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BCE, aºteptatã
sã ofere credite
ieftine de
700 miliarde euro
cãtre bãnci

Pachetul de stimulente pe care îl
va lansa Banca Centralã Europeanã
(BCE), anul acesta, va consta în
împrumuturi ieftine de 700 de mi-
liarde de euro pentru bãncile comer-
ciale, conform unui sondaj Bloom-
berg realizat în rândul economiºtilor.

Potrivit analizei, acest instru-
ment va alimenta creditarea cãtre
economia realã, aºa cum plãnu-
ieºte BCE, ºi totodatã va susþine li-
chiditatea din sistemul financiar al
zonei euro.

BCE a identificat creditarea cãtre
companii ºi gospodãrii drept un
punct slab în redresarea fragilã a
uniunii monetare. În consecinþã,
BCE a decis sã pregãteascã progra-
mul Targeted Longer-Term Refi-
nancing Operations (TLTRO) prin
care bãncile pot apela la împrumutu-
ri ieftine doar dacã utilizeazã aceºti
bani ca sã acorde credite. Dacã banii
vor fi folosiþi de bãnci în alte scopuri
(aºa cum s-a întâmplat în cadrul pro-
gramului anterior, LTRO), atunci in-
stituþiile de credit vor fi obligate sã
înapoieze împrumuturile, conform
BCE.

Bãncile pot participa la noua sche-
mã individual sau în grup. Operaþiu-
nile de creditare se vor desfãºura în
18 septembrie ºi 11 decembrie, dupã
cum a anunþat BCE la începutul lunii
curente.

V.R.

ÎN TIMP CE ACÞIONARILOR ACTUALI
LI SE IMPUNE LIMITÃ DE PARTICIPARE

Bank of Cyprus
a început defilarea în faþa
investitorilor strãini

Bank of Cyprus a demarat, sãp-
tãmâna trecutã, turneul de promova-
re în rândul investitorilor strãini, în
încercarea sã atragã un miliard euro,
printr-o majorare de capital, relatea-
zã presã cipriotã.

Acþiunea a început la mai puþin de
ºapte zile dupã ce conducerea bãncii
a hotãrât, sub presiunea autoritãþilor,
cã actualii acþionari, (mulþi dintre ei
provenind din deponenþi ale cãror
economii au fost confiscate, pentru

salvarea instituþiei de credit) sã nu
poatã sã subscrie mai mult de 20%
din majorarea de capital.

Bank of Cyprus (BoC) a desemnat
HSBC, Credit Suisse, VTB ºi Deutsche
Bank sã contacteze potenþiali investi-
tori, în numele sãu, conform publi-
caþiei Cyprus Mail.

Turneul a debutat marþea trecutã,
la Londra, ºi ar consta, potrivit acele-
iaºi surse, din prezentãri þinute de di-
rectorii BoC în faþa unor grupuri

restrânse de potenþiali investitori.
Sãptãmâna aceasta, “road-

show”-ul ar urma sã se mute în State-
le Unite, Bank of Cyprus neex-
cluzând includerea ºi a altor centre
financiare în turneu.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

MIRCEA TURDEAN, FARMEC:

“Importãm materie primã
scumpã, dupã ce industria
noastrã chimicã a murit”

Î
nchiderea companiilor din sec-
torul chimic obligã societãþile
care produc în þara noastrã sã-ºi
procure materia primã din alte

þãri, la preþuri mult mai mari decât
cele la care le-ar fi achiziþionat de pe
piaþa noastrã.

Mircea Turdean, directorul gene-
ral al companiei Far-
mec, ne-a spus, în ca-
drul unui interviu, cã
societatea pe care o conduce importã
în proporþie de 90% materia primã.

