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ANALIZÃ
BLOOMBERG:

Banca Elveþiei
va reduce
dobânzile

BancaNaþionalãaElveþiei (SNB)va
reduce dobânzile din nou, încercând sã
preîntâmpinepagubelepecare levasu-
feri economia în urma aprecierii fran-
cului dupã eliminarea plafonului mi-
nim impus cursului de schimb, con-
form unui sondaj Bloomberg.

Un numãr de 26 din 28 de econo-
miºti intervievaþi de Bloomberg an-
ticipeazã cã SNB va relaxa politica
monetarã dacã economia va slãbi în
urma deciziei ºoc pe care a luat-o
luna trecutã în privinþa plafonului
impus cursului. Din cei 28 de specia-
liºti chestionaþi, 22 sunt de pãrere cã
SNB va reduce dobânda pentru de-
pozitele la vedere, aflatã acum la
–0,75%, odatã cu tãierea dobânzii de
referinþã.

La finele lunii ianuarie, conduce-
rea SNB a anunþat cã este pregãtitã
sã intervinã pe piaþa valutarã pentru
relaxarea politicii monetare, dupã
ce, la data de 15 ianuarie, a eliminat
plafonul minim de 1,20 franci/euro
impus cursului de schimb în septem-
brie 2011.

Jean-Pierre Danthine, vice-
preºedintele SNB, a declarat: “Renun-
þarea la plafonul minim înseamnã o
înãsprire a politicii monetare. Accep-
tãm acest lucru, dar numai pânã la un
anumit punct. Suntem, în mod catego-
ric, pregãtiþi sã intervenim pe piaþa va-
lutarã”, a afirmat Danthine.

Conform spuselor sale, va mai tre-
ce o perioadã de timp pânã când pie-
þele valutare se vor echilibra. (V.R.)

RAMONA JURUBIÞÃ, DESPRE NOUL COD FISCAL:

“Eliminarea
«taxei pe stâlp» va aduce

investitorii înapoi”
M

ult aºteptatul pro-
iect de Cod Fiscal a
fost prezentat, ieri,
în Guvern, alãturi

de proiectul Codului de Procedurã

Fiscalã.
Imediat dupã ce aceste douã docu-

mente au fost puse în dezbatere, au
început sã aparã opinii pro ºi contra
prevederilor conþinute în noile regle-

mentãri fiscale.
Mãsurile vizate urmeazã sã fie

aplicate începând de anul viitor ºi
pânã în 2019. Acestea presupun atât
reduceri de taxe ºi impozite - cum ar
fi scãderea Taxei pe Valoarea Adãu-
gatã, de la 24% la 20% ºi, ulterior,
de la 20% la 18%, reducerea Cotei
unice de impozitare de la 16% la
14% ºi a contribuþiilor sociale sau
eliminarea impozitului pe dividen-
de -, dar ºi creºteri, atât în zona ve-
niturilor, cât ºi în segmentul clãdiri-
lor ºi terenurilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

VLADIMIR PUTIN ACUZÃ:

“Statele Unite furnizeazã
deja Kievului armament «letal»”

Preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin, a acuzat recent Statele
Unite cã furnizeazã deja Kie-

vului armament “letal”, citând in-
formaþii de la serviciile secrete ruse,
ºi a avertizat cã rãzboiul din Ucraina
nu va fi oprit printr-o escaladare mi-
litarã, relateazã ziarul The Moscow
Times în pagina electronicã de ieri.

Vladimir Putin, care a fãcut acea-
stã declaraþie la Budapesta - ºi nu la

Bucureºti, cum scrie prestigioasa
publicaþie moscovitã - în timpul vizi-
tei în Ungaria, a adãugat, potrivit
Mediafax, cã armamentul livrat va
conduce doar la pierderea ºi mai
multor vieþi în regiunea din estul
Ucrainei devastatã de un conflict ar-
mat între forþele guvernamentale ºi
separatiºtii proruºi.

“Sunt convins cã indiferent cine li-
vreazã ºi ce armament este livrat în
zona de conflict, (rezultatul) va fi
întotdeauna rãu, numãrul victimelor ar
puteasãcreascã”, acontinuatel, oafir-
maþie amplu comentatã în presa rusã.

În schimb, Kievul ºi Occidentul
acuzã de mai multe luni Moscova de
înarmarea insurgenþilor proruºi din
estul Ucrainei, o acuzaþie pe care
Kremlinul a respins-o în mod repetat.

Congresul Statelor Unite a adop-
tat în decembrie o serie de mãsuri
care autorizeazã trimiterea de arma-
ment Kievului. Însã, atunci când
preºedintele american Barack Oba-

ma a promulgat mãsurile, a ezitat sã
foloseascã aceastã opþiune, în con-
textul unor avertismente potrivit cã-
rora înarmarea Kievului va fi consi-
deratã o declaraþie de rãzboi.

