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Calamity Viorica ºi
referendumul

Încercând sã „înlãture dezastrele
produse de calitãþi", prima ministrã a
þãrii, aflatã încã sub efectul „intempe-
riilor vremii" nu doar cã a participat
dar cã a ºi organizat ºi susþinut un refe-
rendum al cãrui scop a fost eminamen-
te politic: Puterea. Dar nici partidele
mainstream româneºti, nici BOR-ul
nu  erau  pregãtite  pentru  o  disputã
post-modernã. Cãci importarea intem-
pestivã a unei dezbateri ideologice ti-
pic nord-americane - greu de integrat
în societatea occidentalã, darmite în
cea orientalã - nu avea cum sã reuºeas-
cã. Aºa cã pentru toþi, o confruntare
societalã s-a transformat într-o înfrun-
tare politicã.

Cultele, în special cele din Alianþa
evanghelicã, au sperat sã-ºi întãreascã
poziþiile în societate ºi sã influenþeze
mult mai clar agenda politicã pe viitor.
La rândul sãu BOR-ul vedea în refe-
rendum ocazia sã-ºi impunã suprema-
þia politicã.

Dacã pentru biserica autocefalã þara
este o patriarhie, iar satele ºi oraºele
sunt parohii, atunci ar fi fost logic ca
politica sã fie la ºefii religioºi ºi nu la
cei politici. În acelaºi timp, PSD, un
partid mai degrabã rural, spera sã se re-
concilieze cu votaþii, iar Liviu Dra-
gnea sã se relegitimeze, ba chiar sã se
reseteze.

(continuare în pagina 3)

ALIN BRENDEA, PRIME TRANSACTION:

“Existã premise pentru
creºterea pieþei, pânã la
finalul anului”
l “Perspectiva intrãrii fondurilor de investiþii eligibile pentru
categoria pieþelor emergente poate deveni, de anul urmãtor,
principalul vector de creºtere al bursei noastre”, potrivit
domnului Brendea

Existã premise importante pentru
creºterea preþurilor celor mai impor-
tante acþiuni tranzacþionate la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB), pânã la fina-
lul acestui an, susþine Alin Brendea,
director general adjunct în cadrul
societãþii Prime Transaction.

Aprecierea brokerului apare în con-
textul în care indicele
BET-TR, care include
în construcþia sa ºi di-
videndele acordate de
cele mai lichide com-
panii din primul
eºalon al pieþei noa-
stre (exceptând cele
cinci SIF-uri) a mar-
cat deja, în 2018, un
salt de 19,5%,
atingând, vineri, un
maxim istoric de 12.495 de puncte, iar
indicele BET prezintã un avans de
10,3%, de la începutul anului.

Directorul de la Prime Transaction
evidenþiazã trei factori care, în opi-
nia sa, pledeazã pentru o evoluþie
pozitivã a pieþei, în ultimele luni ale

lui 2018.
“Cel mai important element vine

dinspre evaluarea companiilor listate
(n.r. care se tranzacþioneazã la multipli
de piaþã mici), a rezultatelor financiare
ale acestora ºi, mai ales, dinspre politi-
ca de dividend ce le caracterizeazã. În
ultimii trei ani, România s-a aflat în to-

pul randamentelor di-
videndelor acordate.
Situaþia nu se va
schimba nici în acest
sezon bursier. Proba-
bil vom avea iarãºi
între ºase ºi opt com-
panii din indicele
BET care vor asigura
randamente ale divi-
dendelor de cel puþin
7%. Dividendele au

fost ºi rãmân principalul vector al pie-
þei româneºti în sezonul toamnã -
iarnã”, noteazã Alin Brendea într-un
editorial publicat pe site-ul societãþii.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 7)

SCANDALUL IMPOZITELOR DIN SISTEMUL BANCAR:

ARB: “Multe bãnci
au acoperit pierderile
fiscale ºi vor raporta
impozite pe profit”

Multe dintre bãncile care activeazã
în þara noastrã ºi-au acoperit deja
pierderile fiscale din anii anteriori ºi
urmeazã sã raporteze impozite pe pro-
fit, subliniazã reprezentanþii Asocia-
þiei Române a Bãncilor (ARB) în Ra-
portul anual lansat re-
cent pe piaþã.

Lucrarea citatã ex-
plicã: “Studii realizate
de consultanþi reputaþi
aratã cã majoritatea
statelor membre UE
permite utilizarea
pierderilor fiscale din
anii anteriori în vede-
rea compensãrii viito-
arelor profituri, cu ex-
cepþia Estoniei, care, datoritã modului
în care aplicã impozitul pe profit, nu
poate utiliza pierderile din trecut. Sunt
14 þãri din Uniunea Europeanã în care
se asigurã recuperabilitatea (pierderi-
lor din profiturile viitoare) nelimitatã

la timp: Austria, Belgia, Danemarca,
Germania, Franþa, Italia, Irlanda, Le-
tonia, Lituania, Malta, Slovenia, Spa-
nia, Suedia ºi Marea Britanie. În Lu-
xemburg, se permite recuperabilitatea
pe un termen de 17 ani, 10 ani în

Finlanda, 9 ani în
Olanda ºi 7 ani în
România.