Domnia sa ne-a precizat: “În urmã
cu 18 ani eram cercetãtor. Atunci,
din totalul produselor utilizate ca
materie primã de Farmec, 90% erau
cumpãrate din þarã ºi 10% din afarã.
Acum, avem exact o proporþie inver-
sã - 90% din materia primã provine
din alte þãri ºi 10% de pe piaþa inter-
nã. De ce? Pentru cã majoritatea
companiilor mari din industria chi-
micã s-au închis. Nu este vorba

despre un progres, pentru cã materia
primã din România este la fel de
bunã ca cea din import. Diferenþa
este doar de preþ. Astãzi, suntem
obligaþi sã cumpãrãm aceeaºi mate-
rie primã de la import, la preþuri de
trei ori mai mari decât în trecut, când
ne procuram ingredientele pentru

produsele noastre din
România”.

Domnia sa susþine
cã acest lucru se traduce în reduce-
rea profitului, întrucât compania pe
care o conduce nu a modificat pre-
þurile, ci ºi-a micºorat rentabilita-
tea: “În ultimii 10-15 ani, am pier-
dut procente importante din profit.
Firmele mari - multinaþionalele -
obþin profituri mult mai mari decât
companiile româneºti, din acest
motiv”.

EMILIA OLESCU

Citiþi întregul interviu în pagina 2.

INDUSTRIE

ADRIAN VASILESCU LA EMIL HUREZEANU

O emisiune interzisã
fãrã acordul strãbunicilor
A

drian Vasilescu exage-
reazã cã “O lume fãrã
bãnci e o lume fãrã bani,
iar fãrã bani nu avem

economie”, aºa cum a afirmat în
emisiunea de duminicã, a lui Emil

Hurezeanu, pe postul
TV DIGI 24, pentru
cã nu þine seama nici
de realitatea istoricã
ºi nici de logica
existenþei banilor ºi a
bãncilor.

Desigur, banii ºi
bãncile se aflã în strânsã legãturã,
dar raportul dintre ele este pe dos,
faþã de afirmaþia lui Adrian Vasilescu:
o lume fãrã bãnci nu este, cu necesi-
tate, o lume fãrã bani, ci invers, fãrã
bani nu avem bãnci.

Dacã este sã judecãm, în aceastã
relaþie, “care a fost mai întâi, oul sau
gãina?”, atunci dispunem de un
rãspuns cert: “oul”.

Adicã banii.
Pentru cã bãncile se constituie, nu-

mai ºi numai drept depozite de bani.
Ia-i banii unei bãnci ºi dispare (de-

sigur, dacã nu se apucã statul sã o
umple cu banii furaþi de la cetãþeni).

Faptul cã toate bãncile din lume ar
dispãrea, toate odatã, nu înseamnã
câtuºi de puþin cã ar dispãrea ºi banii.

Desigur, ar dispãrea banii emiºi de
bãnci, în cursul activitãþii de credita-
re (dincolo de cei emiºi de bãncile
centrale) care au condus la actuala
crizã a datoriilor, dar, dupã durerosul
“moment al adevãrului” de la apoca-
lipsul desfiinþãrii sistemului bancar,
criza ar fi soluþionatã.

Prinde orbul, scoate-i ochii: care
datornic, cui?!

Dobânzi?
Las-o baltã!
În dicþionare, “banca” este defini-

tã drept “Instituþie financiarã care
are ca activitate principalã atragerea
de depozite ºi împrumutarea unor
sume în scopul acordãrii de credite ºi
efectuãrii de plasamente”, dar aceasta
este o definiþie adaptatã funcþionãrii
bancare ulterioare originilor; iniþial,
banca era doar pãstrãtoare a banilor,
prestând serviciul plãþii la ordin,
ceea ce reprezintã nucleul invariabil
al definiþiei.

Faptul cã noþiunea de “bani” este
independentã de noþiunea de “ban-
cã”, este relevat de definiþia drept
“mijloc de schimb”: banii sunt ori-
care obiecte clar identificabile ca va-
loare general acceptatã drept platã

pentru bunuri ºi servicii.
Unde este noþiunea de “bancã”

implicatã (sau mãcar invocatã), în
definiþia noþiunii de “bani”?