Iulian Fota: “Suntem
hãrþuiþi de avioane militare
ruseºti care vin ºi zboarã
ostentativ pe la graniþele
noastre"

România este hãrþuitã de avioane
ruseºti, susþine Iulian Fota, fost con-
silier pe probleme de securitate
naþionalã în mandatul lui Traian Bã-
sescu, precizând cã suntem într-un
rãzboi informaþional din 2012:
“Aceastã situaþie este una cu care nu
ne-am mai confruntat de 25 de ani,
deºi au mai existat douã situaþii
asemãnãtoare dupã cãderea comu-
nismului”. (I.R.)

(continuare în pagina 5)

Grecia vrea sã cearã
extinderea temporarã a
programului de asistenþã
l Atena le pune, însã, condiþii creditorilor
l Germania nu va accepta propunerile Atenei

Guvernul grec urmeazã sã tri-
mitã astãzi, cãtre autoritãþi-
le europene, o cerere pentru

prelungirea pe câteva luni a planului
de asistenþã financiarã convenit cu
creditorii internaþionali, conform
oficialilor de la Atena.

“Ne pregãtim sã trimitem cererea
mâine dimineaþã
(astãzi – n.r.)”, a
declarat, ieri, pur-
tãtorul de cuvânt al guvernului grec,
Gabriel Sakellarides. Acesta nu a
oferit detalii, nici mãcar referitoare
la perioada pentru care va fi solicita-
tã extinderea, dat fiind cã pãrþile ur-
meazã sã negocieze.

Guvernul de la Atena lucra, ieri, la
detaliile propunerii ce presupune
prelungirea actualului acord de
împrumut, care expirã la finele
acestei luni.

Dar, presa internaþionalã scrie,
citând surse anonime, cã prelungirea
va fi solicitatã pe o perioadã de pa-
tru-ºase luni, cu promisiunea cã Ate-
na va reconstrui economia þãrii. Po-
trivit surselor, Grecia va accepta ter-
menii acordului de creditare, însã va
cere, în schimb, sã nu fie obligatã sã

impunã mãsuri
care sã ducã eco-
nomia în rece-

siune, precum tãierea pensiilor sau
majorarea taxelor.

Dar, Germania, þara cu cea mai
mare contribuþie la pachetul de spri-
jin destinat Greciei, a informat cã nu
va accepta o ofertã din partea Atenei,
care trebuie “sã respecte termenii
acordului de finanþare internaþionalã
existent”. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

JEAN-HUBERT LEBET, AMBASADORUL ELVEÞIEI LA BUCUREªTI:

“Efectele ridicãrii pragului EURO/CHF
vor fi considerabile”
l “Jumãtate din PIB-ul Elveþiei este realizat din exporturi”

Banca Naþionalã a Elveþiei a
luat decizia sã ridice pragul
EURO/CHF conform legii

ºi din cauza presiunii foarte puterni-
ce de pe piaþã, a declarat recent,
pentru Bucarest Hebdo, Excelenþa
Sa, domnul Jean-Hubert Lebet, am-
basadorul Elveþiei la Bucureºti.

Domnia sa spune cã un alt motiv
pentru ridicarea pragului ar fi lichidi-
tatea enormã din piaþã, care trebuie

plasatã sigur, în condiþiile în care domi-
nã nesiguranþa în rândul investitorilor.

Domnul Jean-Hubert Lebet apre-
ciazã cã, în Elveþia, reevaluarea ma-
sivã în urma ridicãrii pragului nu ºi-a
fãcut încã toate efectele, dar acestea
vor fi considerabile. “Ridicarea pra-
gului EURO/CHF va afecta expor-
turile ºi, prin urmare, ocuparea forþei
de muncã, într-o þarã în care jumãtate
din PIB este realizat din exporturi”, a

mai spus Excelenþa Sa.
În ceea ce priveºte creditele în

franci elveþieni acordate în România
de cãtre bãncile strãine, ambasado-
rul Elveþiei la Bucureºti opineazã cã
impactul este foarte puternic pentru
cei 75.000 de debitori în cauzã. “Re-
zolvarea acestei probleme aparþine
bãncilor, care au acordat aceste cre-
dite, ºi clienþilor lor”, mai precizeazã
ambasadorul.

“Valoarea investiþiilor

elveþiene directe s-a ridicat

la 1,9 miliarde de euro”

Schimburile comerciale dintre
România ºi Elveþia sunt în creºtere,
aºa cum sunt ºi investiþiile directe,
ne-a mai spus domnul Jean-Hubert
Lebet. În 2013, exporturile româ-
neºti în Elveþia s-au ridicat la mai
mult de 260 de milioane de euro ºi

importurile - mai mult de 460 de mi-
lioane de euro. În primele 9 luni din
2014, schimburile comerciale dintre
cele douã þãri au crescut faþã de ace-
eaºi perioadã din 2013.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

NOUL PRODUS DISCUTAT DE MFP ªI BANCHERI,
ÎN PROBLEMA CHF:

Surse: “Conversie cu
discount ºi garanþii de stat”
O

parte din creditele în
franci elveþieni (CHF) ar
putea fi convertite în lei,
la cursul zilei, cu aplica-

rea unui discount ºi cu garanþii din
partea statului, dacã “noul produs” pe
care îl discutã, în prezent, Ministerul
Finanþelor Publice (MFP) cu banche-
rii va fi aprobat de toate pãrþile.

