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Guvernul american începe
procesul de reglementare pe
piaþa criptomonedelor

T
rezoreria Statelor Unite ale
Americii (SUA) a început
procesul de reglementare al
criptomonedelor, afirmând,
în primã fazã, cã orice tran-
sfer în valoare de cel puþin
10.000 de dolari trebuie ra-
portat la fiscul american,

Internal Revenue Service (IRS). Într-un
comunicat, Trezoreria americanã afirmã
cã, în prezent, “criptomonedele pun deja
probleme semnificative de detectare, fa-

cilitând activitãþii ilegale în general, in-
clusiv evaziunea fiscalã”. “Acesta este
motivul pentru care planul fiscal al
preºedintelui SUA include resurse supli-
mentare pentru IRS, pentru a rãspunde
creºterii activelor cripto”, a adãugat de-
partamentul.

Per total, în contextul noului regim de
raportare a tranzacþiilor ºi conturilor fi-
nanciare, vor fi acoperite inclusiv cripto-
monedele ºi conturile de schimb pentru
activele cripto, dar ºi conturile de servicii

de platã care acceptã criptomonede. Mai
mult, la fel ca în cazul tranzacþiilor în nu-
merar, companiile care primesc active
cripto cu o valoare de piaþã mai mare de
10.000 de dolari trebuie sã le raporteze.

Economistul Aurelian Dochia consi-
derã cã procesul de reglementare pe pia-
þa criptomonedelor era inevitabil. Dom-
nia sa susþine, de asemenea, cã monede-
le crypto implicã un risc adiþional pen-
tru autoritãþi din perspectiva volatilitãþii
acestor instrumente financiare: “ªtim

foarte bine cã în acest domeniu existã o
volatilitate foarte mare ºi existã foarte
mulþi investitori speculativi care au cãl-
cat în acest domeniu cu multã naivitate,
iar când un numãr mare de astfel de in-
vestitori se vor simþi trãdaþi de aºteptãri-
le lor, poate chiar înºelaþi, ei se vor
îndrepta tot cãtre autoritãþi cu cerinþa de
a interveni.

M.G.

(continuare în pagina 8)

Bursa din Hong Kong
creºte cerinþa de profit
pentru companiile
care se listeazã
l Cerinþa a fost majoratã cu 60% dupã ce brokerii,
bancherii, contabilii ºi avocaþii s-au opus propunerii iniþiale
de dublare, chiar triplare a acesteialMajorarea este prima
din ultimii 27 de anilHKEX are o nouã conducere
începând de astãzi

Hong Kong Exchanges & Clearing
Ltd. (HKEX), operatorul Bursei din
Hong Kong, a decis, recent, sã majoreze
cu 60%, de anul viitor, cerinþa de profit
pentru companiile care doresc sã se liste-
ze pe piaþa sa principalã, anunþã Bloom-
berg, menþionând cã oficialii bursei au
renunþat, astfel, la propunerea iniþialã de
dublare sau chiar triplare a cerinþei, din
cauza opoziþiei mai multor pãrþi care au
avertizat cã majorarea ar fi excesivã.

Din ianuarie anul viitor, pragul de pro-

fit va creºte, astfel, cu 60%, la un total de
80 de milioane de dolari HK (10,3 milio-
ane de dolari SUA) pentru ultimii trei ani
financiari de dinaintea listãrii, conform
anunþului fãcut sãptãmâna trecutã de
HKEX. Creºterea pragului este prima
din ultimii 27 de ani.

Cerinþa de profit pentru cel mai recent
an anterior listãrii va creºte, tot de la 1 ia-
nuarie, de la 20 de milioane de dolari HK
la 35 de milioane de dolari HK. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Consilieri ai ministrului
transporturilor - firme
private pe bani publici

G
eorge Ursachi, noul preºedinte al
Consiliului de Administraþie al
CNAIR ºi consilier al ministru-
lui transporturilor, pare cã se aflã

în mijlocul unui conflict de interese din
cauza contractelor pe care firma sa le de-
ruleazã pe bani publici.

