
GRAM AUR = 138,3008 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6720 RON EURO = 4,4793 RON DOLAR = 3,2528 RON

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 05150

n Bãtãlia europarlamentarã: procente,
nu mandate

PAGINA 3

n Industria mondialã de wellness -
439 miliarde de dolari, anul trecut

PAGINA 4

n Protest la sediul Auchan,
dupã preluarea Real

PAGINA 2

n Crimeea ar putea
deveni zonã economicã
specialã

PAGINA 16

Marþi, 25 martie 2014, nr. 57 (5150), anul XXIV 16 pagini2 lei

BANCA CENTRALÃ:

Creditele
neperformante
din bãncile slovene
încã sunt “mari
ºi îngrijorãtoare”

Volumul creditelor neperformante
din cele trei bãnci majore ale Slove-
niei încã este “mare ºi îngrijorãtor”,
situându-se la circa 20% din totalul
împrumuturilor acestor instituþii,
potrivit afirmaþiilor guvernatoru-
lui bãncii centrale de la Ljubljana,
Bostjan Jazbec.

În decembrie anul trecut, statul
sloven a lansat un proces de salvare a
bãncilor, ca sã evite un pachet de fi-
nanþare de la creditorii internaþionali.
Bãncile vor finaliza pânã la sfârºitul
lunii aprilie transferul unei mari pro-
porþii din creditele neperformante
din portofoliile lor cãtre o “bancã
rea” deþinutã de stat.

Janko Medja, directorul executiv
al “Nova Ljubljanska Banka”, cea
mai mare bancã din Slovenia, afir-
ma, luna aceasta, cã împrumuturile
neperformante reprezintã 20-25%
din totalul creditelor acordate de in-
stituþie, de aproximativ 9,5 miliarde
euro.

Pe de altã parte, Slovenia a lansat
ieri un roadshow pentru o emisiune
de obligaþiuni denominate în euro,
aºteptatã sã fie lansatã sãptãmâna
viitoare. Valoarea emisiunii nu a fost
specificatã, însã anul acesta þara vrea
sã împrumute de pe pieþe un total de
7,7 miliarde euro. În februarie, Slo-
venia a emis primele douã emisiuni
de bonduri, în valoare totalã de 3,5
miliarde dolari. (V.R.)

Singapore, destinaþie
preferatã pentru conturile

bancare offshore

D
in ce în ce mai mulþi oc-
cidentali bogaþi îºi mutã
banii din conturile ban-
care, din þara de origine

în state exotice precum Singapore
sau Hong Kong. Exodul are loc pe
fondul temerii cã, odatã cu apariþia
mecanismului bail-in, le vor fi con-
fiscate economiile pentru salvarea
sistemului bancar, aºa cum s-a
întâmplat, anul trecut, în Cipru, stat
considerat el însuºi un paradis al ser-
viciilor bancare offshore.

Un cont bancar offshore, a cãrui
denumire oficialã este cea de “cont
bancar global”, este un cont bancar
deschis la o bancã situatã în afara þã-
rii de rezidenþã a clientului respectiv,
potrivit definiþiei de specialitate.

Singapore ocupã o poziþie frun-
taºã în rândul þãrilor spre care se
orienteazã cei care doresc sã îºi
deschidã conturi bancare offshore,
datoritã stabilitãþii ºi a libertãþii eco-
nomice pe care o oferã, aratã presa
internaþionalã.

Singapore ocupã locul al doilea în
clasamentul libertãþii economice la

nivel global, întocmit de Fundaþia
Heritage, în urma Hong Kong.
Având în vedere cã acesta din urmã
nu este un stat independent, ci o re-
giune administrativã specialã a Chi-
nei, putem spune cã Singapore este
cea mai liberã þarã din lume, din
punct de vedere economic.

Scorul obþinut de micul stat insu-
lar, în acest an, este de 89,4 puncte,
cu 1,4 puncte mai mult decât în
2013, conform sursei citate.