Nicãieri!
Prin urmare, putem sta liniºtiþi, nu

este aºa cum spune Adrian Vasilescu,
bãncile pot sã dea faliment ºi sã
disparã ca rasã financiarã, cã, ori-
cum, banii n-au nici o treabã cu asta.

Ba, mai mult, putem sta liniºtiþi ºi în
privinþa dispariþiei banilor, deoarece,
contrar a ceea ce susþine Adrian Vasi-
lescu, economia n-are nici o treabã cu
banii ºi le-ar supravieþui, bine mersi.

Dicþionarele comune definesc
“economia” drept “Ansamblul activi-
tãþilor umane desfãºurate în sfera pro-
ducþiei, distribuþiei ºi consumului bu-
nurilor materiale ºi serviciilor”.

(continuare în pagina 5)

Acþionarul cu probleme
financiare îºi reduce deþinerea
la “Banco Espirito Santo”
l Banca are un nou management

“Espirito Santo Financial Group”
SA, cel mai mare acþionar al “Banco
Espirito Santo” SA, a fost nevoit sã-ºi
înstrãineze o parte din deþinerea de la
banca portughezã (a doua ca mãrime
din þarã), ca sã satisfacã un apel în
marjã pentru un împrumut, ceea ce a
intensificat temerile pieþei cu privire
la situaþia financiarã a grupului.

“Espirito Santo Financial Group” a
anunþat, ieri, cã a vândut 4,99% din
bancã, reducându-ºi participaþia la
20,1%. În urma acestei înstrãinãri, ac-

þiunile “Banco Espirito Santo” au scã-
zut puternic la Bursa din Lisabona.

Vânzarea a venit într-un moment
în care directorul executiv al bãncii,
Ricardo Salgado, în vârstã de 70 de
ani, a fost înlocuit cu Vitor Bento,
dupã ce, duminicã, banca centralã a
Portugliei a dispus numirea imediatã
a unui nou director ºi a altor membri
în consiliul de administraþie al institu-
þiei de credit. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 6)

Producãtorii de energie curatã
se plâng cã-i paºte insolvenþa
l Piaþa se confruntã cu un execedent de peste cinci milioane de certificate
verzi l Unii operatori vor avea probleme în rambursarea creditelor, susþin
asociaþiile de profil

Producãtorii de energie curatã
(din vânt, soare, apã ºi bioma-
sã) se plâng cã îi paºte insol-

venþa în acest an, dupã ce autoritãþile
au micºorat cota obligatorie de certifi-
cate verzi – sistem prin care este sub-
venþionat acest tip de electricitate.

Ciprian Glodeanu, preºedintele
asociaþiei RPIA din industria foto-
voltaicã, ne-a declarat: „Estimez cã
la finele anului vom vedea primele
insolvenþe în rândul micilor produ-
cãtori de energie verde. Dupã redu-
cerea cotei obligatorii de la 14% în
2013 la 11,1% din consum în acest
an, am calculat cã vom avea un exce-
dent de minim circa 5 milioane de
certificate verzi, în funcþie de cum
evolueazã consumul ºi puterea insta-
latã în domeniul regenerabilelor. Nu
existã cerere pentru aceste certificate
pentru cã vor fi emise mai multe

decât este necesar pentru acoperirea
cotei obligatorii. Un certificat verde
este valabil un an”.

Domnia sa ne-a precizat cã toþi
care care au investit în energia verde
au accesat credite bancare cu un anu-
mit plan de afaceri, care acum nu mai
este valabil ºi cã unii operatori vor
avea probleme în achitarea ratelor.
Oficialul RPIA afirmã cã dupã ce au
fost amânate de la tranzacþionare o
parte din certificate verzi în cursului

anului trecut, a fost micºoratã cota
obligatorie (n.r. numãrul de certifica-
te pe care toþi consumatorii sunt obli-
gaþi sã le achite) pentru 2014, care-i
lasã pe investitori fãrã o parte con-
sistentã din veniturile prognozate.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Citiþi în pagina 12 articolul
„Producãtorii de energie regenerabilã

au încasat 376 milioane de euro
din certificate verzi”.

