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n Valentin Lazea, BNR: “Creºterea de 5% a
PIB-ului nu poate fi atinsã numai pe baza
politicilor monetare ºi fiscale”

PAGINA 5

BCE cere Parlamentului
UE sã înãspreascã
legislaþia referitoare la
monedele virtuale

Banca Centralã Europeanã (BCE)
vrea ca parlamentarii europeni sã înã-
spreascã propunerile referitoare la re-
glementarea monedelor virtuale pre-
cum bitcoin, de teamã cã acestea ar
putea la un moment dat sã îi limiteze
controlul asupra masei monetare din
zona euro, transmite Reuters.

Un proiect al Comisiei Europene
care îºi propune sã combatã terori-
smul prevede ca platformele de
schimb valutar sã intensifice contro-
alele asupra identitãþii persoanelor
care schimbã monede virtuale cu
cele reale ºi sã raporteze tranzacþiile
suspecte.

Într-o opinie publicatã marþi de
BCE se aratã cã instituþiile UE ar tre-
bui sã nu promoveze utilizarea mo-
nedelor virtuale ºi sã specifice clar
cã acestea nu au statutul legal al
banilor.

”Dependenþa de actorii economici,
în privinþa monedelor virtuale, dacã va
creºte substanþial în viitor, ar putea, în
principiu, sãafectezecontrolulbãncilor
centrale asupra masei monetare, chiar
dacã în prezent riscul este limitat”, se
aratã înopiniaBCEadresatãParlamen-
tuluiEuropeanºiConsiliuluiUE,potri-
vit news.ro.

Potrivit BCE, acesta este motivul
pentru care organismele legislative
ale UE nu ar trebui sã promoveze
utilizarea pe scarã mai largã a mone-
delor virtuale. n
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n REUTERS:
“Lukoil vrea sã acceseze pieþele
de obligaþiuni în urmãtoarele
sãptãmâni”
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Conversia a trecut, dar la ce costuri?

Toþi deputaþii prezenþi, ieri, la
ºedinþa din plenul Camerei
Deputaþilor, respectiv 248, au

votat pentru conversia creditelor în

franci elveþieni (CHF) la cursul de la
data acordãrii.

Aºadar, dupã mai bine de doi ani
de când a fost depusã la Parla-

ment, iniþiativa legislativã a depu-
tatului PSD Ana Birchall a fost
adoptatã.

Ce-i drept, suntem în prag de ale-

geri, aspect care, cel mai probabil,
i-a determinat pe deputaþi sã se ex-
prime la unison pe acest proiect de
lege prin care se doreºte sprijinirea
împrumutaþilor în CHF, ce întâmpi-
nã dificultãþi din ce în mai mari în
achitarea ratelor bancare.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Modificarea strategiei de vânzare
a “Oltchim”, astãzi, la Adunarea Creditorilor
l Acþionarii minoritari s-au întrebat ce se întâmplã cu acþiunile
persoanelor fizice, dacã activele se vând pe bucãþi l ASF: “Starea
societãþii este precizatã în mod expres ºi actualizatã în acord cu soluþiile
adoptate de instanþele competente, respectiv în insolvenþã sau în
reorganizare judiciarã”

Creditorii “Oltchim” (OLT)
au fost convocaþi, pe 19 oc-
tombrie, pentru a fi informa-

þi cu privire la situaþia actualã a
companiei, pe ordinea de zi fiind in-
clusã ºi prezentarea evoluþiei de-
mersurilor întreprinse în legaturã cu
proiectul de modificare a strategiei
de vânzare a societãþii debitoare.

În luna septembrie, “Oltchim” a

anunþat cã va lansa un proces com-
petitiv de vânzare a activelor, grupa-
te în nouã pachete, înlocuind astfel
metoda anterioarã de privatizare,
printr-un vehicul special SPV.