Þara noastrã ocupã poziþia numã-
rului 62 în clasamentul libertãþii eco-
nomice globale aferent lui 2014, cel
mai bine plasat stat membru al Uniu-
nii Europene (UE) fiind Irlanda, si-
tuatã pe locul nouã.

Cota de impozitare aferentã pro-
fitulului companiilor înregistrate
în Singapore este de 17%, iar im-
pozitul pe venitul persoanelor fizi-
ce, de 20%, potrivit datelor oficia-
le. Taxa pe valoare adãugatã (TVA)
este de 7%.

Ponderea veniturilor din taxe ºi
impozite în Produsul Intern Brut
(PIB) al þãrii este de 13,8%, în timp

ce cheltuielile guvernamentale re-
prezintã 17% din PIB, noteazã Fun-
daþia Heritage.

Barierele tarifare ºi netarifare
pentru importurile realizate de Sin-
gapore sunt aproape inexistente, mai
precizeazã fundaþia.

Investiþiile strãine în anumite sec-
toare considerate strategice de cãtre
autoritãþi sunt interzise, conform
sursei citate.

Deschiderea unei afaceri în sta-
tul din Asia de Sud-Est dureazã trei
zile ºi necesitã tot atâtea proceduri.
Nu existã o sumã minimã care sã
fie constituitã în capital social, pre-
cizeazã sursa.

Rata inflaþiei a fost de 0,4%, în
luna februarie, potrivit institutului
de statisticã al þãrii.

Legislaþia muncii din Singapore
nu prevede un salariu minim, ajustã-
rile salariale fiind fãcute sub îndru-
marea Consiliului Naþional al Sala-
riilor.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

UCRAINA NU POATE FI SALVATÃ PRINTR-O INFUZIE A
“DEMOCRAÞIEI” ªI “BANILOR” EUROPENI

Din lacul Rusiei, în puþul FMI ºi al
Uniunii Europene

Democraþia este un
ideal mãreþ, mai ales
în fostele state so-

vietice. Dar cum se poate
atinge idealul când economia
este la pãmânt? Poate Ucrai-
na sã invalideze experienþa
ultimelor decenii, marcate de
un regres major al democraþiilor

occidentale tocmai pe fondul
deteriorãrii perspectivelor
economice, ºi sã ne arate cã
democraþia promovatã de
Uniunea Europeanã este ca-
lea cãtre prosperitate?

Din pãcate, ipoteza aceasta
este prea neverosimilã pentru

a fi luatã în considerare. Pe fondul

noului “rãzboi rece” dintre Rusia ºi
Vest, Ucraina se confruntã cu o dile-
mã istoricã la apropiatele alegeri ge-
nerale: Uniunea Europeanã sau
Rusia?

Dar lucrurile nu sunt chiar aºa de
simple. Ultimele mãsuri economice
anunþate de “autoritãþile” de la Kiev,
în scopul îndeplinirii cerinþelor re-
formatoare ale creditorilor interna-
þionali, par sã indice cã Ucraina este
gata sã sarã din lacul Rusiei în puþul
FMI ºi al Uniunii Europene.

Încã înainte de referendumul din
Crimeea, agenþiile de presã au înce-
put sã relateze despre mãsurile noi-
lor guvernanþi.

Într-un comunicat de presã recent
al companiei de consultanþã Platts se
precizeazã cã “preþurile gazelor tre-
buie majorate cu 40% pentru a sati-
sface cerinþele impuse de FMI”.

(continuare în pagina 15)

Ponta sprijinã la greu
industria

Premierul Victor Ponta a anun-
þat, asearã, în Parlament, mai
multe mãsuri prin care vrea sã

ajute marii consumatori de energie
ºi de gaze sã îºi menþinã competiti-
vitatea pe piaþa europeanã ºi mon-
dialã, dar fãrã a detalia metodele.
Dacã la energie este clar cã Guver-
nul va scuti marea industrie de plata
a 85% a certificatelor verzi, la gaze
mesajul a fost mai mult decât eliptic,
fiecare putând înþelege ce doreºte.

