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Poloniacadeîncinci
zileºidrumulcãtre
Vesteste largdeschis

M
inisterul Apãrã-
rii din Polonia a
anunþat, în 27
ianuarie 2022,
încheierea exer-
ciþiului militar
“Winter-20",
cel mai mare din

ultimii 32 de ani. Exerciþiul a urmãrit te-
starea capacitãþii de luptã a echipamente-
lor noi ºi a unor echipamente care vor in-

tra în dotarea armatei pânã la
sfârºitul acestui deceniu.

Ministrul apãrãrii a considerat
pozitiv rezultatul exerciþiului,
conform informaþiilor din presa
polonezã, preluate de site-ul de
informaþii din domeniul militar
Overtdefense.com.

“Aº oferi calificativul A+ forþelor ar-
mate, deºi au fost o serie de neajunsuri,
însã acesta a fost scopul exerciþiului, de a

le gãsi ºi elimina”, a precizat Ma-
riusz Blaszczak, ministrul apãrã-
rii în guvernul condus de Mate-
usz Morawiecki.

Care a fost scenariul acestui
“joc de-a rãzboiul”? Patru divizii
mecanizate ºi de blindate, alãturi
de o brigadã aerianã ºi de un regi-

ment anti-tanc au promit misiunea sã
apere regiunea de la Est de Vistula pentru
22 de zile în faþa unei invazii a Rusiei

prin Coridorul Suwalki.
Dotãrile armatei pentru aceastã

misiune au inclus avioane F-35, siste-
me HIMARS, baterii de rachete Pa-
triot ºi o brigadã de tancuri Leopard
2A4.

Din pãcate, dotãrile din viitor nu au
ajutat prea mult. Publicaþia online Inte-
ria.pl a preluat declaraþiile unor ofiþeri
participanþi, care au prezentat o situaþie
mai mult decât teribilã.

În loc de 22 de zile, totul s-a terminat
prin distrugerea completã a forþelor Po-
loniei în doar 5 zile. În ziua a patra, arma-
ta Rusiei a ajuns la Vistula ºi a înconjurat
Varºovia, în condiþiile în care s-a pornit
de la ipoteza cã unitãþile din prima linie
vor pierde 60% - 80% din personal ºi teh-
nicã militarã în primele 96 de ore, dupã
cum mai scrie Interia.pl.

(continuare în pagina 3)

ELINA BARDRAM,
COMISIA EUROPEANÃ:

”Reducerea
fluxurilor
de gaze
ruseºti în
Europa -
o acþiune
extrem de
necinstitã”
l Guvernul spaniol va scãdea
din nou taxele pentru
consumul de energie electricã

R
educerea de cãtre Rusia a fluxu-
rilor de gaze în Europa repre-
zintã o acþiune extrem de necin-
stitã, considerã Elina Bardram,

oficial al Comisiei Europene, adãugând
cã planurile de extindere a folosirii cãr-
bunelui în blocul comunitar sunt tempo-
rare, iar obiectivele climatice rãmân in-
tacte, transmite Reuters.

”Invadarea ilegalã de cãtre Rusia a
Ucrainei a avut ca rezultat o situaþie de
urgenþã în UE”, a afirmat, la Forumul
energetic de la Bruxelles, Elina Bar-
dram, director de afaceri internaþionale ºi
finanþare a eforturilor de combatere a
schimbãrilor climatice la Comisia Euro-
peanã. Domnia sa a adãugat: ”În urma
acestei acþiuni extrem de necinstite pe
care o observãm la administraþia Putin în
privinþa reducerii bruºte a fluxurilor de
gaze de cãtre Gazprom, vom adopta
unele mãsuri importante, dar ele vor fi
temporare”.

Sãptãmâna trecutã, livrãrile de gaze
din Rusia prin conducta cheie Nord Stre-
am au scãzut cu pânã la aproape 40% din
capacitate, ceea ce a dus la creºterea pre-
þurilor de referinþã la gaze în Europa, po-
trivit Agerpres. Guvernul german a
anunþat deja o serie de planuri pentru re-
pornirea termocentralelor pe bazã de cãr-
bune în ideea de a reduce dependenþa
þãrii de gazele naturale ruseºti.

”Obiectivele climatice ale UE pentru
2030 ºi 2050 rãmân intacte. Deºi tempo-
rar am putea extinde folosirea cãrbune-
lui, pe termen lung direcþia este clarã”, a
declarat Bardram, care a condus delega-
þia Comisiei Europene la negocierile
privind mediul de la Paris.

Guvernul spaniol va
scãdea de la 10% la 5%
TVA pentru consumul de
energie electricã

Guvernul spaniol are în plan sã apro-
be, sâmbãtã, o nouã scãdere a Taxei pe
Valoare Adãugatã (TVA) pe care o plã-
tesc consumatorii de energie electricã, de
la 10% la 5%, ca parte a unui viitor decret
cu mãsuri anticrizã, relateazã agenþia
EFE. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

FOTBAL ªI BANI

Marile tranzacþii: cluburi
legendare ºi-au schimbat
proprietarii

F
otbalul European a intrat în zona
marilor tranzacþii de cluburi. În
ultima lunã, trei echipe de primã
mânã (AC Milan, Chelsea,

