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Legile fluctuante ºi
birocraþia continuã sã-i

încurce pe întreprinzãtori
lAndreea Negru: “Din cauza deselor modificãri legislative, este foarte greu sã mai facem o predicþie, un
business-plan, un plan în materie de bugete ºi în privinþa angajãrilor”l Bibiana Stanciulov: „Bãncile comerciale
spun cã, de la nivelul Bãncii Naþionale, li se interzice finanþarea pe o perioadã mai lungã pentru domeniul
industriei alimentare ºi al agriculturii”l Bende Sandor: „Sunt douã categorii importante din România capabile
sã acceseze fonduri europene ºi sã le foloseascã util: unitãþile administrativ-teritoriale ºi IMM-urile”

M
ediul de afaceri
a resimþit nevoia
unei resetãri, în
aceastã perioa-
dã, ºi îºi doreºte
ca autoritãþile
centrale ºi deci-
denþii politici sã

îl lase sã îºi desfãºoare activitãþile, ºi nu
sã-l încurce prin modificãri fiscale ºi le-

gislative fãcute peste noapte, din senin ºi
cãrora antreprenorii a trebuit sã le facã
faþã, au afirmat reprezentanþii companii-
lor din þara noastrã, în cadrul conferinþei
„Antreprenoriat fãrã gen”, organizat de
Grupul de presã BURSA.

“Din cauza deselor modificãri legisla-
tive, este foarte greu sã mai facem o pre-
dicþie, un business-plan, un plan în mate-
rie de bugete, în privinþa angajãrilor, etc..

Impredictibilitatea nu e ceva nou pentru
noi, dar ceea ce e lãudabil la mediul de
afaceri autohton este adaptabilitatea. Ne
adaptãm foarte uºor, ne vedem de drumul
nostru în afaceri ºi încercãm sã vedem
cum rãspundem provocãrilor ºi oportuni-
tãþilor. Chiar ºi în pandemie, mediul de
afaceri s-a adaptat ºi a fãcut acest lucru
înaintea statului, pentru cã provocãrile au
devenit pentru unii antreprernori oportu-

nitãþi de afaceri. Sunt companii care în
pandemie au realizat profituri uriaºe, în
timp ce altele au închis activitãþile derula-
te”, afirmã Andreea Negru, preºedintele
Asociaþiei pentru Dezvoltarea Antrepre-
noriatului Autohton (ADAA).

GEORGE MARINESCU,
ALINA VASIESCU,
MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 11)

Abject, grotesc, ridicol
ºi absurd

M
esajul a fost livrat mai ales
pentru consum intern. Tele-
viziunea de stat de la Mo-
scova nu este principalul

mijloc de comunicare al Ministrului de
Externe Lavrov, cînd vine vorba de a
spune ceva ce trebuie auzit de partenerii,
competitorii sau oponenþii internaþionali
ai Rusiei. Oricum ar fi, însã, mesajul nu
putea rãmîne neauzit în cele patru colþuri
ale lumii: cei care se înghesuie sã furni-
zeze arme ºi soluþii de rezistenþã Ucrai-
nei, sã nu se joace cu focul! Rãzboiul
nuclear este o posibilitate realã. Al trei-
lea rãzboi mondial bate la uºã ºi s-ar pu-
tea sã nu aºtepte prea mult înainte de a
da buzna peste toþi ºi peste toate. Riscu-
rile sunt mari, nu trebuie ignorate. Mai
mult, se cer gestionate cu toatã grija,
astfel încît sã nu se transforme în realita-
te. Uite-aºa… cît ai zice Putin!

De ce era nevoie de un asemenea me-
saj în Rusia? Nimic mai simplu! Sca-
denþele pentru aberaþiile regimului Pu-
tin ºi crimele din Ucraina încep sã sose-
ascã la platã. Nu doar pentru cei de la
Kremlin, ci ºi pentru cei mai mulþi din-
tre ruºii care pînã mai de curînd s-au
îmbãtat cu apa rece a propagandei ofi-
ciale ºi au crezut cã ”operaþiunea spe-
cialã” condusã personal de ”bravul ºi
nespus de patriotul” lor preºedinte este
doar un bine venit ”exerciþiu de încorda-
re a muºchilor” urmat de o ºedinþã bul-
lying. Aºa, ca sã înþeleagã în sfîrºit toþi
cine e ºmecherul cu pumnii tari de pe
uliþa lor. Un obraz învineþit, un ochi um-
flat, o buzã spartã, niºte ”borº” revãrsat
pe faþa celor care s-au întîlnit din
întîmplare cu muºchii încordaþi ai mar-
deiaºului.

