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Draghi: Grecia nu se
poate baza pe BCE
pentru rezolvarea
problemelor de finanþare

Grecia nu se poate baza pe Banca
Centralã Europeanã (BCE) pentru
majorarea limitei emisiunilor de
obligaþiuni pe termen scurt emise de
autoritãþile elene, a declarat ieri
preºedintele instituþiei, Mario Dra-
ghi, conform Reuters, transmite
Agerpres.

De asemenea, ºeful BCE a anunþat
cã reglementãrile nu permit BCE sã
achiziþioneze bonduri elene în ca-
drul noului sãu program de relaxare
cantitativã (QE), în valoare de 1.100
miliarde de euro, menit sã redreseze
economia zonei euro ºi sã evite riscul
unei spirale deflaþioniste.

Întrebat despre limita emisiunilor
de obligaþiuni pe termen scurt, Dra-
ghi a explicat cã reglementãrile eu-
ropene interzic BCE sã finanþeze di-
rect sau indirect guvernele. “BCE
este o instituþie care se conduce dupã
reglementãri, nu este o instituþie po-
liticã”, a precizat Draghi.

Din cauza declinului veniturilor,
Atena are probleme cu lichiditãþile ºi
una dintre opþiuni ar fi majorarea
plafonului de 15 miliarde de euro
pentru obligaþiunile pe termen scurt.
Deja Atena a ajuns la acest plafon,
iar BCE are drept de veto în privinþa
majorãrii lui.

Draghi a mai anunþat cã BCE a
majorat suma alocatã finanþãrii de
urgenþã (ELA), pe care banca centra-
lã a Greciei o poate furniza creditori-
lor eleni. ªeful BCE a afirmat cã
bãncile elene sunt solvabile ºi nive-
lul capitalului lor depãºeºte cerinþele
minime. n

Religia în ºcoalã - de ce sã fie

Î
n niciuna din dezbaterile
în jurul admiterii predã-
rii religiei în ºcoli, nu
mi-am regãsit punctul

de vedere - este o idee bunã,
dar poate deveni toxicã dacã
este impropriu aplicatã, aºa
cum a mai fost aplicatã în
aceºti ani.

De la început precizez cã, mai pre-
sus de orice îndoialã, sunt ateu; o fac
pentru ca sã nu-mi confundaþi pozi-
þia, atunci când susþin cã religia în
ºcoli este o idee bunã, dar prost apli-
catã.

Nu cred cã preoþii sunt profesorii
potriviþi pentru predarea religiei în
ºcolile laice, pentru cã ei nu pot re-
zista ispitei sã facã prozeliþi, ba
chiar, printre ei, se gãsesc persoane
intolerante, cu orizont spiritual îngust,
care îºi închipuie cã li s-a deschis cote-
þul cu pui sã fie înfulecaþi, în deplinã
legalitate.

Problema calitãþii profesorilor de
religie preocupã numeroase alte þãri
din Uniunea Europeanã ºi este cauza

pentru care, în unele, aplica-
rea ideii a fost inhibatã.

Iar eu însumi cred cã, pânã
nu este configurat corect sco-
pul predãrii religiei în ºcoli ºi
pânã nu sunt formaþi profesori
potriviþi, predarea religiei în
ºcoli poate deveni toxicã.

De ce cred cã, totuºi, ideea este
bunã?

Pentru cã religiile din spaþiul
nostru ºi al vecinilor apropiaþi ºi
îndepãrtaþi - creºtinismul (în toate
variantele sale), islamismul ºi iuda-
ismul - au crescut în jurul aceleiaºi
Cãrþi, care consider cã este cea mai
generoasã creaþie spiritualã de care
dispun oamenii.

În mintea mea s-a þesut o legendã
despre cum va fi ajuns Cartea în mâi-
nile noastre.

Nu am verificat-o, nu m-am strã-
duit sã cercetez documentarea.

ªi n-am fãcut-o, pentru cã legenda
din mintea mea este într-atât de fru-
moasã, încât chiar dacã documentele
ar infirma-o, atunci istoria nu ar fi re-

levantã.
Eu cred cã, mai întâi, Cartea nu a

fost consemnatã în scris, dar nu pen-
tru cã Moise n-ar fi ºtiut sã scrie,
cum caraghios afirmã unii, ci pentru
cã va fi existat o interdicþie sã fie fi-
xatã, deoarece scrierea i-ar fi ampu-
tat funcþiunea.

(continuare în pagina 3)

CORESPONDENÞÃ DE LA LONDRA

James Turnbull, BERD: “Promovarea la statutul de piaþã
emergentã oferã stabilitate”
l Lichiditatea, principalul element la care se uitã investitorii lMarius Dan, FP: „Suntem gata sã vindem din participaþiile
noastre pentru listarea unor companii de stat”

România este o þarã prioritarã
pentru Banca Europeanã pen-
tru Reconstrucþie ºi Dezvolta-

re (BERD), instituþia concentrându-se
pe dezvoltarea pieþei de capital, a spus
reprezentantul BERD James Turnbull,
ieri , în cadrul evenimentului
„Romania Investor Day”, la Londra.

Domnia sa le-a vorbit investitori-
lor ºi despre obiectivul þãrii noastre
sã treacã la statutul de piaþã emer-
gentã.

