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Cele mai mari
patru bãnci
italiene vor sã
împrumute pânã
la 27 miliarde
euro de la BCE

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca
Monte dei Paschi ºi Banco Popolare,
cele mai mari patru bãnci din Italia, in-
tenþioneazã sã împrumute pânã la 27
miliarde de euro de la Banca Centralã

E u r o p e a n ã
printr-o nouã
facilitate meni-
tã sã impulsio-
neze creditarea
cãtre companii
ºi populaþie,
relateazã Blo-
omberg, citatã
de Mediafax.

Împrumu-
turile BCE fac

parte dintr-un set de mãsuri anunþate
recent, prin care Banca Europeanã
doreºte sã încurajeze creditarea ºi sã
sprijine creºterea economicã din
zona euro, care a stagnat în trime-
strul al doilea, în contextul în care
cele mai mari trei state din regiune
au raportat creºtere zero sau chiar
scãderi ale PIB-ului.

BCE a mai acordat astfel de
împrumuturi ieftine în 2011 ºi 2012,
dar bãncile au folosit fondurile obþi-
nute pentru a investi în obligaþiuni
guvernamentale. Noile împrumuturi
vor fi destinate exclusiv finanþãrii
companiilor ºi populaþiei. n
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REVISTA ELITELOR AMERICANE PROPUNE O SOLUÞIE DISPERATÃ PENTRU COMBATEREA CRIZEI

Bani gratis pentru toatã lumea!
Eram gata sã cred cã este

doar o chestiune de
timp pânã când Statele

Unite ºi Europa vor proclama
ieºirea definitivã din crizã,
chiar dacã indicatorii econo-
mici, în special pentru conti-
nentul nostru, s-au deteriorat
semnificativ în ultima perioadã.

Dar a fost publicat un articol in-
credibil în Foreign Affairs, revista
editatã de Council on Foreign Rela-
tions, organizaþia elitelor americane,
care aratã “de ce bãncile centrale tre-
buie sã dea bani direct oamenilor”

(n.a. “Print Less but Transfer
More”, Foreign Affairs,
Sep/Oct 2014, Vol. 93, Nr. 5).

Adicã relaxarea cantitativã
a principalelor bãnci centrale
nu a fost de ajuns, chiar dacã
propaganda redresãrii econo-
mice din ultimii ani a pariat to-

tul pe efectele tipãririi?
Se pare cã nu. Iluzia nu mai poate

fi susþinutã prin credite ieftine care
sã ºteargã o crizã generatã de ace-
leaºi credite ieftine, acum fiind ne-
voie de ceva mai palpabil pentru sti-
mularea consumului.

Articolul scris de Mark Blyth,
profesor la Universitatea Brown, ºi
Eric Lonergan, manager al unui fond
de hedging din Londra, încearcã sã
ne convingã de beneficiile transferu-
lui direct cãtre populaþie a banilor ti-
pãriþi de bãncile centrale.

Prin ignorarea totalã a naturii ºi
rolului banilor în economie, Blyth ºi
Lonergan susþin cã “sumele primite
vor putea fi folosite de consumatori
pentru a ieºi din crizã, prin creºterea
cererii ºi a preþurilor”.

Definiþia banilor din manualele de
economie include trei caracteristici

fundamentale ale acestei convenþii
sociale: etalon al valorii, mijloc de
schimb ºi mijloc de pãstrare a valo-
rii. Aceºtia au apãrut ca urmare a ex-
tinderii diviziunii muncii ºi a dezvol-
tãrii schimburilor comerciale de-a
lungul istoriei. Oare cum ar evolua o
societate în care fiecare cetãþean ar
primi sute de mii sau milioane de
unitãþi monetare, dar capacitãþile de
producþie reale ar rãmâne neschim-
bate? Care ar fi preþurile când toþi
sunt milionari?

