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Kovesi preºedinte - un
film horror-thriller cu
audienþã record, din 2024
lOrice ai spune despre doamna Kovesi, adevãrul este cã a speriat infractorii mai mult decât oricine
probabil de la Vlad Þepeº încoace

I
storia postdecembristã a
României este una, cel
puþin, interesantã. Este o
istorie în care societatea a
evoluat fantastic, în timp
ce conducãtorii s-au
încãpãþânat sã rãmânã
slabi ºi corupþi. Unii ar

spune cã avem o poveste tristã,
dar de fapt, în ciuda multor aparenþe de
stagnare, progresul României a fost im-
presionant mai ales cã nu s-a datorat

aproape deloc politicienilor, ci
muncii ºi spiritului antreprenorial
al celor care au pornit de la zero,
fãrã sã fi avut relaþii nici cu foºtii
comuniºti, nici cu securiºtii ºi nici
cu urmaºii lor corupþi. Apoi, cel
mai important factor care a ajutat
acest progres a fost, fãrã niciun
dubiu, aderarea României la

Uniunea Europeanã în 2007.
Haideþi sã privim, într-o retrospectivã

minimalã, partea tristã a evoluþiei Rom-

âniei dupã 1989, adicã aspectul politic. ªi
apoi sã vedem ce s-ar putea întâmpla bun!

Ion Iliescu a condus þara pânã în 1996.
Apoi, între 1996 ºi 2000 a dominat hao-
sul, timp în care au început sã prindã pu-
tere baronii locali ºi naþionali, dintre care
mulþi conduc þara, direct sau din umbrã,
chiar ºi acum. Între 2000 ºi 2004 Adrian
Nãstase a preluat frâiele de la baroni,
însã aceºtia nu au dispãrut, ci au avut o
colaborare excelentã cu ºeful, cu domnul
Nãstase. Trãian Bãsescu a condus între

2004 ºi 2014, cu tot felul de tentative,
cam nereuºite, din partea unor
prim-minºtri care au încercat sã i se
împotriveascã. A fost perioada confrun-
tãrii cu o parte a baronilor existenþi ºi a
înlocuirii acestora cu alþii, pro-Bãsescu.
Dupã 2014 þara a fost condusã de ºefa
DNA, Laura Codruþa Kovesi, ºi de ºeful
executiv al Serviciului Român de Infor-
maþii, Florian Coldea, pânã în ianuarie
2017, când domnul Coldea a fost demis.

(continuare în pagina 8)
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Tranzacþii de peste
7,5 miliarde de dolari la
noua Bursã din Beijing
lDin cele 82 de companii listate pe aceastã piaþã,
11 au crescut, câºtigul mediu al lunii fiind de 110,84%
lNumãrul investitorilor calificaþi la Bursa din Beijing -
4,6 milioane

N
oua Bursã de Valori din Beijing
(Beijing Stock Exchange -
BSE), lansatã în 15 noiembrie
pentru susþinerea întreprinderi-

lor mici ºi mijlocii (IMM), gãzduieºte
82 de companii din 25 de sectoare eco-
nomice ale Chinei, iar acþiunile a 11 din-
tre acestea au crescut în prima lunã de
existenþã a pieþei, conform datelor publi-
cate recent de Global Times.

Cele 11 titluri au realizat, astfel, un
câºtig mediu de 110,84%. Bursa din Bei-
jing a informat cã 71 de companii ºi-au
transferat listarea de la National Equities
Exchange & Quotations (NEEQ), piaþã
over-the-counter cunoscutã sub numele
de New Third Board (NTB), iar câºtigul
mediu al acþiunilor acestora a fost, în
prima lunã, de 29,97%.

În intervalul menþionat, tranzacþiile
totale de la BSE au ajuns la 47,897 mi-
liarde de yuani (7,52 miliarde dolari), iar
lichiditatea pieþei s-a îmbunãtãþit, volu-
mul mediu zilnic de tranzacþionare fiind
de 3,07 ori mai mare decât la NTB.

Rata de fluctuaþie zilnicã a titlurilor
s-a redus de la 25,51% în prima zi de
tranzacþionare la 5,28% în prezent, pe
mãsurã ce preþurile acþiunilor s-au
stabilizat.

La data de 14 decembrie, numãrul in-
vestitorilor calificaþi la Bursa de Valori
din Beijing a ajuns la 4,6 milioane, în
creºtere de 1,7 ori faþã de cei existenþi
înainte de anunþul din 2 septembrie
privind înfiinþarea BSE.

A.V.

