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FLORIN POGONARU, PREªEDINTELE AOAR:

”Apartenenþa noastrã la Schengen
ar întãri piaþa internã a UE”
l Ionuþ Simion, AmCham: ”Proiectul de þarã al României este incomplet fãrã intrarea în
Schengen”lDragoº Petrescu, RBL: ”Afacerile din industria ospitalitãþii vor creºte cu 32%
în primul an dupã intrarea în Schengen”lDaniel Anghel, CDR: ”Doar prin apartenenþa la
Schengen, România poate sã beneficieze pe deplin de avantajele de stat membru al UE”

A
partenenþa noastrã la Schen-
gen ar duce la întãrirea pieþei
interne a Uniunii Europene
(UE), la fluidizarea comerþu-

lui intra-european ºi ar crea lanþuri de
valoare europene mai eficiente, este
de pãrere Florin Pogonaru, preºedin-
tele Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR).

Domnia sa a declarat ieri, într-o

conferinþã de presã: ”În prezent, nu-
meroase companii multinaþionale au
în România centre de coordonare pen-
tru bunuri de larg consum ºi ar fi logic
ca ºi miºcãrile din România în diverse
direcþii spre piaþa europeanã sã fie flui-
de. Acest lucru nu se întâmplã la ora
actualã. Dacã am reuºi sã devenim hub
regional logistic, s-ar crea o situaþie de
stabilitate economicã, o situaþie în care

ar fi mai multe locuri de muncã, o si-
tuaþie în care migraþia din aceastã zonã
s-ar reduce datoritã unui plus de stabi-
litate ºi prosperitate economicã. Când
noi, cei din AOAR, spunem «Meritãm
în Schengen», spunem cã meritãm sã
fim un centru de stabili tate
economicã”.

A.V.
(continuare în pagina 12)

MINISTERUL FINANÞELOR:

Implementarea reformei fiscale –
în graficul prevãzut în PNRR

I
mplementarea Planului Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã în pri-
vinþa reformelor din domeniul fi-
scal se aflã în parametrii stabiliþi

cu Comisia Europeanã, þintele ºi jalo-
anele pentru acest an fiind atinse în to-
talitate de Ministerul Finanþelor ºi
ANAF, potrivit participanþilor la dez-
baterea „PNRR - Investiþii pentru eco-
nomia viitorului. Reforma Fiscalã",
organizatã, ieri, de PwC România.

“Pentru anul 2022 tot ce a însemnat
þinte ºi jaloane în PNRR au fost atinse,
unele chiar de la mijlocul anului – cum
ar fi înrolãrile în SPV ºi conectarea ca-
selor electronice de marcat. Marea
provocare va fi anul viitor, când va

începe implementarea, vom finaliza
caietele de sarcini ºi vom declanºa
achiziþiile pentru proiectele majore pe
care le avem. Conform PNRR, trebuie
sã ducem la 2,5% din PIB, pânã la
sfârºitul anului 2025, creºterea venitu-
rilor fiscale, iar decalajul fiscal privind
colectarea TVA trebuie redus cu 5%
pânã la finalul trimestrului II al anului
2026. Noi ne dorim sã ajungem la o
eficientizare ridicatã a colectãrii, dar
trebuie sã ne uitãm care este maximul
de colectare pe care îl putem atinge
þinând cont de sistemul de impozitare.
Degeaba compari, la nivel european,
cât încaseazã fiecare þarã, dacã nu
compari fiecare sistem de impozitare,

maximul pe care îl poate furniza eco-
nomia româneascã în condiþii ideale –
cum ar fi lipsa evaziunii fiscale în þara
noastrã”, a declarat Ovidiu Lucian
Heiuº, preºedintele Agenþiei Naþiona-
le de Administrare Fiscalã. ªeful
ANAF a precizat cã, în urma
modificãrilor fiscale care au avut loc
în 2022, anul viitor nu vom mai asista
la nicio modificare a Codului Fiscal.

“Modificãrile fãcute prin OG
16/2022 nu au dus la creºterea taxelor
ºi impozitelor, ci au fost niºte ajustãri
ale unor impozite ºi cote TVA.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

QATAR 2022

Maraton fotbalistic
printre dune, scandaluri

ºi petro-dolari

V
iaþa ne-a demonstrat
cã nu este pe lume
bucurie care sã nu
poatã fi stricatã. Fot-
balul nu face excep-
þie într-o pe-
rioadã în care
principala re-

ligie este banul. Cupa Mondia-
lã, marea sãrbãtoare a fotbalu-
lui de care lumea avea parte din
patru în patru ani, a fost ºi ea
schimonositã în fel ºi chip în
numele unui globalism de neînþeles,
pe dupã care se ascund interese finan-
ciare imense. Nu a contat nimic care
sã împiedice Qatarul ºi FIFA sã orga-
nizeze aceastã competiþie. Acuzaþii
de corupþie, încãlcarea drepturilor
omului, schimbarea perioadei de di-
sputare a partidelor, bulversarea tutu-

ror competiþiilor continentale, au fost
doar simple amãnunte peste care s-a
trecut foarte uºor. Orice negustor e
dator sã-ºi laude marfa. În acest caz e
mai greu de fãcut acest lucru, chiar

dacã sunt ºi ceva argumente
favorabile. Senzaþia de gust
leºios e greu sã fie îndepãrtatã,
cel puþin pânã când personaje-
le principale ale poveºtii, fot-
baliºtii, vor intra în scenã. Cu o
speranþã toþi suntem datori,
chiar ºi când e vorba de aceastã

Cupã Mondialã (în premierã am auzit
fani înrãiþi ai fotbalului care au anun-
þat cã vor boicota competiþia ºi nu vor
privi niciun meci) ºi speranþa este le-
gatã de faptul cã diriguitorii fotbalu-
lui mondial vor pricepe, în final, cã
dacã ceva este posibil nu trebuie nea-
pãrat sã fie fãcut, iar pe viitor nu vor

duce Cupa Mondialã la Polul Sud sau
în Coreea de Nord.