(continuare în pagina 4)
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Electrica, interesatã
de activele Enel, dar nu
în orice condiþii

Conducerea Enel România ar
fi aflat, ieri, cã Electrica SA
va analiza cu atenþie toate

activele grupului italian din þara
noastrã, dar cã nu este dispusã sã
cumpere în orice condiþii, ne-au
spus surse apropiate situaþiei. „Tre-
buie clarificate mai întâi probleme
precum dividendele neacordate de
Enel dupã privatizarea filialelor
Electrica, opþiunea «put»
din cadrul privatizãrii
Electrica Muntenia Sud,
prin care Enel este obligat sã preia
pachetul minoritar de acþiuni al sta-
tului, dar ºi alte probleme privind
contractele de privatizare care au
ajuns la Curtea de Arbitraj”, ne-au
spus sursele noastre.

Acestea susþin cã statul român nu
a încasat dividende din companiile
Enel unde este acþionar minoritar.
Profitul ar fi fost constituit, în parte,
ca rezerve, iar Enel ar putea decide

acum ca din aceste rezerve sã fie
pânã la urmã distribuite ca dividende
cãtre acþionari, conform surselor ci-
tate.

Ieri, ministrul delegat pentru
Energie, Rãzvan Nicolescu, s-a
întâlnit cu o delegaþie a companiei
Enel condusã de domnul Luca
D’Agnese (membru al Bordului
Enel responsabil pentru activitatea

internaþionalã). Domnia sa
a declarat, cu aceastã oca-
zie: „Le-am comunicat ce-

lor de la Enel solicitarea statului
român cu privire la clarificarea si-
tuaþiei dividendelor în societãþile de
distribuþie deþinute de Enel în
România, dar ºi faptul cã, din punct
de vedere al statului român, reþelele
de distribuþie reprezintã active cu
caracter strategic.

ALINA TOMA VEREHA
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CONFLICTUL RUSO-UCRAINEAN, PE PUNCTUL SÃ EXPLODEZE

Surse militare: “Vladimir Putin vrea sã
taie Ucrainei accesul la Marea Neagrã”

Ucraina ºi-a convocat, ieri
dupã-amiazã, Consiliul de
Securitate ºi Apãrare, iar

preºedintele Petro Poroºenko ºi-a
amânat vizita în Turcia, dupã ce for-
þe armate ruseºti ar fi pãtruns în þarã
prin sud-est, cucerind oraºul de im-
portanþã strategicã Novoazovsk
(port la Marea Azov), din regiunea
Doneþk, informeazã Reuters.

Consiliul a anunþat pe Twitter cã ºi
alte pãrþi ale sud-estului Ucrainei au
intrat sub controlul forþelor ruse, care
organizeazã o contraofensivã, alãturi
de insurgenþi, împotriva localitãþilor
Ilovaisk ºi ªahtarsk, din estul oraºului
Doneþk. Instituþia a menþionat cã tru-
pele Kievului s-au retras din Novoa-
zovsk “ca sã-ºi salveze vieþile” ºi au
început sã se regrupeze în Mariupol,
alt oraº-port al regiunii Doneþk, situat
la 47 km vest de Novoazovsk, con-
form sursei citate.

Surse militare ne-au declarat:
“Vladimir Putin nu se va opri. Vrea
sã conecteze Rusia cu Crimeea.
Ruºii nu au conexiune între Crimeea
ºi Rusia pe pãmânt ºi acum îºi creea-
zã una. Dupã aceea, vor merge de-a
lungul mãrii, pânã la Odessa.

De fapt, Vladimir Putin vrea sã

taie Ucrainei accesul la Marea Nea-
grã. Acum, ofensiva ruseascã atacã
Mariupol, care este al doilea port im-
portant, dupã cel din Odessa”.

Rusiaarepeste1.000 demilitari care
opereazã în interiorul Ucrainei, a aver-
tizat ieri NATO, iar Moscova se con-
fruntã cu tot mai multe dovezi ale im-
plicãrii sale directe militare în revolta
dinUcraina, relateazãFinancialTimes.

Generalul olandez de brigadã
Nico Tak, comandant de centru de
operaþiuni de crizã al NATO, a
declarat cã armata rusã a transferat
sisteme aeriene de apãrare, artilerie,
tancuri ºi transportoare blindate cã-
tre separatiºtii din estul Ucrainei.
Imagini din satelit NATO la care Fi-
nancial Times a avut acces par sã
confirme acest lucru.