(continuare în pagina 12)

MÃSURILE FISCAL-BUGETARE VALABILE DIN
1 IANUARIE 2022

Guvernul Ciucã
dã astãzi undã verde
“Ordonanþei trenuleþ”

G
uvernul Ciucã va adopta astãzi
aºa-numita “ordonanþã trenuleþ”
cu mãsurile fiscal-bugetare ce
vor intra în vigoare de la 1 ianua-

rie 2022. Printre aceste mãsuri se numã-
rã lãrgirea bazei de impozitare a
IMM-urilor prin scãderea plafonului la
500.000 de euro, amânarea cu un an a
intrãrii în vigoare a pensiilor speciale
pentru primari, scãderea TVA pentru
energia termicã, modificarea prevederi-
lor ce vizeazã salariul minim, reintrodu-
cerea voucherelor de vacanþã în sistemul
bugetar sau eliminarea scutirii de la pla-
ta CASS pentru pensiile mai mari de
4.000 de lei - aici se impoziteazã suma
peste acest prag. Ordonanþa include ºi
alte mãsuri de politicã fiscalã ºi de spri-
jin pentru populaþie.

Nota de fundamentare a proiectului
de ordonanþã aratã cã traiectoria de aju-
stare asumatã în faþa partenerilor euro-
peni de þara noastrã prin intermediul
Programului de convergenþã 2021-

2024 prevede ca deficitul bugetar (în
termeni ESA) sã nu depãºeascã 8% din
PIB în 2021, 6,2% din PIB în 2022 ºi
respectiv 4,4% din PIB în 2023. “În
acest context se impune adoptarea de
mãsuri care sã limiteze cheltuielile per-
manente, întrucât majorarea acestora
creeazã premisele unui dezechilibru
bugetar, cu consecinþe negative asupra
performanþelor fiscale ºi externe ale
României. Astfel, în vederea elaborãrii
bugetului pe anul 2022 este necesarã
aprobarea unor reglementãri care sã
stea la baza stabilirii cheltuielilor buge-
tare pentru 2022", potrivit notei de fun-
damentare.

Analiºtii consultaþi de ziarul BURSA
considerã cã anul viitor va fi unul dificil
în ceea ce priveºte menþinerea în defici-
tul bugetar asumat de 6,2% ºi cã pare sã
existe o prudenþã în ceea ce priveºte ma-
jorarea cheltuielilor bugetare.

M.G.

(continuare în pagina 9)

Capitalul românesc –
bulversat de mãsurile
guvernului Ciucã
lNicolae Ciucã: “Marile companii româneºti trebuie sã
devinã jucãtori regionali ºi europeni”l Cosmin Marinescu:
“Capitalul uman - cea mai valoroasã componentã a
capitalului românesc”lAnca Vlad: “Taxa de solidaritate
este o întoarcere la forme de taxare nepotrivite, neeuropene
ºi va duce la diferenþiere concurenþialã afectând în general
marii actori din economie”lAdrian Câciu: “Nu putem sã
distrugem sectoare pentru cã undeva nu s-au gãsit bani la
bugetul de stat”

L
ipsa de predictibilitate în privinþa
sistemului fiscal, lipsa forþei de
muncã ºi creºterea explozivã a
preþurilor din energie în cursul

acestui an sunt principalele probleme cu
care s-au confruntat marile companii din
þara noastrã atât cu privire la derularea
afacerilor, cât ºi cu privire la întocmirea
planului de afaceri pentru anul 2022 ºi
luarea deciziilor investiþionale pe ter-
men scurt, mediu ºi lung. Cele trei mari
probleme au fost dezbãtute, ieri, în ca-
drul celei de-a cincea ediþii a Forumului
Capitalului Românesc, de reprezentanþii
a peste 20 de companii mari ºi medii din
þara noastrã ºi de decidenþii politici din
guvern, care au invocat nevoia perma-
nentã de dialog pentru gãsirea unor solu-
þii comune.

“Actuala pandemie este o încercare,
în urma cãreia oamenii de afaceri au avut
de suferit enorm, unii dintre ei plãtind
chiar preþul falimentului”, a afirmat prim-
ministrul Nicolae Ciucã, adãugând: ”Re-
stricþiile, criza economicã, explozia pre-
þurilor la energie ºi alte constrângeri din
ultimul an s-au rãsfrânt asupra oamenilor
de afaceri români care ne-au oferit însã o
lecþie de supravieþuire economicã. Existã
speranþã de redresare ºi noi nu vom în-
curca mediul de afaceri. Vom face tot ce
este posibil pentru a îmbunãtãþi cadrul legi-
slativ ºidialogulcu mediulde afaceripentru
gãsirea soluþiilor care sã continuie creºterea
mediului economic ºi al afacerilor”.

GEORGE MARINESCU
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