzire globalã în timp ce ei se duc,
cu avionul privat, la schi în Elveþia. Unul
dintre actorii premiaþi s-a plâns cã poliþia
americanã este, fireºte, rasistã. “Ieri au
omorât trei oameni, azi vor omori încã
trei, mâine încã trei!”. La aºa discurs, nu
este de mirare cã telespectatorii schimbã
canalul.

Cât de toxic este activismul woke al
marilor corporaþii? Realist vorbind, pro-
babil cã majoritatea consumatorilor nici
nu îl bagã în seamã. Este, vorba unui po-
litician local, “ca apa sfinþitã - nu face
nici bine, dar nici rãu”. Problema, atunci,

este de ce el existã?
Suspectez cã unul dintre rãspunsurile

posibile este urmãtorul: uneori consuma-
torii nu au de ales. Sã luãm cazul compa-
niei Apple. Condusã de un activist, Tim
Cook, ºi scoþând pe piaþã produse stranii
(chiar acum mã lupt cu teribila tastaturã
Touchbar), ar fi alienat mulþi consumato-
ri. Dacã exista alternativã. Dar în materie
de telefoane mobile, ce sã alegi? Produ-
sele aprobate de spionajul militar
chinez? Pe acelea ale capitalismului de
cumetrie sud-coreean?

Aºa cã noi, consumatorii, ne întoar-
cem în magazine ºi încercãm sã nu
bãgâm de seamã campania de re-forma-
tare a creierelor pe care o desfãºoarã ma-
rile corporaþii. Nu este chiar aºa de sim-
plu. Corporaþia Disney acum þinteºte,
pentru “re-educare”, copii mici. A înlo-
cuit tradiþionalul “Bine aþi venit, bãieþi ºi
fete!” din parcurile sale cu transgenderul
“Bine aþi venit, visãtori de toate vârste-
le!”. Este ºi asta o idee. Problema este cã
atunci când ne vom trezi din visare, s-ar
putea sã descoperim cã ne paºte coºma-
rul falimentului. n

Cel mai
mare grup
minier din
lume
renunþã la
listarea din
Londra
l Indicele bursier major
FTSE 100 pierde a treia
mare companie din
alcãtuirea sa - BHP Group
l BHP îºi simplificã
structura corporativã,
pãstrându-ºi listarea
principalã pe piaþa
australianã

B
HP Group, cea mai mare com-
panie minerã din lume, ºi-a
încheiat, la finele lunii ianuarie,
tranzacþionarea pe piaþa din

Londra, dupã o prezenþã de 20 de ani pe
aceastã bursã. Delistarea BHP de la
London Stock Exchange (LSE) este par-
te a planului gigantului australian de a-ºi
simplifica structura corporativã, cu o
singurã listare principalã, la Bursa din
Sydney (Australia).

Delistarea de la Londra are loc înain-
tea divizãrii afacerilor petroliere ale
BHP, care se unesc cu cele ale grupului
australian independent Woodside Petro-
leum Ltd, operaþiune aºteptatã sã fie fi-
nalizatã în perioada aprilie-iunie 2022.

În anul 2001, când BHP a fuzionat cu
Billiton Ltd., societate cu sediul în Africa
de Sud, compania a adoptat o structurã
dualã de listare, având douã entitãþi juri-
dice separate: BHP Group Ltd., listatã la
Bursa din Australia, ºi BHP Group Plc,
listatã la LSE ºi Johannesburg Stock
Exchange (JSE). Deºi BHP a funcþionat
ca o entitate economicã unicã, activele
sale au fost împãrþite între cele douã
companii. La acea vreme, aproximativ
40% din câºtigurile BHP erau atribuite
activelor Plc. Douãzeci de ani mai târziu,
contribuþia Plc la grup a scãzut la mai pu-
þin de 5%, parþial din cauza importanþei
tot mai mari a minereului de fier în porto-
foliul BHP, dar ºi în urma înstrãinãrii
unor active deþinute de Billiton Plc,
respectiv a desprinderii societãþii
miniere South32 (în 2015).

Elliott Advisors voia o
singurã listare pentru BHP -
la Londra, dar nu a fost de
acord guvernul australian

Investitorul activist Elliott Advisors a
fãcut eforturi ca BHP sã-ºi consolideze
listãrile într-una singurã, însã dorea ca
societatea sã aibã listarea principalã la
Londra. Aceastã opþiune s-a lovit, însã,
de opoziþia guvernului australian, având
în vedere istoria BHP ºi importanþa eco-
nomicã a grupului minier pentru Austra-
lia.

A.V.
(continuare în pagina 12)
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