Gen Tak susþine cã miºcãrile tru-
pelor ruseºti pe teritoriul Ucrainei au
avut ca scop ajutarea separatiºtilor
pro-ruºi. El a mai spus cã sunt
20.000 de militari ruºi mobilizaþi la
graniþa cu Ucraina.

Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa i s-a transmis
de oficialii ruºi cã nu este nicio pre-
zenþã a trupelor ruseºti la graniþa cu
Ucraina ºi nici în interiorul Ucrainei,

relateazã rt.com.
Suita de acuzaþii cu privire la inva-

zia militarã a Ucrainei de cãtre Rusia
nu a fost însoþitã ºi de dovezi reale
(din partea autoritãþilor sau din partea
media), în afarã de pretenþiile cã existã
fotografii sau cã cineva a „vãzut”,
mai noteazã publicaþia on-line.

Reprezentantul rus la OSCE
Andrey Kelin a dat un rãspuns ferm
la acuzaþii, declarând: „Le-am co-
municat cã nu a fost reperatã nicio
implicare rusã, cã nu existã soldaþi
sau echipamente”.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 16)

Pogonaru îi rãspunde lui Ciurezu,
prin interpuºi
l Conducerea PPLI: “Desprinderea centrului comercial pe o societate
nouã - practicã uzualã care asigurã cã acþionarii nu vor fi discriminaþi”
l Tudor Ciurezu: “Aportarea imobilului cãtre o societate nouã reprezintã o
divizare mascatã, iar acþionarii care nu sunt de acord ar trebui despãgubiþi“
l SIF Oltenia a cerut, în instanþã, anularea deciziilor AGA de la
“Prodplast Imobiliare” ºi ”Nord” SA

Atacul dur al preºedintelui
SIF Oltenia, Tudor Ciure-
zu, la adresa omului de

afaceri Florin Pogonaru, a primit un
rãspuns, indirect, de la conducerea
“Prodplast Imobiliare” (PPLI).

Dupã ce preºedintele SIF5 a acu-
zat cã familia Pogonaru recurge la o
divizare mascatã a “Prodplast Imo-
biliare”, în detrimentul celorlalþi ac-
þionari, prin mutarea principalului
activ – imobilul unde este sediul so-
cial - pe o nouã societate, conduce-
rea “Prodplast Imobiliare” spune cã,
dimpotrivã, acþiunea are menirea sã
delimiteze riscul proiectului comer-
cial ce urmeazã sã fie dezvoltat.

Conducerea “Prodplast Imobi-

liare” (PPLI) a aprobat, pe 26 au-
gust, ca societatea sã înfiinþeze un
SRL, prin aportarea imobilului din
Str. Ziduri Moºi nr 23, Bucureºti -
sediul social al “Prodplast Imobi-
liare” - la valoarea stabilitã de cãtre

un expert independent, pentru dez-
voltarea centrului comercial “Ve-
randa”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

MINISTERUL FINANÞELOR CONTINUÃ DEZBATEREA CODULUI
FISCAL ABSENT

Câinii latrã
cã Petreasca trece

Î
ntr-o caricaturã de dezbatere
publicã, reprezentanþii Ministe-
rului Finanþelor Publice (MFP)
insistã sã discute despre un

proiect al noului Cod Fiscal pe care,
însã, îl þine secret ºi din care picurã
câte un capitol în cadrul unor confe-
rinþe organizate de o publicaþie eco-
nomicã.

Informaþii cu caracter public, care
îi vizeazã pe toþi contribuabilii din
aceastã þarã, devin subiecte de mo-
nopol, prilejuind, eventual, câºtiguri
bãneºti sau de alt ordin.