Pânã la noi ordine ne iluzionãm cã
mãcar amintirile nu pot fi tranzacþio-
nate ºi încorsetate de corectitudinea
politicã. Ce amintiri ne va lãsa Qatar
2022? Greu de rãspuns. De la autoritã-
þi aºteptãm mai puþin, de la Mbappe,
Ronaldo, Messi, Neymar …mai mult.

În date concrete, Cupa Mondialã
de Fotbal din Qatar începe pe 20 no-
iembrie, marcând o premierã în isto-
ria competiþiei: va fi pentru prima
oarã când campionatul se va de-
sfãºura la finalul anului. Cauza? Þara
cãreia i-a fost încredinþatã organiza-
rea se confruntã vara, când are loc tur-
neul în mod tradiþional, cu temperatu-
ri insuportabile. Vor fi 64 de meciuri
în total.

(continuare în pagina 10)

Christiano Ronaldo ºi Lionel Messi participã pentru ultima oarã la o Cupã Mondialã. Graficã de MAKE

Meciurile Cupei Mondiale de Fotbal Qatar 2022 vor fi comentate,

ca de fiecare datã, pe site-ul dedicat al ziarului BURSA

(https://www.bursa.ro/campionatul-mondial-fotbal-qatar-2022) ºi

la secþiunea sport de pe site-ul bursa.ro (https://www.bur-

sa.ro/sport). De asemenea, ziarul BURSA va avea o paginã zilnicã

dedicatã Cupei Mondiale de Fotbal, care va putea fi accesatã pen-

tru a ajunge pe site-ul specializat.

DAN
NICOLAIE

Lui Putin
i se
pregãteºte
ceva

D
esigur, acel ceva nu poate fi
decît ieºirea din scenã. Pãi,
asta o ºtiam mai de multiºor
vreme, vericule, ºi nu trebuie

sã fie cineva ”mare expert” ca sã facã
aceastã ipotezã, ba încã pe un teren
destul de solid, fie el ºi cel al probabi-
litãþilor! Noutatea constã în apariþia

semnalului care nu
mai lasã aproape nici
o îndoialã asupra fap-
tului cã mecanismul
operativ s-a pus în
funcþiune. De unde o
asemenea certitudine?

Poate aþi vãzut, po-
ate nu aþi remarcat încã, pe piaþa ”ºtiri-
lor” au început sã circule, pentru prima
datã de la debutul agresiunii militare a
Rusiei putiniene asupra Ucrainei, spe-
culaþiile privind o eventualã fugã a lui
Putin din Rusia. Undeva, printr-o þarã
africanã, unde, dupã cum zic ”sursele
de încredere”, ”cunoscãtorii” ºi cei
”bine informaþi” omul se îngrijeºte cu
mult zel sã îºi mute cîteva zeci de mi-
liarde, ca sã aibã la bãtrîneþi de chirie ºi
gãzduire. Mãcar trei mese pe zi ºi me-
dicamente, dacã nu ”all inclusive”!
”Zvonul” acesta este asemenea verte-
brei unicat a unui dinozaur de mult di-
spãrut, din care poate fi reconstituit
întreg scheletul! Scenariul de bazã
pare a fi din categoria ”Demolarea dic-
taturilor încapsulate” din care i s-a li-
vrat un specimen ºi lui Ceauºescu, în
Decembrie 1989. Pe specificul ºi mã-
surile clientului. I se spune încapsulat
pentru cã nucleul unui astfel de regim
totalitar, format cel mai adesea dintr-o
singurã persoanã, este izolat cvasi total
în raport cu cele douã puncte de rezi-
stenþã esenþiale pentru supravieþuirea
oricãrui regim autoritar. Primul, spriji-
nul, fie ºi inerþial, respectiv supunerea,
fie ºi reticent-resentimentarã, a unei
pãrþi însemnate a populaþiei, obþinute
în cea mai mare mãsurã prin mijloace
represive, combinate cu un soi de ”mi-
tuire”, gen ”mai dã-le Nicule o sutã de
lei la salariu!”. Al doilea, loialitatea
aparatului instituþional de securitate al
regimului ºi a ”garzii pretoriene” a
dictatorului. Parte importantã a ”me-
canismului cãderii” este intoxicarea
dictatorului cu iluzia, pe care trebuie
sã o trãiascã intens, ca pe realitatea cea
mai solidã, aceea cã are totul sub con-
trol, exact atunci cînd, în realitate,
controlul se degradeazã ºi se dizolvã
inexorabil. Zvonul ”Putin se pregã-
teºte sã fugã” este menit sã lãrgeascã
fisurile vizibile deja, dintre majorita-
tea populaþiei ºi dictator. Modul în
care consecinþele economice ale re-
stricþiilor ºi penalizãrilor impuse Ru-
siei au fost aruncate ºi au marcat sever
doar pe ”amãrãºteni”, în timp ce Putin
ºi protipendata regimului continuã sã
se scalde într-un lux orbitor, sfidãtor, a
contribuit semnificativ la apariþia ace-
stor clivaje ºi tensiuni.

(continuare în pagina 12)
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