Decizia a venit în contextul în
care Comisia Europeanã a lansat,
în aprilie, o investigaþie privind un
posibil ajutor de stat pentru
“Oltchim” ºi a transmis cã opinea-

zã cã procesul de vânzare astfel
cum figureazã în planul de reorga-
nizare aprobat va conduce la o con-
tinuitate economicã între Oltchim
SA ºi un posibil cumpãrãtor al
Oltchim SPV (o societate fãrã da-
torii, 100% deþinutã de Oltchim SA
ºi destinatã a fi vândutã unui inves-
titor). (A.A.)

(continuare în pagina 15)

MOTIVUL MFP PENTRU
SUBDEZVOLTAREA BURSEI:

Suntem prea þãrani
pentru Bursã
l Finanþele nu doresc scutirea de impozit a
deþinerilor pe termen lung l ”Cauza principalã a
subdezvoltãrii pieþei de capital o constituie
structura economicã a þãrii, unde agricultura are
o contribuþie la PIB mai mare decât în UE”,
susþine secretarul de stat Attila Gyorgy, într-o
adresã cãtre Viorel ªtefan

Ministerul Finanþelor, prin
vocea secretarului de stat
Attila Gyorgy, a gãsit o

justificare haioasã pentru motivul
subdezvoltãrii pieþei noastre de ca-
pital - structura economicã a þãrii,
unde agricultura are o contribuþie la
PIB mai mare decât în UE. Cu alte
cuvinte, suntem prea þãrani ca sã
avem o bursã dezvoltatã.

Într-o scrisoare adresatã preºedin-
telui Comisiei de Buget din Camera
Deputaþilor Viorel ªtefan, Attila
Gyorgy transmite cã Ministerul Fi-
nanþelor Publice considerã cã nu este
oportunã propunerea de renunþare la
impozitul pe câºtigurile de capital ob-
þinute pe termen lung (pentru deþineri

mai mari de doi ani), adresatã de Aso-
ciaþia Administratorilor de Fonduri
(AAF). Domnia sa apreciazã cã nive-
lul excesiv al taxãrii nu reprezintã un
motiv pentru stadiul bursei noastre.

AAF mai ceruse scutirea de impo-
zit a dividendelor în cazul fondurilor
de investiþii.

Începând cu acest an, investitorii
pe piaþa de capital datoreazã statului
un impozit de 5% pe dividende ºi
unul de 16% pentru veniturile din in-
vestiþii, conform Codului Fiscal.

Attila Gyorgy apreciazã, conform
scrisorii citate: “Propunerea de redu-
cere a taxelor pentru câºtigurile de
capital, chiar dacã se aplicã doar în
cazul investiþiilor pe termen lung,
are un caracter pro-ciclic în condiþii-
le în care România se aflã deja pe un
trend pozitiv de creºtere economicã.
Deºi în România piaþa de capital nu
este suficient dezvoltatã, acest feno-
men nu are drept cauzã un nivel al ta-
xãrii excesiv. Dimpotrivã, România
se aflã printre þãrile cu un nivel de ta-
xare al capitalului destul de scãzut la
nivel european ºi mondial.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

DUPÃ SESIZAREA ZIARULUI BURSA

ASF susþine cã retrage
manualul “Bursa ºi Investiþiile”,
pânã la revizuire
lManualul “Bursa ºi Investiþiile” - plin de
greºeli l JA: “Regretãm cã un demers pe care îl
doream un pas înainte pentru programele JA în
România a creat un asemenea feedback” l În tot
acest timp, BVB îmbie lumea sã participe la
concursuri ºi sã citeascã manualul

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) nu a fost consultatã
în procesul de elaborare a manualu-
lui “Bursa ºi Investiþiile”, va tran-
smite BVB observaþiile privind con-
þinutul manualului ºi va solicita re-
tragerea acestuia, pânã la revizuire,
ne-au declarat oficialii Biroului de
presã al ASF.

A.S.

(continuare în pagina 5)

OTMAR ISSING, ARHITECT AL MONEDEI UNICE, ÎI PREVESTEªTE
PRÃBUªIREA

Suflare de vânt pentru castelul
de cãrþi de joc al zonei euro

Economistul german Otmar
Issing este unul dintre arhi-
tecþii monedei unice europe-

ne ºi a fost economist-ºef al BCE din
iunie 1998 pânã în luna mai 2006.