Dupã ce, în urmã cu trei sãptãmâni,
ministrul de resort Ioana Petrescu a

“prezentat” Codul Fiscal în faþa
unui numãr de aproximativ 100 de
persoane, fãrã a pune, însã, la dispo-
ziþie draftul de proiect, ieri, în ca-
drul unui nou eveniment, similar cu
primul, au fost prezentate ºi
înmânate participanþilor câteva arti-
cole care pãreau sã facã parte
dintr-un astfel de proiect (deºi în ni-
ciun colþ al celor ºase pagini nu apa-
re vreo sursã), strânse sub denumi-
rea “Impozitul pe clãdire ºi taxa pe
clãdiri”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)
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Bãsescu: „Împotriva
Ucrainei nu s-a produs o
invazie”
Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat asearã cã România nu apreciazã
cã împotriva Ucrainei s-a produs o
invazie: „Invazia înseamnã unitãþi
mari, aviaþie, care invadeazã un teri-
toriu. Deci nu suntem în faþa unei in-
vazii. Ceea ce se petrece este o
escaladare semnificativã a sprijinului
acordat de Rusia separatiºtilor”.
Domnia sa aprecizat cã aceste conclu-
zii s-au desprins din informaþiile coro-
borate ale serviciilor secrete ale Arma-
tei, SIE ºi SRI ºi a explicat cã sprijinul
se manifestã prin douã modalitãþi: infil-
trarea de militari specialiºti ca ofiþeri de
comandã, dar ºi specialiºti în operarea
tehnicii moderne de luptã pe care Ru-
sia o pune la dispoziþia separatiºtilor;
transferul tot mai masiv de tehnicã de
luptã cãtre separatiºti.

(continuare în pagina 16)

GHEORGHE MARINESCU, MFP:

“Noul Cod Fiscal ar putea intra
în vigoare în 2016”

În momentul de faþã nu existã o
datã precisã pentru intrarea în vigoa-
re a noului Cod Fiscal, dar acesta ar
putea sã aparã de la 1 ianuarie 2016,
a declarat, ieri, Gheorghe Marinescu,
ºef serviciu Direcþia Impozite ºi
Taxe Locale din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice (MFP).

Domnia sa a precizat: “Politicul
va avea decizia finalã, iar impozita-
rea clãdirilor în funcþie de destinaþia

acestora, conform actului legislativ,
ar putea fi fãcutã din 2016, aºa cum
au cerut autoritãþile locale. Încã
aºteptãm propuneri pentru modifica-
rea proiectului ºi vom înainta Guver-
nului o formã finalã pânã la sfârºitul
anului”.

Adrian Vascu, preºedintele Aso-
ciaþiei Naþionale a Evaluatorilor Au-
torizaþi din România (ANEVAR), a
declarat cã, odatã cu noul Cod

Fiscal, va intra în vigoare ºi primul
standard de evaluare a valorii impo-
zabile a clãdirilor nerezidenþiale:
“Pe lângã impozitarea în funcþie de
proprietar se introduce ºi impozita-
rea în funcþie de utilizarea clãdirii,
iar valoarea impozabilã va fi semni-
ficativ influenþatã de localizare.

PETRE BARAC
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Rubla s-a depreciat la minimul ultimelor ºase luni faþã
de dolar
l Preþul gazelor a crescut cel mai mult dupã 25 iulie la bursa ICE Futu-
res Europe din Londra

Rubla s-a depreciat la cel mai redus nivel din ultimele ºase luni faþã de dolar, iar ac-
þiunile au fost în scãdere cu 1,9% la bursa din Moscova, pe fondul acuzaþiilor Ucrai-
nei cã luptele cu separatiºtii din estul þãrii sunt de fapt o incursiune ruseascã, relatea-
zã Bloomberg, citat de Mediafax. Franþa ºi Germania au avertizat autoritãþile de la
Moscova cu noi sancþiuni, dupã ce separatiºtii pro-ruºi au preluat mai multe oraºe
din afara regiunilor Doneþk ºi Lugansk, inclusiv în apropierea Mãrii Azov.

(continuare în pagina 16)

Citiþi, în pagina 3, editorialul
"Rãzboiul cu Putin nu va avea loc",

semnat de Cornel Codiþã.