(continuare în pagina 3)
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PROGRAMATÃ ÎN 2 MAI, ÎN FRANÞA

Reuniune extraordinarã
a UE, pe tema livrãrilor
de gaze
l Preþul gazelor naturale, în declinl Surse: Eni Italia ºi
OMV Austria se pregãtesc sã plãteascã în ruble pentru
achiziþiile de la Gazprom

F
ranþa are programat sã gãzduiascã
luni, 2 mai, o reuniune a miniºtri-
lor Energiei din Uniunea Europe-
anã (UE), pentru discuþii pe tema

livrãrilor de energie, anunþã Reuters.
Reuniunea extraordinarã vine dupã

ce, sãptãmâna aceasta, Rusia a oprit li-
vrãrile de gaze naturale cãtre Polonia ºi
Bulgaria, pe motiv cã cele douã þãri nu
ºi-au plãtit importurile de profil în ruble,
aºa cum a cerut liderul de la Kremlin.

Ministrul francez al tranziþiei ecologi-
ce, Barbara Pompili, a informat: ”În
urma sistãrii livrãrilor de gaze ruseºti cã-
tre Polonia ºi Bulgaria, europenii rãmân
uniþi ºi solidari. Vom avea o reuniune
luni dupã-amiazã pentru o sesiune extra-
ordinarã a Consiliului de Miniºtri
responsabili cu energia”.

Ieri, preþurile de referinþã ale gazelor
naturale în Europa au scãzut, cumpãrãto-
rii luând în considerare opþiuni pentru
menþinerea livrãrilor din Rusia fãrã

încãlcarea sancþiunilor.
La Bursa din Amsterdam, cotaþia fu-

tures a gazelor cu livrare luna viitoare a
coborât de la 105 euro pentru un Mega-
watt-orã în deschiderea sesiunii, la 100
de euro la ora 09.15. La 09.51, preþul era
de 106 euro, însã la ora 13.11 scãzuse la
102,68 euro.

OMV: ”Lucrãm la o soluþie în
conformitate cu sancþiunile”

Grupul italian Eni SpA se pregãteºte
sã-ºi deschidã un cont în ruble la Gaz-
prombank JSC, ceea ce-i va permite sã
îndeplineascã cerinþele privind plata
achiziþiilor de gaze în moneda Rusiei,
spun surse citate de Bloomberg, care
menþioneazã cã patru cumpãrãtori euro-
peni au plãtit deja în ruble pentru aceste
livrãri, iar zece ºi-au deschis conturi la
banca ruseascã. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

ÎN URMA UNEI ADUNÃRI TENSIONATE

SIF Banat-Criºana
va acorda dividende,
dupã ºapte ani de secetã
l Asociaþia Investitorilor la SIF-uri reclamã cã preºedintele
SIF1 nu a rãspuns concret la nicio întrebare care i-a fost adresatã
l Votul de ieri este vãzut de membrii AISIF ca o reacþie la
presiunea sub care se aflã conducerea SIF Banat-Criºana ºi
fondurile de investiþii finanþate de SIF1 ºi/sau SIF4, în ultimii
mai bine de doi ani

S
IF Banat-Criºana (SIF1) va di-
stribui dividende dupã ºapte ani
de secetã, dupã hotãrârea acþio-
narilor societãþii de investiþii fi-

nanciare, conform raportului publicat la
Bursa de Valori Bucureºti (BVB).

Acþionarii au aprobat ieri, la Arad,
pe o vreme ploioasã ºi mohorâtã, pro-
punerea Consiliului de Administraþie
ca, din profitul anului trecut, de 387
milioane de lei, suma de 30,45 milioa-
ne de lei sã meargã cãtre dividende, cu
douã treimi din voturile exprimate,
într-o ºedinþã ce a avut un cvorum de
33%. Alocarea unitarã este de 0,06 lei,
echivalentul unui randament brut de
2,5% la preþurile curente ale acþiunii
SIF1.

A fost o adunare tensionatã, în urma
cãreia membrii Asociaþiei Investitorilor
la SIF-uri (AISIF) au reclamat cã Bog-

dan Drãgoi, preºedintele SIF Ba-
nat-Criºana, nu a rãspuns concret la nicio
întrebare care i-a fost adresatã.

”Preºedintele Consiliului de Admini-
straþie a fost singur la AGA, nici mãcar
vicepreºedintele Radu Strãuþ nu a fost
prezent. A pãrut deseori stânjenit de
întrebãrile adresate de noi, dar a avut doi
«agitatori» care doar l-au ajutat, fãrã sã
punã întrebãri pertinente legate de
AGOA. La întrebãrile noastre nu a dat
niciun rãspuns concret”, ne-a spus un
acþionar, membru al AISIF.

Aceeaºi opinie este împãrtãºitã ºi de
Ben Madadi, acþionar al SIF Ba-
nat-Criºana ºi membru al AISIF, care
pânã de curând a fost cel mai mare acþio-
nar personã fizicã a SIF Muntenia.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 11)

Scadenþele pentru aberaþiile regimului Putin ºi crimele din
Ucraina încep sã soseascã la platã. Nu doar pentru cei de la Krem-
lin, ci ºi pentru cei mai mulþi dintre ruºii care pînã mai de curînd
s-au îmbãtat cu apa rece a propagandei oficiale ºi au crezut cã
”operaþiunea specialã” condusã personal de ”bravul ºi nespus de
patriotul” lor preºedinte este doar un bine venit ”exerciþiu de încor-
dare a muºchilor” urmat de o ºedinþã bullying.
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