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INTERVIU CU MIKE BORZE, ªEFUL BENQ PE FRANÞA ªI ECE

“Sistemul financiar global
este putred”

l “Bail-in este o încercare diavoleascã a politicienilor de a folosi banii altora pentru ei” l “Nu am întâlnit
încã politicianul cãruia meritã sã îi scrii ºi sã investeºti timp în a sta de vorbã cu el” l “Suntem în prag de al
treilea rãzboi mondial, care nu va fi unul militar, ci economic ºi psihologic” l “Ne aºteaptã demenþa digitalã”

Reporter: Cum regãsiþi România
când reveniþi în þarã, din punct de ve-
dere politic ºi economic?

Mike Borze: Din punct de vedere
al politicului din România, mi-e jenã
de nivelul la care se discutã. Este pier-
dere de timp ºi este degradare moralã
ca sã asculþi discuþiile ºi polemicile
politicienilor români. Este jenant.
M-am oprit de vreo patru ani sã mai
dau drumul la televizor, ca sã nu pierd
vremea degeaba. Prefer sã citesc
ceva. La nivel politic ºtiu puþin ºi mã
intereseazã puþin. Când vine vorba de
politicieni, am ºi un contact destul de
mare, pentru cã, de fiecare datã când
vin politicieni la Viena, mã sunã
doamna ambasadoare ºi îmi zice:
“Vine domnul Varujan Vosganian,
trebuie sã ne întâlnim. Vine doamna
Udrea, trebuie sã luãm masa”, ºi tot
aºa. Am început sã mai selectez ºi rar
mã duc la întâlnirile cu politicieni,

pentru cã, în general, când am de-a
face cu un politician, de orice naþio-
nalitate, primul lucru pe care îl fac cu
cartea sa de vizitã este sã o arunc la
coºul de gunoi. Nu meritã sã scrii un
email de rãspuns niciunui politician.
Nu am întâlnit încã unul cãruia meritã
sã îi scrii ºi sã investeºti timp în a sta
de vorbã cu el. Nu ajutã la nimic.

La nivel economic, sigur cã mã uit
la indicatorii care mã intereseazã din
piaþa de business. Nu neapãrat cã îmi
place ceea ce vãd, dar întotdeauna
într-o situaþie de crizã este o oportu-
nitate, iar aceasta trebuie folositã.

Reporter: Cum este privitã piaþa
din þara noastrã în cadrul BenQ Eu-
ropa? Existã reticenþe din partea oc-
cidentalilor?

A consemnat
VLAD PÎRVU

(continuare în pagina 4)

Bãncile stabilesc regulile, iar Comitetul
Basel se preface cã reglementeazã

Comitetul Basel din ca-
drul BIS (Bank for
International Settle-

ments) a publicat, recent,
condiþiile finale de reglemen-
tare pentru cerinþele de capi-
tal ale bãncilor în cazul expu-
nerilor faþã de o contrapartidã
centralã, cu rol de intermediar al
tranzacþiilor cu instrumente derivate
(n.a. “Capital requirements for bank
exposures to central counterpar-
ties”, 10 aprilie 2014).

“În ceea ce reprezintã o vic-
torie pentru bãnci, instituþiile
globale de reglementare au
revizuit necesarul de capital
pentru acoperirea pierderilor
din tranzacþiile swap”, scrie
Bloomberg.

La mijlocul anului trecut,
Comitetul Basel a fãcut o serie de
propuneri, care au fost trimise bãnci-
lor spre consultare. În cazul tranzac-
þiilor OTC cu instrumente derivate
(n.a. Over the Counter, tranzacþii

care se desfãºoarã între douã institu-
þii financiare, prin intermediul unei
instituþii de clearing, unde sunt pla-
sate garanþiile tranzacþiei), BIS a sta-
bilit o pondere de risc de 1.250%
pentru sumele depuse drept garanþie.

Protestele bãncilor nu au întârziat
sã aparã, pe fondul unor creºteri ale
costurilor pe tranzacþie de pânã la 92
de ori, conform unor estimãri interne
ale instituþiilor financiare trimise
agenþiei de ºtiri.

Se pare cã efectele negative ale
creºterii costurilor s-au manifestat
mai ales la nivelul tranzacþiilor swap
(n.a. operaþiuni prin care douã con-
trapartide fac schimb de fluxuri de
numerar, pe baza unei valori noþio-
nale; în cazul unui swap de dobânzi,
de exemplu, sunt schimbate fluxuri
de numerar aferente unor dobânzi
variabile cu unele fixe).

Instrumentele swap sunt folosite
de investitori, de obicei, pentru pro-
tecþia împotriva riscului dobânzii
sau al riscului valutar.

(continuare în pagina 15)

Ucraina: “Rusia are o nouã materie primã de export: terorismul”
l Preþul petrolului trece de 110 dolari barilul, la Londra

Ucraina a acuzat, ieri, Rusia
cã alimenteazã terorismul
în provinciile sale din Est,

iar NATO a decis sã consolideze
apãrarea statelor europene vecine cu
aceastã þarã.

