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Fondul de redresare, un
instrumentpentrudezbinarea
Uniunii Europene?

P
oate cã economistul finlandez
Tuomas Malinen ar fi trebuit
sã-ºi înceapã analiza impactului
fondului european de re-

dresare cu afirmaþia cã “politi-
cienii europeni sunt cea mai
mare ameninþare pentru UE”. În
fond, minþile lor “creþe” ºi orgo-
liul nemãsurat, “învelite” într-o
profundã ignoranþã a mecani-
smelor economice ºi financiare
au permis crearea acestui “in-
strument”, care este promovat necon-
tenit drept “salvator” al Uniunii.

“Fondul de salvare este punctul cul-
minant al unui proces derulat de mai
mulþi ani, care a dat UE tot mai multã
putere economicã ºi politicã”, aratã
Malinen ºi asociaþii sãi în misiunea no-
ului site dedicat analizei fondului de
redresare (pelastusrahasto.fi).

Acolo se mai subliniazã cã Finlanda
nu s-a adaptat condiþiilor impuse de
moneda unicã europeanã, ca urmare a
“elasticitãþilor deosebit de ridicate ce-
rute pentru salarii ºi preþuri, în special

în jos”, iar “euro a condus ºi continuã
sã contribuie la sãrãcirea þãrii noastre”,
dupã cum mai scrie Malinen.

Prin lansarea acestui site,
profesorul Malinen ºi asociaþii
sãi încearcã “promovarea unui
dialog deschis ºi civilizat”, de-
oarece “în joc este însãºi natura
democraþiei nostre ºi a suvera-
nitãþii noastre economice”, iar
“cetãþenii au dreptul sã decidã
dacã acceptã transferarea suve-

ranitãþii Finlandei ºi a resurselor sale
financiare cãtre altcineva”.

Bloomberg a publicat recent un arti-
col referitor la distribuirea sumelor ne-
rambursabile, cu o valoare totalã de
390 de miliarde de euro, din fondul
european de redresare. Datele provin
dintr-un document al Parlamentului
Germaniei ºi aratã cã Italia ºi Spania se
aflã pe primele locuri din clasamentul
beneficiarilor, cu “alocaþii nerambur-
sabile” de 44,8 miliarde de euro, re-
spectiv 43,4 miliarde (vezi grafic).

(continuare în pagina 12)

Produsul Intern Brut ºi
“Indicatorul de Progres Real”

P
actul ecologic european/Gre-
en Deal îºi propune ca la ori-
zontul anului 2050 Uniunea
Europeanã sã aibã o altã struc-

turã a producþiei industriale, a
lanþurilor de producþie ºi de
consum comparativ cu ce exi-
stã în prezent. Aceastã modifi-
care substanþialã de model de
dezvoltare economicã are tre-
bui sã aibã ca efect pe termen
lung o reducere a emisiilor de
gaze cu efect de serã cu 60%
comparativ cu 1990. Prin urmare,
Uniunea Europeanã tinde spre tran-
sformarea economiei sale ºi realiza-
rea unei „neutralitãþi climatice”,
ceea ce înseamnã atingerea unui mi-

nimum de emisie de CO2 din activi-
tatea economicã, zero CO2 sau com-
pensarea oricãrei creºteri a emisiei de
CO2 cu mãsuri de protecþie a mediu-

lui. Nu voi analiza dacã acest
obiectiv este realist sau nu, în
acest articol, ci vreau sã atrag
atenþia cã este posibil ca mã-
surarea eficienþei politicilor
din Pactul ecologic/Green
Deal ce conduc la schimbãrile
pe care le-am menþionat sã
completeze indicatorii tip

„lagging” (retrospectivi), cum este
Produsul Intern Brut, tot cu indicatori
tip „lagging” care sã ofere o imagine
mai corectã asupra dezvoltãrii.

(continuare în pagina 9)
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Primari nemulþumiþi, pãrinþi
indeciºi, unitãþi nepregãtite

ª
cola va începe pe 14 septembrie,
acesta este singurul lucru bãtut
în cuie în acest moment, în rest
toatã lumea lucreazã cu scenarii,

verzi, galbene, roºii. Primarii din mul-
te localitãþi sunt nemulþumiþi pentru
cã guvernul a plasat toatã reponsabili-
tatea pe umerii lor, pãrinþii nu sunt fo-
arte deciºi în ceea ce priveºte prezenþa
sau nu la ºcoalã a copiilor, elevii vor
socializare, dar fãrã riscuri.