Domnul Ponta a spus: „Pe 8 aprilie,
Comisia Europeanã va publica regula-

mentul ºi ghidul prin care fiecare þarã
membrã va putea sã asigure o schemã
de reducere cu 85% pentru consuma-
torii industriali a cheltuielilor cu ener-
gia regenerabilã. La gaze, de la 1 apri-
lie preþul pentru consumatorii casnici,
în baza calendarului negociat de fos-
tul guvern ºi aplicat de noi, va creºte
cu 2%. În schimb, pentru toþi cei
aflaþi pe piaþa liberã preþul de refe-
rinþã va fi cel de la 1 ianuarie 2014”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)
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lipirea Crimeii la Rusia
este suficient de proaspã-
tã ca sã genereze comen-
tarii, reacþii, evaluãri. Voi

încerca evaluãri preliminare.
Din punctul de vedere al

Rusiei, acþiunea a fost o
reuºitã. Chiar în condiþiile
sancþiunilor internaþionale pe
care le-a atras anexiunea/ali-
pirea. O socotealã mercantilã
simplã demonstreazã aceasta.
Pãmântul ca teritoriu este o marfã hi-
per deficitarã ºi de prim rang pentru
simplul motiv cã “fabricarea” ex
novo de teritorii nu este încã posibilã
pe scarã largã. Crimeea are fracþiune
peste 26 mii kmp. În mp aceasta înse-
amnã 26.000.000.000
mp. La o evaluare “meca-
nicã”, la 10 dolari/mp re-
zultã 260 miliarde dolari.
La care se adaugã “good-
will”-ul constituit de o
bucatã de teritoriu com-
pact, prietenos cu ruºii -
deci, un potenþial de dez-
voltare; de faptul cã o
parte din teritoriu este
deja bine dezvoltatã (oraºele); ca
zonã economicã maritimã are un
semnificativ potenþial (gazele sunt
deja identificate); ca teritoriu “ali-
pit” are caracter strategic pentru Ru-
sia - Marea de Azov (re)devine lac
rusesc; flota rusã din Marea Neagrã
peste noapte este ancoratã în apele
naþionale ruse. La cât poate fi eva-
luat acest "goodwill" complex?
Greu de calculat, dar pentru jocul
cifrelor, sã spunem încã 300-500 mi-
liarde dolari. Este un calcul hazardat,

insuficient fundamentat, dar în istoria
recentã a statelor, comerþul cu teritorii
nu este o noutate (vezi Alaska).

Care ar fi “contra-partida” negati-
vã a sancþiunilor? Strict fi-
nanciar este evident cã efec-
tul acestora este mult inferior
câºtigului de teritoriu. În plus,
precedentele demonstreazã
eficacitatea scãzutã a sancþiu-
nilor. Am în vedere sancþiuni-
le aplicate Rusiei sovietice

imediat dupã primul rãzboi mondial,
cele împotriva URSS – amendamen-
tul Jackson-Vanik adoptat de cãtre
Congresul SUA în 1974 pentru a o
determina sã acorde dreptul la emi-
graþie cetãþenilor sovietici, sancþiu-

nile economice aplicate de SUA ºi
Europa occidentalã dupã invazia so-
vieticã a Afganistanului din decem-
brie 1979. Efectul sancþiunilor este
atenuat de urmãtoarele circumstan-
þe: ele nu sunt aplicate de cãtre toate
statele – deja apar ºtiri cã Iranul este
gata sã “contreze” sancþiunile soli-
darizându-se cu Rusia (iar potenþia-
lul economic iranian nu este negligi-
bil), iar China ºi Rusia par a fi angaja-
te în tratative de a întãri colaborarea
economicã ºi militarã. Mai mult,

apar comentarii avizate potrivit cã-
rora statele UE sunt lipsite de entu-
ziasm în a aplica sancþiuni. Explica-
þiile oferite sunt legate de dependen-
þa energeticã a multor state europene
de Rusia. Iar susþinerea SUA în a
lansa exportul de gaze spre statele
europene vulnerabile este încã de
domeniul viitorului. Se preconizea-
zã cã abia în 2015 terminalele ameri-
cane pentru exportul de gaze în Eu-
ropa vor deveni operaþionale.