“Rusia are o nouã materie primã de
export, pe lângã petrol ºi gaze: tero-
rismul”, a declarat premierul ucraine-
an Arseni Iaþeniuk, adãugând: “Este
clar cã vecinii noºtri ruºi au decis sã
construiascã un nou Zid al Berlinului
ºi vor revenirea la Rãzboiul Rece”.

Amintim cã marþi au avut loc
schimburi de focuri intense în oraºul
ucrainean Kramatorsk, între militanþi
proruºi ºi serviciile de securitate, iar

acestea din urmã au preluat controlul
asupra unui aerodrom. Conform pre-
sei ucrainene, au fost înregistrate nu-
meroase victime.

Armata a lansat marþi dimineaþã o
vastã operaþiune în estul Ucrainei,
unde numeroase instituþii locale sunt
sub controlul miliþiilor proruse.

Situaþia din Ucraina era extrem de
tensionatã ºi ieri. ªase vehicule blin-
date, care aveau arborat steagul Ru-
siei în fruntea coloanei, au intrat în
oraºul Slaviansk, din estul Ucrainei.
Totodatã, cel puþin 20 de separatiºti
au preluat controlul clãdirii Primã-
riei din Donetsk. Potrivit purtãtoru-

lui de cuvânt al municipalitãþii, bãr-
baþii înarmaþi nu au avut cereri spe-
ciale, doar organizarea unui referen-
dum.

Insurgenþi separatiºti au ocupat,
din 6 aprilie, sediul administraþiei re-
gionale din Donetsk, al cãrui control
l-au preluat în timpul manifestaþiilor,
înainte de proclamarea “republicii
suverane Donetsk”.

Serviciile speciale ucrainene afir-
mã cã grupãrile armate propuse au or-
din “sã tragã ca sã ucidã”. Serviciul
de presã al serviciilor a informat:
“Conversaþiile interceptate între sa-
botorii ruºi aratã cã acþiunile de sabo-
taj din estul Ucrainei sunt coordonate

de ofiþerii de informaþii militare ruse
care dau ordine cinice de a trage pen-
tru uciderea militarilor ucraineni”.

În condiþiile date, NATO a decis
sã ia mãsuri imediate de întãrire a
prezenþei sale în Estul Europei. Se-
cretarul general al alianþei, Anders
Fogh Rasmussen, a anunþat cã a fost
stabilit un pachet de noi mãsuri mili-
tare pentru consolidarea apãrãrii co-
lective. Oficialul NATO a menþio-
nat: “Vom avea mai multe avioane în
aer, mai multe vase pe mare ºi mai
multã pregãtire pe teren.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

Inflaþia din zona
euro, tot mai micã
l Presiuni pe BCE

Încetinirea inflaþiei din zona euro,
în luna martie, pânã la cel mai redus
nivel din noiembrie 2009, a fost con-
firmatã ieri de datele oficiale, ceea ce
pune presiune pe Banca Centralã
Europeanã (BCE) în vederea unei
intervenþii, dacã preþurile de consum
nu se redreseazã.

Potrivit Eurostat, rata anualã a in-
flaþiei din zona euro a scãzut la 0,5%
în martie, de la 0,7% în februarie.

Inflaþia din regiune se menþine,
astfel, pentru a ºasea lunã conse-
cutivã, la mai puþin de 1% - zonã
consideratã “de pericol” de cãtre
Banca Centralã Europeanã. În
condiþiile date, analiºtii sunt de
pãrere cã BCE va fi nevoitã sã ia
noi mãsuri ca sã frâneze tendinþa
de scãdere a preþurilor de consum.

Oficialii BCE au anunþat, în mai
multe rânduri, cã banca este pregãtitã

sã adopte mã-
suri neconven-
þionale ca sã se
asigure cã infla-
þia nu rãmâne la
un nivel scãzut
pentru o perioa-
dã lungã de
timp.

La nivelul
întregii Uniuni Europene, rata
anualã a inflaþiei a scãzut la 0,6%
în martie, de la 0,8% în luna ante-
rioarã. În rândul statelor membre
UE, cele mai ridicate rate ale in-
flaþiei au fost înregistrate în
Marea Britanie (1,6%), Malta ºi
Austria (1,4%).

V.R.

SIF Transilvania vrea
7,45 milioane de euro pe
participaþia de la “COMCM”

SIF3 Transilvania a lansat o
ofertã publicã de vânzare a
pachetului de 56,72% din

“COMCM” Constanþa (simbol
CMCM), la preþul de 0,2504 lei/ac-
þiune, dorind sã obþinã 7,45 milioa-
ne de euro din tranzacþie.

Oferta urmeazã sã se deruleze în
perioada 22 aprilie –22 mai 2014.