Olympique Lyon) au fost în centrul unor
negocieri urmate de vânzãri de acþiuni,
iar sumele ”puse pe masã” nu au fost de-
loc lipsite de consistenþã. “Totul este
semnat”, a anunþat preºedintele lui
Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, în
legãturã cu achiziþia unui pachet majori-
tar de acþiuni la OL Groupe de cãtre Ea-
gle Football Holdings, aparþinând ameri-
canului John Textor, deja proprietar al
mai multor cluburi de fotbal. Aulas a pre-
cizat cã un consiliu de administraþie a va-
lidat operaþiunea. Aceasta prevede o
cumpãrare completã a acþiunilor Pathé ºi
IDG (respectiv 19,36% ºi 19,85% din ca-
pital) ºi o vânzare treptatã a Holnest, hol-

dingul de familie al lui Jean-Michel Au-
las, care deþine 27,72% din capital. Potri-
vit acestui acord, Jean-Michel Aulas,
care are 73 de ani, îºi va pãstra postul “cel
puþin trei ani”, a precizat preºedintele lui
OL. “John a vrut sã rãmân (...), nu a fost
o obligaþie, ci o dorinþã a fanilor ºi a tutu-
ror celor care participã la viaþa clubului”,
a spus el. Americanul a þinut sã dea asi-
gurãri în timpul conferinþei de presã.
”Sunt aici ca resursã", a subliniat Textor
de mai multe ori. “OL a construit un
echilibru incredibil între sport ºi diverti-
sment”, mai ales cu stadionul sãu Arena,
a mai subliniat el. Gruparea listatã la bur-
sã, a menþionat el, “ºi-a întins deja aripile
peste graniþe, este un brand cunoscut pe-
ste tot, este al douãzecilea club din lume,
nu vãd de ce aº veni eu sã schimb totul”.

Pe de altã parte, clubul AC Milan, de-

þinut din 2018 de fondul de investiþii
Elliott Management, va trece sub contro-
lul unui alt fond american, RedBird.

Cele douã companii “au încheiat un
acord definitiv pentru achiziþionarea”
clubului italian de cãtre RedBird, care
este deja principalul acþionar al clubului
francez Toulouse. Acordul evalueazã
AC Milan la “1,2 miliarde de euro” ºi se
aºteaptã sã ducã la un transfer de proprie-
tate pânã în septembrie 2022. Cele douã
pãrþi au discutat timp de câteva sãptãm-
âni pentru a gãsi un acord. Clubul a mai
fost dorit de Investcorp, un fond de inve-
stiþii din Bahrain, care s-a aflat în primele
etape ale negocierilor cu Elliott, dar tran-
zacþia nu s-a finalizat.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

Cine va suporta diferenþa dacã
plafonãm preþurile carburanþilor?

D
in nou, politicienii ºi nu numai
discutã despre ”necesitatea” de
a plafona preþurile carburanþi-
lor - în principal benzinã ºi mo-

torinã -, fãrã a se raporta la realitatea din
industria respectivã din România.

Potrivit Comunicatului Institu-
tului Naþional de Statisticã, în anul
2021, resursa totalã de þiþei ºi pro-
duse petroliere de care a dispus
România a fost de 13,8 milioane
tone, în echivalent petrol. Din þarã,
s-au asigurat numai 3,1 milioane
tone (þiþei extras în echivalent pe-
trol), respectiv 22,5%, iar din im-
port 10,7 milioane tone, 77,5% (import
de þiþei 6,8 milioane tone ºi de produse
petroliere 3,9 milioane tone). Prin urma-
re, la fiecare o tonã din þarã, au revenit
3,4 tone din import; spre deosebire de
gaze naturale, în cazul þiþeiului ºi al pro-
duselor petroliere, România este puter-
nic dependentã de import. Fãrã mãsuri
de compensare financiarã, plafonarea
preþurilor carburanþilor ar bloca importul

de þiþei ºi produse petroliere, provocând
o lipsã majorã de carburanþi în România,
cu efecte distrugãtoare asupra întregii
economii. Pe fondul declinului natural al
producþiei de þiþei din þarã, anul 2022 nu

va arãta mai bine decât 2021, în
privinþa importului de þiþei ºi
produse petroliere.

În consecinþã, cei care fac
propuneri de plafonare a preþu-
rilor carburanþilor ar trebui sã
spunã cetãþenilor ºi cine achitã
diferenþa între preþul þiþeiului ºi
al produselor petroliere impor-
tate ºi preþurile plafonate de pe

piaþa internã.
Unii politicieni considerã cã trebuie

reduse accizele ºi taxa pe valoarea adãu-
gatã la carburanþi, cã aºa au fãcut ºi alte
þãri. Pentru România, reducerea acestor
impozite ar fi o dovadã de iresponsabili-
tate economicã, deoarece bugetul public
se confruntã cu deficite mari (compara-
tiv cu alte þãri din Uniunea Europeanã),
pe care le finanþeazã prin împrumuturi la

dobânzi în creºtere.
În condiþiile în care preþurile de pe pie-

þele internaþionale în domeniul þiþeiului ºi
produselor petroliere vor rãmâne ridicate
în anii care urmeazã, plafonarea preþurilor
carburanþilor are ºi alte efecte negative:
slãbeºte efortul pentru reducerea risipei ºi
a consumului de carburanþi la nivelul fir-
melor, instituþiilor publice ºi cetãþenilor
(de exemplu, în România, instituþiile pu-
blice achiziþioneazã în continuare maºini
cu consum mare de carburant), precum ºi
pentru tranziþia la economia verde. Statul
român, ca ºi cetãþenii sãi, nu pot ignora
noua realitate economicã pentru econo-
mia globalã, inclusiv pentru România,
care conþine preþuri ridicate în domeniu þi-
þeiului ºi produselor petroliere; iar de ace-
astã nouã realitate trebuie sã þinã seama
fiecare firmã, fiecare instituþie publicã ºi
fiecare cetãþean, care trebuie sã se ajuste-
ze corespunzãtor; ea nu mai poate fi evita-
tã, ca la început, când era consideratã ca
un fenomen temporar.
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