Este oportunã o precizare: sancþiu-
nile evident cã vor avea un efect ne-
gativ asupra Rusiei, dincolo de iro-
niile unei tabere sau alteia. Dar, nu
atât de amplu pe cât sconteazã pro-
motorii. Sau, în alþi termeni, capaci-

tatea de anduranþã a Ru-
siei la actualul nivel de
sancþiuni este mai amplã
decât sancþiunile.

Spiritul rusesc, naþio-
nalismul veliko-rus a cã-
pãtat o gurã de oxigen
îmbogãþit care îi stimu-
leazã recrudescenþa pe
plan internaþional. Am
sentimentul cã factorul

emoþional, moral, naþionalist rusesc
a fost subestimat de cãtre vest.

O reacþie pertinentã a occidentului
la “alipire” ar fi trebuit sã ia în calcul
ºi cum percep ruºii Crimeea. Fondul
este cã în psihicul colectiv rus ceda-
rea Crimeii cãtre Ucraina în 1954 nu
a fost decât o ficþiune, generatã de
cãtre Hrusciov - având ca bazã ani-
versarea a 300 de ani de la intrarea
Ucrainei în componenþa Rusiei.

(continuare în pagina 3)

FLORIN DÃNESCU, ARB:

“Doar 1% din creanþele aferente
companiilor în insolvenþã sunt
recuperate într-un an”
l “Din cele 5 miliarde euro pe care le avem de încasat de la companiile
aflate în insolvenþã am recuperat praful de pe tobã”

Doar un procent din totalul cre-
anþelor aferente companiilor
aflate în insolvenþã sunt recu-

perate într-un an, potrivit lui Florin
Dãnescu, directorul executiv al Aso-
ciaþiei Române a Bãncilor (ARB).

Prezent la o dezbatere publicã pe
marginea proiectului de Cod al
Insolvenþei, organizatã de Comisia
juridicã a Camerei Deputaþilor, re-

prezentantul ARB a menþionat cã
datoriile pe care societãþile în insol-
venþã le au cãtre stat, instituþii banca-
re ºi alte companii totalizeazã 25 mi-
liarde euro, numai 5,4 miliarde euro
reprezentând creanþe ale bãncilor, 10
miliarde euro fiind datorii bugetare,
restul de circa 10 miliarde euro
însemnând sume datorate societãþi-
lor comerciale.

“Acest proces de insolvenþã nu
este eficient, funcþioneazã dezastru-
os. Aº putea spune cã din cele 5 mi-
liarde euro pe care le avem de încasat
de la companiile aflate în procedura
de insolvenþã am recuperat praful de
pe tobã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

MARIAN
DINU

CÃLIN
RECHEA

Premierul Victor Ponta s-a hotãrât, aºa cum a anunþat

ziarul BURSA încã de sãptãmâna trecutã, sã sprijine

marii consumatori de energie ºi gaze, care se plâng

de preþurile prea mari. Metoda de sprijin pentru con-

sumatorii mari din energie este scutirea de la plata a

85% din costurile cu certificatele verzi, conform re-

gulilor permise de UE pentru ajutorul de stat în dome-

niu. Nu se ºtie, însã, cum vrea primul-ministru sã aju-

te consumatorii mari de gaze, pe care s-a rezumat sã

îi anunþe din Parlament cã vor avea un preþ de refe-

rinþã la nivelul celui din ianuarie 2014.