Membrii Comitetului Interministerial
pentru Siguranþã Rutierã l-au desemnat,
în 6 martie 2018, pe George Ursachi sã
analizeze toate datele privind accidentele
rutiere ºi costul acestora asupra
economiei naþionale.

Actualul consilier al ministrului Drulã
a primit, atunci, informaþia cã ARR ºi
Ministerul Transporturilor au nevoie de
o analizã care sã determine mecanismul
de calcul descris mai sus, þara noastrã
fiind în acel moment singurul stat mem-
bru din Uniunea Europeanã care nu avea
un astfel de document ºi, astfel, a decis
sã-ºi înfiinþeze compania Agile Tran-
sport Analysis SRL, conform surselor
noastre. În acelaºi timp, Ursachi era an-
gajat din 2017 la compania britanicã
Agilisys Limited, ce activa în acelaºi

domeniu, în postul de Senior Research
Analyst.

În 21 martie 2018, Ursachi a trimis
cãtre ARR o estimare de preþ pentru
consultanþa în vederea calculãrii costu-
rilor sociale ale accidentelor rutiere.
Conform estimãrii, valoarea raportului
ce urma sã fie realizat pentru ARR se ri-
dica la 5500 de lire sterline plus TVA.
Opþional, pentru 650 de lire sterline plus
TVA, George Ursachi se angaja sã
întocmeascã o prezentare în Power Po-
int a raportului respectiv, iar pentru o
sumã cuprinsã între 1500 ºi 3000 de lire
sterline plus TVA sã asigure participa-
rea sa ºi a încã unui autor la un eveni-
ment la care sã prezinte raportul respec-
tiv. Ursachi mai adãuga cã pentru o
sumã cuprinsã între 1000 ºi 3000 de lire
sterline va oferi consultanþã între 15 ºi
45 de ore pentru organizarea unui eveni-
ment de lansare/promovare a raportului
respectiv.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

“Soluþiile bãncilor pentru
clienþi nu pot fi simple ºi
fixe, ele trebuie adaptate“
(Interviu cu Omer Tetik, Preºedintele Bãncii Transilvania)

l “Pandemia ne-a arãtat care sunt dificultãþile din viaþa
clienþilor noºtri”

Reporter: Ce decizii aþi luat în acea-
stã perioadã de pandemie în relaþia cu
clienþii bãncii ºi care pot fi extinse ºi asu-
pra soluþiilor acordate în cadrul CSALB?

Omer Tetik: Cred cã pandemia ne-a
învãþat, de fapt, dificultãþile din viaþa
clienþilor noºtri, fie cã vorbim de persoa-
ne fizice sau juridice. Acestea pot fi
structurale sau conjuncturale. De aceea,
soluþiile nu pot fi simple ºi fixe, ci trebu-
ie adaptate. Noi am fost chiar prima

bancã ce a ieºit cu un moratoriu privat ºi
scopul nostru a fost mai mult sã dãm un
sentiment de siguranþã, de continuitate,
de calm. Pentru cã în momente de crizã
primele reacþii sunt, de obicei, greºite.
Am oferit amânarea ratelor la carduri,
apoi am oferit restructurãri pânã la ºase
luni. Depinde foarte mult de unde vine
dificultatea financiarã a clientului. Dacã
este legatã de conjuncturã, atunci încer-
cãm sã gãsim soluþii cu amânare de rate,
cu renunþarea la anumite condiþii con-
tractuale.