“Ca urmare a performanþei sale în
acest an de crizã fi-
nanciarã globalã,
chiar ºi cei mai
înverºunaþi critici nu
pot nega cã euro este
un succes rãsunãtor”,
scria Issing, în sep-
tembrie 2008, într-un
articol de pe site-ul
Project Syndicate (n.a. “Europe’s
Anchor of Stability”).

De atunci s-au întâmplat multe ºi
nimic nu îi mai poate susþine afirma-
þia. Dimpotrivã, “activismul” exage-

rat al Bãncii Centrale Europene,
pentru care tratatele europene nu mai
reprezintã nimic, l-a determinat pe
profesorul german sã-ºi intensifice
criticile la adresa autoritãþii moneta-
re europene ºi sã aºtepte resemnat
implozia zonei euro.

“Este greu de prognozat cât de mult
va continua, dar nu poate merge aºa la

nesfârºit. Guvernele se vor îndatora ºi
mai mult, iar apoi castelul din cãrþi de
joc se va prãbuºi”, a declarat fostul
economist-ºef al BCE pentru publica-
þia Central Banking Journal
(www.centralbanking.com), în condi-
þiile în care “zona euro nu a depãºit
stadiul incoerenþei structurale”.

(continuare în pagina 15)

“Este greu de prognozat
cât de mult va continua,
dar nu poate merge aºa la
nesfârºit. Guvernele se
vor îndatora ºi mai mult,
iar apoi castelul din cãrþi
de joc se va prãbuºi”.

Otmar Issing, fost
economist-ºef al BCE

Preºedintele Kaus Iohannis a spus cã, împreunã cu echipa
sa, va analiza Legea conversiei creditelor în franci elveþieni,
solicitând inclusiv opinia bãncilor.
Domnia sa a precizat, citat de News.ro: ”Eu nu cred cã este
bine sã fac acum o apreciere pauºalã a acestor iniþiative
care, sigur, pot fi denumite unele populiste. Împreunã cu

echipa mea, vom lua fiecare act normativ în parte, vom ana-
liza, vom cere opinia ºi celorlalte pãrþi implicate. De exem-
plu, când vorbim despre conversia francilor, cu siguranþã voi
cere din zona bancarã o opinie ºi, în momentul în care avem
o analizã completã pe care o considerãm corectã, voi face
aprecieri asupra acestor acte normative”.

CÃLIN
RECHEA

UMIL, DAR PLIN DE AROGANÞÃ

Guvernatorul BNR îºi
ignorã propriile sfaturi

lMugur Isãrescu îndeamnã la negocieri între
clienþi ºi bãnci, deºi debitorii s-au plâns, în
repetate rânduri cã instituþiile de credit nu au
urechi pentru ei l Guvernatorul BNR apreciazã
cã un cotidian, care este urmãrit penal pentru
evaziune fiscalã, este bine poziþionat sã transmitã
mesajele referitoare la stabilitatea financiarã ºi
disciplinã fiscalã

G
uvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu pare cã nu
aude cã bãncile refuzã sã
negocieze cu clienþii lor

ºi insistã, dupã adoptarea legii dãrii
în platã, ca pãrþile tranzacþiei de cre-
dit sã negocieze: “Negocierea este la
baza funcþionãrii economiei de pia-
þã, în Uniunea Europeanã, pentru cã
aici trãim. România a fost ºi este un
partener loial proiectului european ºi
asta nu trebuie sã uitãm”.

Este ºtiut faptul cã, de doi ani, de
când a apãrut criza creditelor în fran-
ci elveþieni, cele mai multe dintre
bãncile comerciale nu au urmat sfa-
tul repetat al guvernatorului BNR,
de a negocia cu clienþii.

Mugur Isãrescu a reamintit, ieri,
îndemnul pe care l-a adresat deseori
bãncilor - sã renunþe la aroganþã.

A.S., A.A.
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