Guvernul transformã
fiscalitatea în vacarm
l Ponta ºi Bãsescu nu s-au pus de acord cu privire la reducerea CAS
l Experþi fiscali: “Codul Fiscal ar fi trebuit rescris, nu regândit”

P
ostate în urmã cu doar câte-
va sãpãtãmâni pe site-ul
Ministerului Finanþelor Pu-
blice (MFP), proiectele

pentru modificarea Codului Fiscal ºi
Codului de Procedurã Fiscalã, care
ar fi trebuit sã intre
în vigoare din 2015,
au fost înlocuite, vi-
neri, cu unele pro-
iecte revizuite ce
propun o serie de
creºteri importante
de taxe ºi impozite.

Doar cã sâmbãtã
Guvernul a retras
iniþiativele de pe
site-ul MFP, la cere-
rea premierului Vic-
tor Ponta, care a
spus cã doreºte ca
acestea sã fie anali-
zate de Executiv,
înainte de a fi iniþiatã “o dezbatere
publicã deschisã ºi transparentã”.

În jurul acestor miºcãri s-au con-
turat opinii variate, experþii fiscali ºi
oamenii de afaceri reacþionând în
mod diferit faþã de nehotãrârea gu-
vernanþilor.

Consultantul Dan Schwartz a reite-

rat cã autoritãþile ar fi trebuit sã rescrie
Codul Fiscal, nu sã-l regândeascã.

Domnia sa ne-a declarat: “Guver-
nul nu s-a þinut de cuvânt. A spus
ceva ºi a fãcut altceva. Codul Fiscal
ar fi trebuit rescris, nu regândit. Re-

tragerea iniþiativei de la dezbatere a
venit ca urmare a introducerii unor
creºteri semnificative de taxe, mai
ales în zona localã, propuse fãrã a fi
anunþate sau discutate în prealabil,
dar ºi ca urmare a reacþiei foarte dure
venitã atât din partea presei, cât ºi
din partea oamenilor de afaceri”.

Dan Schwartz ne-a precizat cã
proiectul care a stat în dezbatere o
singurã noapte transfera o parte sem-
nificativã din puterea fiscalã cãtre
autoritãþile locale, arãtându-se scep-
tic cu privire la corectitudinea cu

care banii colectaþi
vor fi utilizaþi de aleºii
locali. “Toate taxele la
care se fãcea referire
în proiect revin autori-
tãþilor locale. De ace-
ea, nu cred sã existe
vreo legãturã între
majorarea acestor im-
pozite ºi reducerea
CAS”, ne-a mai spus
domnia sa, adãugând
cã, în cazul în care
propunerile vor fi
menþinute ºi aprobate,
impactul asupra con-
tribuabililor va fi deo-

sebit de mare: ”Noi nu vom agrea
aceste propuneri, întrucât nu existã
motivare economicã pentru susþine-
rea lor. În orice caz, acum suntem în
aºteptare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

MAKE

Fiscalitatea continuã sã fie un teren de disputã între ºefii

celor douã palate ºi chiar între membrii Guvernului, în ul-

tima perioadã meciurile dintre aceste tabere fiind tot mai

aprinse.

Reducerea CAS la angajator ºi rescrierea Codulului Fiscal

sunt douã dintre mãsurile care nu ºtim dacã ºi în ce mod

vor fi adoptate, deºi ambele au fost anunþate încã de

anul trecut.

Pe de o parte, ieri, preºedintele Traian Bãsescu ºi premie-

rul Victor Ponta au discutat pe marginea controversatei

mãsuri de reducere a CAS cu 5%, însã nu au ajuns la vre-

un numitor comun, întâlnirea dovedindu-se a fi un eºec.

Pe de altã parte, rescrierea Codului Fiscal este un su-

biect care treneazã de peste un an ºi care aduce noi con-

troverse în Guvern, dar ºi o serie de semne de întrebare

în mediul de afaceri.