Premierul Ludovic Orban a þinut sã
întãreascã, ieri, decizia legatã de star-
tul noului an ºcolar: “Pe 14 septembrie
va începe ºcoala, asta am anunþat tot
timpul. În principiu, noi am stabilit
cum începe ºcoala în funcþie de nivelul
de rãspândire a virusului. (…) Autori-
tãþile pot sã facã achiziþia fãrã niciun
fel de probleme. Pot sã facã contractul,
în acest sens, am discutat acest subiect
cu reprezentanþii localitãþilor, în cursul
acestei sãptãmâni, noi vom face o alo-
care de echilibrare a bugetelor care sã
compenseze parþial pierderile de veni-
turi ºi o sã aibã ºi resurse financiare su-
plimentare”.

La faþa locului lucrurile sunt ceva
mai fluide. Spre exemplu, mai puþin de
jumãtate dintre unitãþile de învãþãmânt

din judeþul Sibiu iau în calcul revenirea
la ºcoalã a tuturor elevilor, reprezentan-
þii a 15% dintre ºcoli intenþionând sã
monteze separatoare, iar 40% dintre in-
stituþii nu vor aceste delimitãri de pla-
stic între copii. Un lucru este sigur, deo-
camdatã, nu toate ºcolile au dezinfec-
tanþi ºi termometre suficiente. De ase-
menea, mai puþin de jumãtate dintre
ºcoli, au, în mod fizic, tabletele necesa-
re. În ceea ce îi priveºte pe pãrinþi, con-
form unor sondaje, aproape 45% do-
resc ºi pentru acest an cursuri online,
pentru a elimina orice risc. Pe de altã
parte primarii sunt tot mai nemulþumiþi.
Primarul general Gabriela Firea susþine
cã în ceea ce priveºte pregãtirea începe-
rii anului ºcolar, Primãria Capitalei ºi
Consiliul General al Municipiului Bu-
cureºti þin loc ºi de Ministerul Educaþiei
ºi de Ministerul Sãnãtãþii: ”Noi trebuie
sã facem tot ceea ce lipseºte ca activita-
te din partea ministerelor”. Unii edili
s-au plâns cã nu au fonduri suficiente
pentru a lua mãsurile necesare comba-
terii COVID-19 înaintea începerii anu-
lui ºcolar.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

CIUREZU E MAI ORTOMAN

SIF Banat Criºana ºi SIF Muntenia
repetã scenariul din balada Mioriþa,
într-o acþiune de concurenþã neloialã
contra SIF Oltenia

M
onstruosul pieþei noastre
de capital nu mai poate fi
disimulat sub lo-
viturile prin care
legalitatea este
mutilatã de tupe-

ul în creºtere al administratoru-
lui SIF Banat Criºana, care,
vãzând cã manipularea eviden-
tã a pieþei îi este toleratã, aratã
tuturor cã pe el nu îl priveºte Legea, cã
lui nu i se aplicã Legea, ba chiar, cu
sprijinul fãrã perdea al unor ºefi ai Au-
toritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF), are puterea sã-i oblige chiar ºi
pe oponenþii sãi sã încalce Legea, aºa
cum i-a fãcut-o ºi preºedintelui SIF

Oltenia Tudor Ciurezu, silit sub ase-
diul cooperativei ASF & SIF Banat

Criºana & SIF Muntenia, sã in-
cludã pe ordinea de zi a proiec-
tatei AGA din 12 octombrie,
aprobarea distribuirii de divi-
dende acþionarilor din iunie,
ceea ce este un subiect ilegal ºi,
prin urmare, nu poate fi pus în
discuþie.

GOARNELE LUI BOGDAN

DRÃGOI ÎN MASS MEDIA

FINANCIARÃ

În rând cu alte organe de presã care
susþin cã ar fi interesate de fenomenul

pieþei de capital, ziarul BURSA ºi-a
informat conºtiincios publicul: “Con-
siliul de Administraþie al SIF Oltenia
(SIF5) a convocat acþionarii, la data de
12 octombrie, la solicitarea SIF Ba-
nat-Criºana (SIF1) ºi SIF Muntenia
(SIF4), ce deþin 5,55% din SIF5, pen-
tru revocarea hotãrârilor celor douã
adunãri ce au avut loc în data de 28
aprilie ºi supunerea din nou la vot a
propunerilor iniþiale avute pe ordinea
de zi, referitoare la aprobarea situaþii-
lor financiare aferente anului 2019 ºi
distribuþia de dividende, dupa cum
aratã Raportul conþinând Convocato-
rul remis Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), pe 3 septembrie, de SIF-ul din

Craiova.
[…]
Pentru adunarea din 12 octombrie,

data de referinþã, (cea care defineºte
acþionarii care au dreptul sã participe
la ºedinþã), este cea de 30 septembrie
2020, iar acþionarii cãrora li se cuvin
dividende, sunt cei înregistraþi la De-
pozitarul Central în data de 12 iunie
2020, conform propunerii din
Convocator".

Degeaba am aºteptat o tresãrire din
partea ziariºt i lor cu veleitãþi
financiare.

Nimic.
Cer senin.
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