Surse apropiate situaþiei ne-au
precizat cã în ultima perioadã au
avut loc negocieri între oficialii MFP
ºi ºefii bãncilor care au acordat
împrumuturi în CHF pe marginea
unei soluþii de acest tip.

Sursele noastre ne-au declarat:
“Ar urma sã fie efectuatã o conversie
la cursul zilei, cu un discount de 15%
aplicat de bancã. Restul rãmas de
platã de cãtre consumatori va fi ga-
rantat de stat în proporþie de 50%.
Întrebarea care se pune este dacã
acþionarii bãncilor vor aproba acel
discount, pentru cã acesta va trebui
sã fie aprobat în Adunãrile Generale
ale Acþionarilor din cadrul instituþii-
lor financiare”.

Se pare cã noua soluþie, în cazul în
care va fi adoptatã, este dedicatã
doar unora dintre creditele în CHF,
în funcþie de valoarea acestora.

În timp ce Marius Dunca,
preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC), considerã cã un astfel de
proiect ar reprezenta “un ajutor uriaº
pentru consumatori”, fiind o idee foar-
te bunã, avocatul Gheorghe Piperea
este de pãrere cã iniþiativa este

discriminatorie.
Domnia sa ne-a precizat: “Acest

proiect este similar cu propunerea
mea de acum ceva timp, care a fost
catalogatã ca fiind comunistã, co-
piind iniþiativele lui Viktor Orban,
premierul Ungariei. Pãrerea mea
este cã oricând poate fi aplicat mode-
lul Programului Prima Casã, care
presupune garanþii de la stat, dar
pentru toþi cei împrumutaþi în valutã,
nu doar pentru debitorii cu credite în
franci elveþieni. Altfel, este o mãsurã
discriminatorie. În acelaºi timp, toþi
contribuabilii vor fi puºi în situaþia sã
plãteascã împrumuturile persoanelor
împrumutate în CHF, dacã acestea
din urmã nu-ºi vor achita datoriile
cãtre bãnci. În aceste condiþii, ar tre-
bui sã fie întrebat ºi contribuabilul
dacã este de acord cu acest lucru. Cel

mai corect ar fi sã plãteascã vinova-
þii, adicã acþionarii bãncilor, ºi nu
statul”.

Recent, ministrul Finanþelor
Publice Darius Vâlcov anunþa cã lu-
creazã, împreunã cu instituþiile fi-
nanciar-bancare, la “un nou produs”,
fãrã sã ofere detalii.

Reprezentanþii Bãncii Naþionale a
României (BNR) susþin cã, în cadrul
Bãncii Centrale, nu s-a discutat ni-
mic oficial legat de aceastã posibilã
soluþie care ar putea fi adoptatã pen-
tru rezolvarea crizei creditelor în
CHF.

Nebunia pe piaþa împrumuturilor
în franci elveþieni a debutat în urmã
cu o lunã, când Banca Naþionalã a
Elveþiei a ridicat pragul de 1,2
CHF/EUR impus în 2011.

De atunci, unii dintre clienþii cu
credite în franci elveþieni au ajuns în
imposibilitatea sã-ºi plãteascã ratele
la bãnci. Aceºtia au apelat la diverse
manifestãri de protest, pichetând se-
diile Parlamentului ºi Bãncii Naþio-
nale a României. De asemenea, au
încercat sã blocheze activitãþile ban-
care, plãtindu-ºi o parte din rate în
monede începând de la 1 ban.

Soluþia pe care o vede BNR este
negocierea individualã între bãnci ºi
clienþi, în funcþie de fiecare caz în
parte. Între timp, parlamentarii
discutã pe marginea unor proiecte de
lege care ar putea veni în ajutorul de-
bitorilor în CHF.
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Finanþele vor sã elimine impozitul
pe veniturile din dividende
l Beze, AIPC: “Timp de cinci ani am încercat sã facem deductibile
costurile cu acþiunile achiziþionate pe piaþa de capital la societãþile care au
intrat în faliment”

Guvernul intenþioneazã sã
elimine impozitul de 16%
pe veniturile din dividende

de la 1 ianuarie cu 2016, potrivit
proiectul noului Cod Fiscal.

În prezentarea fãcutã la Guvern de
ministrul Finanþelor, Darius Vâlcov,

se aratã: “Companiile listate la Bursa
de Valori Bucureºti (BVB) ar deveni
mai atractive, indicele BET ar reveni
la valorile înregistrate înainte de cri-
za financiarã, putând chiar sã atingã
noi maxime (...) Companiile mari
nu-ºi vor mai externaliza profitul, iar

IMM-urile vor renunþa la tendinþele
de comportament evazionist (dimi-
nuarea bazei de impozitare prin înre-
gistrarea de cheltuieli fictive).

ADINA ARDELEANU
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