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I rina din Chi[in`u este una dintre
multele Nata[e. Dup` cum [i Na-
ta[a din Rostov e una dintre mul-

tele Irine. {i de ce n-ar fi [i Lenutza din

Dorohoi una dintre multele Nata[e [i
Irine care-[i îmbie sur^z`toare clien]ii
din vitrina de pe strada Felinarelor
Ro[ii din Amsterdam ori li se ofer` de
pe trotuarul str`zii Reeperbahn din
Hamburg.

Cam a[a î[i încep ziarele occidenta-
le articolele economice despre prosti-
tu]ie, cu povestea Irinei, Nata[ei sau
Lenutzei, date la [ase ani la [coal` du-
p` ce în prealabil fuseser` abuzate de
un tat` be]iv, [i cititorul uit` c` lipsesc
datele statistice despre amploarea fe-
nomenului.

Da, cifre nu prea avem nici noi, dar
dac` OECD a ajuns la concluzia c` pros-
titu]ia adaug` la cre[terea economic` a
Poloniei 0,2% în fiecare an, înseamn` c`
la români, unde PIB-ul e mai am`r^t,
ar trebui s` contribuie mai mult. {i
dac` româncele care fac trotuarul în
Fran]a [i pe[tii aferen]i trimit anual
prin Western Union mai bine de 5 mili-
oane de euro, s` se tot fac` de pe ma-
lurile Senei, de prin Italia, Spania, Aus-
tria, Grecia, Germania vreo 30 de mili-
oane pe an - adic` 0,3% din PIB.
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S
tatele care limiteaz` cheltuie-
lile publice la aproximativ
30% din Produsul Intern Brut
(PIB) se remarc` [i prin cea

mai \nalt` eficien]` a sectorului pu-
blic, arat` un studiu din ianuarie 2006
al B`ncii Central Europene (BCE), ca-
re analizeaz` economiile noilor state
membre UE [i pe cele emergente. Mi-
nisterul Finan]elor  din Rom^nia pa-
re \ns` c` nu d` doi bani pe p`rerile
exper]ilor BCE [i propune o majorare
a cheltuielilor guvernamentale de la
32,8% din PIB, c^t era prev`zut \n bu-
getul ini]ial votat \n Parlament pen-

tru 2006, la 36,4% din PIB-ul pentru
2007, estimat la 380,4 miliarde RON
(aproximativ  108,7 miliarde euro). 

|n total, statul ar urma s` cheltu-
iasc` anul viitor 138,5 miliarde RON.
Numai c` ministerele [i celelalte ins-
titu]ii publice dau dovad` de o l`co-
mie [i mai mare, dorind s` risipeasc`
aproape jum`tate din produsul con-
tribuabililor, mai exact 45,2% din PIB
(aproximativ 172 miliarde RON - 50
de miliarde euro, fa]` de 29 miliarde
euro, c^t a propus ini]ial Guvernul a-
nul trecut pentru 2006, sau fa]` de
ipoteticele 34 miliarde, c^t ar trebui
s` cheltuiasc` \n acest an, dac` se a-
ting deficitul de 2,5% din PIB [i cre[-

terea economic` fantastic` de 7%).  La
banii ceru]i de aparatul birocratic se
adaug` [i contribu]ia Rom^niei la
bugetul UE, de 1% din PIB, [i cheltu-
ielile cu dob^nzi, care \n acest an s-au
ridicat la aproximativ 1,1% din PIB. |n

total, \n 2007, \ntre]inerea aparatului
public ar putea costa contribuabilul
aproape 38,5% din PIB, potrivit cifrelor
avansate de Vl`descu, [i 47,3% din PIB,
potrivit cererilor birocra]ilor. 
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Ferici]i 
cei boga]i 
cu duhul

Editoriale SFin
� Mircea Co[ea: Dup` [apte ani
� Dan Constantin: 

Un pas \napoi [i doi \nainte
� Elena Dumitru:

Nimeni nu mai are r`bdare
� Mircea Du]u: Omul, mai 

puternic decåt Soarele 
\n provocarea \nc`lzirii globale!

� Radu Tudor: Ce se \ntåmpl`
cu ]ara asta?