Pe lângã SIF Transilvania, în ac-
þionariatul COMCM, se mai regã-
sesc Constantin Frãþilã (11,6515%),
Consulting & Construction Inve-
stments (10,0342%), Mihaela Frãþi-
lã (10,0082%), Frãþilã Maria Ale-
xandra (10,0062%) ºi alþi acþionari

(1,5751%).
Constantin Frãþilã este unul dintre

cei mai mari acþionari ai SIF3, cu o
deþinere de 5%. În trecut, domnia sa
a avut un conflict deschis cu SIF
Transilvania, pentru controlul Scut
Constanþa, societate unde CMCM
deþine pachetul majoritar. Se pare cã
disensiunile s-au aplanat, întrucât,
anul trecut, Constantin Frãþilã a fost
ales preºedinte al CMCM, dar ºi
membru în Consiliul de Suprave-
ghere al SIF3 Transilvania.

“COMCM” Constanþa a obþinut
în 2013 un profit brut de 1,16 milioa-
ne lei, în scãdere faþã de anul prece-
dent, când profitul brut a atins nive-
lul de 3,35 milioane lei.

În schimb, capitalurile proprii au
crescut, de la 265,5 milioane lei în
2012, la 265,9 milioane lei în 2013,
conform unui raport oferit Bursei de
Valori Bucureºti (BVB). Conduce-
rea societãþii a propus acþionarilor un
dividend brut de 0,004 lei/acþiune.

ADRIAN DRÃGHICI

CÃLIN
RECHEA

Mike Borze este vicepreºedinte ºi preºedinte al operaþiunilor din Franþa ºi Europa

de Est ale BenQ, un important jucãtor IT pe piaþa de proiectoare, monitoare dar

ºi soluþii conexe. Domnia sa a acceptat sã ofere un interviu pentru ziarul BURSA,

în care a vorbit despre cum se vede þara noastrã din afara graniþelor ºi care sunt

problemele cu care se confruntã compania pe plan european, din punct de vede-

re economic. Totodatã, Mike Borze a vorbit despre revoluþia digitalã de la nivel

global ºi despre cum aceasta ne afecteazã vieþile.

PROIECTUL NEIMPOZITÃRII PROFITULUI
REINVESTIT

Consultanþii fiscali:
“Diavolul este în detalii”

Proiectul de Ordonanþã de
Urgenþã (OUG) privind scuti-
rea de la platã a impozitului pe

profitul reinvestit are nevoie de unele
clarificãri, astfel încât sã fie evitate
problemele care au existat în trecut,
în cazul unei iniþiative similare, sunt
de pãrere consultanþii fiscali.

Mihaela Mitroi, Liderul Departa-
mentului de Consultanþã Fiscalã ºi
Juridicã din cadrul PwC România, a
amintit, în cadrul unei conferinþe, cã
o iniþiativã legislativã similarã a mai
existat în urmã cu 12 ani, însã acea-
sta s-a dovedit dificil de aplicat, din
cauza reticenþei autoritãþilor fisca-
le sã recunoascã sursa de finanþare
a investiþiilor ca fiind profitul rein-
vestit.

Domnia sa a preci-
zat cã, în cazul în
care o companie
contracta un împru-
mut, inspectorii
fiscali susþineau cã
sumele destinate in-
vestiþiilor proveneau
din creditul respectiv, chiar dacã, în
realitate, situaþia era alta.

La rândul sãu, Ionuþ Sas, Director
Consultanþã Fiscalã la PwC România,
a precizat cã s-a dovedit dificil pentru
contribuabili sã dovedeascã Fiscului
cã profitul reinvestit reprezenta sursa
investiþiilor derulate, iar autoritãþile
nu acceptatu facilitatea.

Reprezentanþii PwC au adãugat cã
mediul de afaceri solicitã sã fie fãcu-
te unele modificãri, despre care su-

sþin cã nu sunt majore, subliniind cã
facilitatea este “clar avantajoasã”.

Proiectul de neimpozitare a pro-
fitului reinvestit este bun, ca princi-
piu, deoarece este menit sã încura-
jeze investiþiile în þara noastrã, atât
din partea companiilor care activea-
zã, deja, pe plan local, cât ºi a unor
firme care nu sunt prezente, în acest
moment, în România, considerã ex-
pertul fiscal Dan Schwartz, mana-
ging partner în cadrul companiei
RSM Scot.

“Rãmâne sã vedem cum va fi
aplicatã în practicã aceastã iniþiativã,
pentru cã, dupã cum se spune: Dia-
volul este în detalii”, ne-a declarat
domnia sa.

Dan Schwartz atrage atenþia cã,
pentru ca legislaþia sã fie funcþiona-
lã, trebuie eliminate elementele de
ambiguitate ºi gãsite cele mai bune
formule de exprimare. “În caz con-
trar, se va lãsa loc de interpretare in-
spectorilor fiscali ºi riscãm, astfel, sã
repetãm greºesile trecutului”, sem-
naleazã expertul fiscal.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Conform NATO, Rusia are

40.000
de militari comasaþi la
graniþa Ucrainei, dupã
anexarea Crimeei.


