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Majoratul lui
Moº Crãciun la
ziarul “BURSA”

V
iscolul ºi zãpada de la fi-
nalul sãptãmânii trecute
nu i-a împiedicat pe mi-
cuþii din zona Popa Tatu
sã vinã ºi sã-l îmbrã-
þiºeze pe Moº Crãciun,
care a venit, ca în fiecare
an, cu tolba plinã de dul-

ciuri ºi jucãrii pentru peste 150 de copii
vecini cu ziarul “BURSA”.

Pentru a 18-a oarã, Moºul i-a þinut
încântat pe micuþi pe genunchii lui, le-a
ascultat cu drag poeziile, a cântat ºi a
râs cu ei, iar aceºtia, cu emoþii în glasu-
rile zglobii ºi cu obrajii îmbujoraþi, au
învãluit atmosfera în vraja copilãriei.

Crãciuniþele ºi spiriduºii de la ziarul

“BURSA”, care, pe ritm de colind, au
lucrat toatã sãptãmâna trecutã în “Ate-
lierul lui Moº Crãciun”, au pregãtit ºi
oferit sute de pachete cu dulciuri, su-
curi, lactate, haine ºi jucãrii Asociaþiei
“Mamã, Alinare, Mângâiere, Emoþie”
(M.A.M.E.), Centrului de plasament
“Sfântul Iosif”, Centrului de Îngrijire
ºi Asistenþã pentru Persoane Vârstnice
“Sf. Ana” ºi Complexului Social de
Servicii “Odãi”.

Copiii ºi vârstinicii din aceste loca-
þii i-au primit pe spiriduºii ºi crãciuni-
þele Moºului cu braþele larg deschise,
cu lacrimi de bucurie, cu poezii ºi
colinde.

ªi anul acesta, Moº Crãciun ne-a re-

amintit ce frumos este sã oferi ºi ce
mult înseamnã sã fii rãsplãtit cu
zâmbete pure ºi cu braþe întinse.

Pe lângã darurile sale, Moºul ne-a
lãsat ºi câteva sfaturi, povãþuindu-ne
sã ne pãstrãm sufletele curate, sã iubim
ºi sã dãruim, sã iertãm, sã fim buni ºi sã
nu uitãm sã fim copii.

“Atelierul lui Moº Crãciun” este o
campanie tradiþionalã a ziarului
“BURSA”, desfãºuratã prin Asociaþia
HESTIA, campanie care aminteºte cã
sãrbãtoarea Crãciunului înseamnã
liniºte ºi pace în sânul familiei ºi prie-
tenilor.

Pentru stropul de luminã adus copii-
lor ºi vârstinicilor menþionaþi mai sus,

mulþumim elfilor noºtri, care au con-
tribuit la “Atelierul lui Moº Crãciun”
deschis la ziarul BURSA”: ALKA,
ALPHA BANK, BOROMIR,
BUNÃTPRIE, CALIPSO, CORNELIUS,
CROCO, DANONE, EDITURA
RAO, ERFI KIDS, EXXON
MOBILE, GEROCOSSEN, LACTAG,
LACTATE BRADET, LEMET,
MARIONNAUD, MC DONALD’S,
MELINI FRUTTA, NESPRESSO,
OLIMP, PAPIONETTE, ROMSILVA,
ROPHARMA, TIPÃRITE.RO,
TRANSYLVANIAN BUFFALO,
TYMBARK, WEPACK.

E.O.

AURELIAN DOCHIA, DUPÃ DECLARAÞIILE LUI DRAGNEA:

“Dacã punem presiune
pe sistemul bancar,
economia nu se mai
poate dezvolta”

Dacã punem presiune pe sistemul
bancar, atunci economia nu se mai
poate dezvolta, subliniazã analistul fi-
nanciar Aurelian Dochia, dupã de-
claraþiile fãcute duminicã de Liviu
Dragnea, ºeful PSD, care aratã cu de-
getul cãtre bãnci.

Liderul social-de-
mocraþilor susþine cã
toate þãrile aºteaptã de
la sistemul bancar sã
facã profit, însã spriji-
nind economia.
Astfel, Dragnea reia
discursurile fostului
premier Mihai Tudose
ºi fostului ministru al
Finanþelor Ionuþ Miºa,
declarând: “De la sis-
temul bancar, þãrile
aºteaptã sã facã profit, dar sã facã profit
sprijinind economia. Eu zic cã Guver-
nul ar trebui sã ia mãsuri serioase în
ceea ce priveºte lãcomia bancarã ºi
evolutia ROBOR. Pentru cã noi suntem

în situaþia în care ne uitãm cu toþii, ca un
popor blând, cum se joacã marile bãnci
între ele ºi stabiliesc ele dobânda pe
care trebuie sã o plãteascã românul. (...)