� Florin C\]u: Deprecierea 
ca solu]ie de scos petele

� Ionel Bl`nculescu:
„Caietul de sarcini“ 
sau cum po]i truca o licita]ie

� Vlad Teodorescu: 
Romånia extraterestr`

� Adrian Vasilescu:
Viciul dezorganiz`rii
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Marile ora[e din plutonul doi - 
cu ochii pe generalul Bucure[ti.
Provincia urbanizat` sau fuga 
de febra terenurilor din Capital`

Poker pe dezbr`cat contribuabilul
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� Birocra]ii vor s` joace la ruleta vl`deasc` 50
de miliarde de euro \n 2007 - cu dou` treimi mai
mult dec^t [i-au propus anul trecut � Ministerul
Transporturilor cere un buget triplu fa]` de 2006,
\n timp ce Ministerul Muncii, Camera Deputa]ilor
[i SRI s-ar mul]umi doar cu o dublare

}iriac [i Becali, \n
pragul exproprierii

Aeroportul Henri Coand` se
va extinde, dar nu oricum - cu 600
de hectare. Potrivit Ministerului
Transporturilor, Construc]iilor [i
Turismului, printre proprietarii
de terenuri sunt Ion }iriac [i Gigi
Becali. „Am avut ni[te discu]ii pre-
merg`toare cu domnul }iriac, c`-
ruia i-am explicat c` [i în Germa-
nia, dac` se hot`r`[te construirea
unui aeroport pe anumite tere-
nuri, acolo chiar c` se va face acel
aeroport. Domnul Becali, care e
ceva mai în]eleg`tor [i care cred c`
a luat acele terenuri pentru pre-
ocup`rile lui anterioare, o s` devi-
n` aviator”, a declarat ministrul
transporturilor.

Radu Berceanu a mai precizat
c` \n zona vizat` exist` câteva sute
de proprietari. Ministrul a afirmat
c` legea va ap`rea în curând, f`r`
s` precizeze \ns` un termen exact.
„Nu a[ vrea s` se fac` un lobby ex-
tins acestei legi”, a spus Berceanu.
Dac` ar fi s` ne lu`m dup` alte
situa]ii similare, Guvernul va acor-
da desp`gubiri proprietarilor la
valoarea de pia]` a terenului.
Av^nd \n vedere c` \n zona Oto-
peni pre]ul mediu este de 150
euro/mp, \nseamn` c` pentru cele
600 de hectare statul va trebui s`
scoat` de la buget aproape un mil-
iard de euro. Dac` un „latifundiar”
are 20 de hectare \n proprietate va
primi pe teren 30 de milioane de
euro. R`m^ne de v`zut cum inter-
preteaz` ministerul expresia „val-
oare de pia]`”.

În planul de dezvoltare a Ae-
roportului Henri Coand` este
prev`zut` amenajarea accesului
principal în aeroport dinspre au-
tostrada Bucure[ti-Bra[ov, care va
trece pe lâng` acest aeroport, po-
trivit ministrului transporturilor.
(Adrian Bo[tin`)

Flanco bag` Steaua 
\n priz`. Parteneriatul
include promovarea 
reciproc`

Spre Europa, cu fustele ridicate
Dincolo de reportajele cu succes
garantat, prostitu]ia este un
fenomen economic: obiectiv,
m`surabil, analizabil. Datele sunt
lacunare [i pu]ine, dar concluziile
pot fi semnificative [i multiple
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Audien]ele online, 
m`rul discordiei \n Internetul
rom^nesc. Analiza traficului
web pe site-urile rom^ne[ti,
cu alte cuvinte stabilirea
„ratingului“ sau audien]ei
fiec`ruia, se realizeaz` de
c`tre o companie ce apar]ine
unui grup care cheltuie[te 
[i \ncaseaz` bani \n [i 
din publicitatea online

Garan]ie de electrocasnice 
pentru autostr`zile „portocalii“

G oni]i parc` de fluctua]iile din
sondaje, conduc`torii demo-
cra]i ai Ministerului Trans-

porturilor dau lovitur` dup` lovitur`
\n buget [i acord` lucr`ri clientelei
politice f`r` nicio perdea. Nu mai \n-

grijoreaz` pe nimeni concubinajul
constructorului cu politicul, ci mo-
dul \n care se adjudec` licita]iile [i
garan]ia foarte mic` acordat` pentru
lucr`rile executate.

Beneficiarii banilor de la bugetul
de stat sunt societ`]i cunoscute ca f`-
c^nd parte din „portofoliul“ de clien-
tel` politic` al PD. 
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Firmele de construc]ii au convins
statul c` o autostrad` ]ine la
t`v`leal` la fel ca un fier de c`lcat

Festina lente! Chiar un detector
de radar de 70 de dolari poate
face minuni dac` vre]i s` sc`pa]i
de o amend` ustur`toare
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