Astfel, dacã o ban-
cã sau o companie
înregistreazã pierderi
în anii anteriori,, pro-
fitul viitor le acoperã.
Acesta este motivul
pentru care, deºi au
înregistrat profit con-
tabil, nu s-a vãzut în

rezultatul fiscal. În perioada de crizã,
sistemul bancar a absorbit, la rândul
sãu, pierderile din economie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

LUMINILE (ªI UMBRELE) CENTENARULUI

Politica a subminat ultimele
valori nealterate (I)
(Interviu cu istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitãþii Babeº-Bolyai

ºi preºedintele Academiei Române)

Victor Roncea: Cum apreciaþi tri-
vializarea spaþiului public ºi aducerea
acestui limbaj în mijlocul cetãþii, pe
toate televiziunile, chiar cu susþinerea
deschisã ºi extrem de vocalã a unor in-
telectuali, coborâþi la limbajul pe care
românii de odinioarã îl puteau auzi
doar în gropile de gunoi ale oraºului?

Academician Ioan Aurel Pop: Fe-
nomenul þine, cred, de „beþia” de liber-
tate care i-a cuprins pe români dupã
1989. Frustrãrile acumulate în vremea
celor peste patru decenii de comunism
(de toate felurile, de la internaþionalis-
mul proletar pânã la naþionalism) i-au
împins pe români la tot felul de excese.
Or, libertatea – ca orice lucru omenesc
– nu este absolutã, ci este limitatã de

felurite reguli ale modului de a trãi în
comunitate. Dezlãnþuirile triviale de
dupã 1989 s-ar fi putut potoli ºi echili-
bra dacã societatea noastrã nu ar fi fost
lovitã de o calamitate teribilã: degra-
darea ºcolii româneºti la niveluri greu
de imaginat, urmatã de scãderea bru-
scã a nivelului de culturã generalã. În
timp ce, sub comunism, ºcoala era un
etalon de viaþã, majoritatea românilor
fiind educaþi la lumina dictonului „ai
carte, ai parte!”, dupã 1989 a biruit
proverbul „care pe care” în orice con-
diþii, dar fãrã educaþie.

A CONSEMNAT

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 15)

eputatul istoric Ioan Aurel Pop, preºedintele Academiei Române, ne-a fãcut onoarea de a ne

acorda un interviu pe tema Anului Centenar, a luminilor ºi umbrelor lui, între cele din urmã

numãrându-se provocãrile eternizate ale unor forþe revanºarde, atât din vestul imediat al

României, cât ºi, evident, din rãsãritul ei, dar ºi excrescenþele lor din interiorul instituþiilor ºi a

societãþii româneºti. Despre acestea, profesorul Ioan Aurel Pop considerã cã „unele grupãri româneºti de inte-

lectuali subþiri urmãresc mai mult profitul personal prin publicaþii ºocante, la edituri cu scop primordial lucrativ

ºi mai puþin soarta culturii ºi a societãþii noastre. Astfel, în timp ce unii români se ocupã de propaganda proprie,

de imaginea proprie ºi a firmelor lor culturale, în afara României înfloresc campanii foarte bine organizate ale

propagandei, inclusiv ale propagandei antiromâneºti. Noi, românii, suntem din acest punct de vedere «privile-

giaþi», pentru cã avem o propagandã antiromâneascã internã, fãcutã de unii dintre noi, ºi una externã, fãcutã

mai ales de anumiþi aliaþi ai noºtri din NATO ºi UE”.

Cum dupã anul de sãrbãtorire a Centenarului Marii Uniri urmeazã aniversarea Tratatului de la Trianon – pentru care se

pregãteºte asiduu þara vecinã, Ungaria -, istoricul Ioan Aurel Pop ne reaminteºte cã „Trianonul înseamnã pentru Rom-

ânia un singur lucru major: recunoaºterea pe plan internaþional a deciziei istorice de la Alba Iulia, luatã de poporul

român, în conformitate cu nivelul atins de democraþia vremii ºi cu dreptul popoarelor de a-ºi decide singure so-

arta”. Academicianul ne mai asigurã cã existã modalitãþi de îndreptare ale unor disfuncþionalitãþi ale sistemului

educaþional (ºi nu numai) ºi cã „Academia stã alãturi de toate instituþiile ºi forþele care urmãresc pãstrarea ºi consolida-

rea valorilor româneºti, ca parte a valorilor universale”.

Pelerinajul electoral organizat de unele culte

sub oblãduirea unui guvern aºa zis social-

democrat, pune o problemã de guvernare.

ªi, ne trimite înapoi în timp.