Sistemul bancar nu sprijinã econo-
mia. Avem cele mai mari diferenþe

între dobânzile la cre-
dite ºi depozite. (...) În
schimb, te întrebi pe
ce fac profit. Pe jocul
cu ROBOR, pe care-l
stabilesc… Dacã fã-
ceau profit sprijinind
economia, era în re-
gulã, dacã nu, eu zic
cã orice lãcomie, în
orice domeniu, trebu-
ie sã fie ponderatã.
Sunt sigur cã aveþi su-
ficiente metode, sufi-

ciente idei, ca foarte rapid sã aparã
aceste mãsuri”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Investiþii strãine de peste
3 trilioane de euro trec
prin companiile fantomã
din Olanda

Biroul Central de Statisticã al Olan-
dei (CBS) a dezvãluit recent dimen-
siunea extraordinarã a fluxurilor de ca-
pital care trec prin companiile cu statut
special înregistrate în þarã.

Cunoscute sub numele de
SPV-uri (Special Purpose Ve-
hicle), aceste firme sunt, de
cele mai multe ori, subsidiare
ale unor mari corporaþii inter-
naþionale, fiind create cu un
singur scop: “optimizarea”
fiscalã.

Dateleoficiale referitoare laaceste flu-
xuri de capital, preluate inclusiv de la
Banca Olandei, au fost pentru prima datã
publicate în raportul trimestrial Interna-
tionalisation Monitor din T4 2018.

În raport se aratã cã majoritatea in-
vestiþiilor strãine care intrã în Olanda
nu rãmân în þarã, ci sunt “canalizate”
imediat în strãinãtate prin intermediul

SPV-urilor, în condiþiile în care “prin-
cipala motivaþie pentru înfiinþarea
unor astfel de companii este reducerea
poverii fiscale”.

Circa 14.000 de astfel de en-
titãþi sunt înregistrate în Olan-
da, dintre care 80% nu des-
fãºoarã nicio activitate econo-
micã realã, dupã cum se aratã în
raportul de la CBS.

Conform datelor oficiale, in-
trãrile de capital din Olanda au
fost de 4,587 trilioane de euro în

2017, iar circa 80% au fost transferate
cãtre o destinaþie externã prin interme-
diul SPV-urilor.

Multmai impresionantãeste suma in-
vestiþiilor strãine directe cu sursa în
Olanda, care a ajuns la 5,149 trilioane de
euro în 2017, respectiv de aproape 7 ori
mai mare decât PIB-ul nominal al þãrii.

(continuare în pagina 5)
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Tiran de operetã, Dragnea
simuleazã paranoia

Trãdãtorul Klaus Iohannis a fost
denunþat public de patriotul Liviu
Dragnea, care a anunþat ºi cã îl va defe-
ri justiþiei. Patriotul Liviu Dragnea i-a
denunþat ºi pe europarlamentarii trã-
dãtori. Însuºi Frans Timmermans, li-
der al Partidului So-
cialiºtilor Europeni,
adicã ºi al socialiºti-
lor lui Liviu Drag-
nea, este unul dintre
principalii inamici
externi ai României
pe care patriotul Li-
viu Dragnea l-a de-
nunþat cu curaj.

Nu este clar, dacã
Liviu Dragnea chiar
crede ceea ce decla-
rã. De obicei, el nu
crede în ceea ce spune, ci vrea sã cre-
dem noi cã este el într-un anumit fel,
de a spune ceea ce spune.

Acum, Dragnea vrea sã credem cã
este paranoic.

Paranoia este o boalã psihicã din
clasa psihozelor. Termenul a fost de-
scris de cãtre germanul Johann Chris-
tian August Heinroth, în anul 1818, ºi
provine din douã cuvinte greceºti:
“para – în afarã” ºi “nous – minte”. Cel

care a descris manifestãrile paranoiei
este psihiatrul german Emil Kraepelin.
Astfel, paranoia este un delir cronic,
nehalucinator, bine structurat ºi orga-
nizat, în care pacientul manifestã un
orgoliu excesiv determinat de hiperva-

lorizare, de exces de
autoapreciere. Para-
noicul are tendinþa de
a persevera în proprii-
le judecãþi ºi convin-
geri, fãrã nicio intenþie
de a verifica valabili-
tatea lor. El va vedea
mereu altceva în spa-
tele aparenþei, va in-
terpreta în maniera sa
vorbele celorlalþi, va
cãuta ºi va gãsi în toate
împrejurãrile trãdarea,

subminarea autoritãþi i sale,
prejudicierea intenþionatã, lipsa de
consideraþie din partea celorlalþi.

Numai cã Liviu Dragnea nu este
nebun, nu suferã de paranoia. El o
joacã, o simuleazã, în funcþie de inte-
resul propriu, de moment sau de con-
juncturã.

GEORGE MARINESCU
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