(continuare în pagina 4)

P
andemia a arãtat sistemului bancar cu ce dificul-
tãþi se confruntã clienþii bãncilor, subliniazã
Omer Tetik, Preºedintele Bãncii Transilvania. În
opinia domniei sale, soluþiile nu pot fi simple ºi

fixe, ci trebuie adaptate, întrucât problemele consuma-
tolrilor pot fi structurale sau conjuncturale. Omer Tetik ne
spune cum a rãspuns cea mai mare bancã din România
problemelor financiare ale clienþilor ei, care este rolul
CSALB în rezolvarea acestor probleme ºi din ce cauzã am-
ânarea ratelor nu este singurul remediu pentru rezolva-
rea situaþiei economice dificile.

Specula în cripto
este o participare
iraþionalã într-o
schemã piramidalã
lOamenii nu suportã
sã vadã cum prietenii ºi
vecinii lor se îmbogãþesc
din cripto ºi ei nu

R
ecent am fãcut un sondaj despre
cripto într-un grup de investitori
pe Facebook, unde sunt peste

2.600 de membri, printre cei mai acti-
vi din piaþa de capital româneascã.
Participarea mare la sondaj a arãtat
gradul foarte ridicat de deþinere de
cripto-chestii în acest moment în
rândul investitorilor. Acest lucru nu
este unic pentru România. Situaþia
este asemãnãtoare în toatã lumea,
probabil cu mici excepþii, gen Coreea
de Nord.

Hai sã analizãm situaþia într-un sens
macro, psihologic, ºi sã vedem la ce con-
cluzie se poate ajunge!

BEN MADADI

(continuare în pagina 8)

GEORGE ROTARIU, BITCOIN ROMÂNIA:

„Riscul de spãlare a
banilor prin bitcoin
este extrem de
scãzut, fiind cel mai
transparent tool”

C
riptomonedele au fost privite cu reti-
cenþã încã de la apariþia lor pe piaþã,
iar autoritãþile de reglementare nu

au fost niciodatã prea blânde cu monede-
le virtuale, ba chiar au afirmat în nume-
roase rânduri cã aduc în piaþã riscul de
spãlare a banilor.

Cea mai recentã decizie a Trezoreriei
SUAde a restricþiona plãþile în criptomo-
nede a venit ca o confirmare a declaraþii-
lor repetate de supraveghetorii pieþei în
ultimul an.

A.T.

(continuare în pagina 8)

AURELIAN DOCHIA, ANALIST
FINANCIAR:

“Procesul de
reglementare pe piaþa
criptomonedelor era
inevitabil”

P
rocesul de reglementare pe piaþa
criptomonedelor era inevitabil,
considerã analistul financiar Aure-

lian Dochia. Domnia sa ne-a declarat:
“Sunt multe argumente în favoarea re-
glementãrii acestei pieþe, iar primul care
este luat în discuþie este cel de combate-
re a operaþiunilor ilegale, spãlare de
bani, trafic de stupefiante ºi arme ºi aºa
mai departe. Asta pentru cã existã suspi-
ciuni puternice cã aceste criptomonede
sunt folosite în astfel de operaþiuni ºi
evident cã primul argument este în aceas-
tã direcþie.

(continuare în pagina 8)

ADRIAN CODIRLAªU, VICEPREªEDINTE
CFA ROMÂNIA:

“Autoritãþile americane
nu vorinterzice
criptomonedele”

A
utoritãþile americane nu vor interzi-
ce criptomonedele, considerã
Adrian Codirlaºu, vicepreºedintele

CFA România. Specialistul ne-a expli-
cat: “Statele Unite de mult timp au spus
cã cei care tranzacþioneazã criptomone-
de trebuie sã plãteascã taxe. Acum, prac-
tic, controleazã tranzacþiile mai mari de
10.000 de dolari în caz cã nu s-au plãtit
taxele pentru eventuale profituri obþinu-
te. China, la rândul ei, a încercat de mai
multe ori sã stopeze tranzacþiile cu crip-
tomonede, dar de ce face acest lucru -
primul rând vrea sã-ºi lanseze propria
monedã (digitalã), iar în al doilea rând
China are restricþii la contul de capital.

(continuare în pagina 8)