„Mulþi considerã cã este bine sã fii
un peºte mare în categoria pieþelor de
frontierã, în loc sã fii un peºte mic,
între pieþele emergente”, a spus Ja-
mesTurnbull, adãugând:“Dar promo-
varea la statutul de piaþã emergentã îþi
oferã stabilitate, înseamnã sã schimbi
natura investitorilor, sã treci la investi-
tori care investesc pe termen mai
lung”. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 13)

n Costin Borc:“Angajaþii rãmân pe loc dupã
vânzarea activelor noastre cãtre CRH”
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n Fostul patron
al Unirii Urziceni,
în vizorul anchetatorilor

PAGINA 2

n Plasamente alternative.
Flori, fete, fiþe
ºi femei
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DARIUS VÂLCOV,
MINISTRUL FINANÞELOR PUBLICE:

“În 2018 vom putea gândi
un alt sistem fiscal,
pentru 2020-2030”

Î
n anul 2018, când va putea fi
efectuatã o evaluare a impactu-
lui noului Cod Fiscal asupra me-
diului de afaceri, putem gândi

un alt sistem fiscal pentru perioada
2020-2030, când vom avea compa-
nii însãnãnoºite, a afirmat, ieri, Da-
rius Vâlcov, ministrul Finanþelor
Publice.

Prezent la Conferinþa “Dezbate-
rea noului Cod Fiscal”, organizatã
de ziarul BURSA, ministrul de re-
sort a subliniat cã proiectul noului
Cod Fiscal va sta în dezbatere pu-
blicã pânã pe 25 martie, urmând
ca, dupã ce vor fi integrate propu-
nerile preluate de la oamenii de
afaceri, documentul sã fie prezen-
tat în Guvern ºi trimis în Parla-
ment, sub formã de proiect de
lege, unde va sta aproximativ trei
luni în dezbatere.

Oficialul estimeazã cã proiectul
rescris al Codului Fiscal va fi adop-
tat la finele primului semestru al
acestui an.

„Avem 200 de specialiºti care lu-
creazã la acest proiect. Aºteptãm
propunerile în scris, fie la registratu-
rã, fie pe fax sau e-mail. Pânã acum
avem 1.000 de amendamente primi-
te. Autorii propunerilor pe care le

preluãm sunt anunþaþi de echipa
noastrã, care îi contacteazã ºi pe cei
cãrora le-am respins amendamente-
le. Aceºtia din urmã sunt invitaþi la
cu minister pentru dezbateri supli-
mentare, ministrul finanþelor ºi se-
cretarii de stat, ca sã le dãm ºansa sã
îºi argumenteze ideile în dezbateri
cu conducerea ministerului”, a men-
þionat Darius Vâlcov, invitând com-
paniile sã trimitã amendamentele în
scris cãtre ministerul de resort.

Ministrul de resort a subliniat:
“Avem o companie numitã România
- aºa cum domnul Remus Vulpescu
(n.r. moderatorul evenimentului) a
spus - care, în ultimii 25 de ani, a
avut de toate, mai puþin o viziune ºi o
strategie. Acum avem aceastã viziu-
ne ºi strategie”, a mai spus ministrul
de resort, subliniind cã, în final,
intenþia este ca þara noastrã sã
depãºeascã, în cel mult 10-12 ani,
media europeanã a PIB pe cap de lo-
cuitor ºi sã ajungã la o creºtere eco-
nomicã de peste 5%.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

MAKE

Investitorii strãini au fãcut cunoºtinþã cu societãþile româneºti, în ca-

drul evenimentului „Romania Investor Day”, organizat, ieri, la Lon-

dra, de Fondul Proprietatea, Bursa de Valori Bucureºti ºi Wood&Co.

Majoritatea au venit pentru întâlnirile bilaterale cu managerii Petrom,

Nuclearelectrica, Hidroelectrica, SIF Moldova, SIF Transilvania, Elec-

trica, Banca Transilvania, Transgaz, Romgaz.

Unii investitori s-au arãtat plãcut impresionaþi de companiile autohto-

ne, însã de la entuziasmul de moment pânã la a veni cu investiþii pe

Bursa noastrã este cale lungã. Unul dintre elementele principale la

care se uitã investitorii este lichiditatea, capitol la care BVB nu stã de-

loc bine. „Mã intereseazã cum pot sã intru ºi sã ies din investiþie”,

ne-a spus un investitor.

BCE lanseazã sãptãmâna
viitoare achiziþiile de obligaþiuni
l Banca menþine dobânda cheie la minim record
ºi modificã în sens pozitiv estimãrile de creºtere
a zonei euro

Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) va lansa la
data 9 martie achiziþiile
masive de obligaþiuni,
în sumã de 60 de miliar-
de de euro lunar, potrivit
declaraþiilor fãcute ieri
de preºedintele institu-
þiei, Mario Draghi.

Oficialul bãncii a pre-
cizat cã BCE ar putea cumpãra ºi
obligaþiuni cu randamente negative,
de pânã la -0,2%.

În prezent, obligaþiunile germane
cu scadenþa la doi ani au un randa-
ment de -0,185%, iar cele austriece –
de -0,106%.

Amintim cã, în luna ianuarie,
BCE a decis sã lanseze, în martie,
noul sãu program de relaxare canti-

tativã (QE), în valoare de
1.100 miliarde de euro,
menit sã redreseze eco-
nomia zonei euro ºi sã
evite riscul unei spirale
deflaþioniste. În baza
acestuia, BCE va achizi-
þiona obligaþiuni suvera-
ne (ºi nu numai) cel puþin
pânã în septembrie 2016.

“Vomîncepe în9martieachiziþiade
obligaþiuni denominate în euro de pe
piaþa secundarã. De asemenea, vom
continua cumpãrarea de obligaþiuni
ipotecare ºi titluri garantate cu active,
program lansat la începutul acestui
an”, a afirmat preºedintele BCE.

A.V.
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