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* Bl?nculescu: "Situa?ia din Cipru este unic? ?i a?a trebuie s? r?mân?, pentru c?
discut?m despre un paradis fiscal; declara?ia purt?torului de cuvânt al CE poate fi
considerat? criminal?, din punct de vedere financiar"
* Bl?nculescu: "Situa?ia din Cipru este unic? ?i a?a trebuie s? r?mân?, pentru c?
discut?m despre un paradis fiscal; declara?ia purt?torului de cuvânt al CE poate fi
considerat? criminal?, din punct de vedere financiar"
* Pârvan: "Dac? o astfel de m?sur? va fi adoptat? în UE, investitorii î?i vor pierde
credibilitatea în zona euro; la nivelul Europei, vom asista la o stagnare pe termen lung"
Situa?ia din Cipru este unic? ?i a?a trebuie s? r?mân?, pentru c? discut?m despre un
paradis fiscal, este de p?rere Ionel Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului Consultativ
pentru Mediul de Afaceri.
Domnia sa consider? c?, dac? m?sura adoptat? în Cipru (încheierea unui acord de salvare
între Cipru ?i creditorii interna?ionali, care presupune accesarea a pân? la 40% din depozitele
bancare mai mari de 100.000 de euro constituite la "Bank of Cyprus" ?i "Laiki Bank", în
vederea recapitaliz?rii) va fi extrapolat? la nivelul Uniunii Europene, sistemul financiar-bancar
din Europa "va s?ri în aer".
Ionel Bl?nculescu opineaz? c? declara?ia f?cut?, zilele trecute, de purt?torul de cuvânt al
Comisiei Europene (CE) poate fi considerat? criminal?, din punct de vedere financiar.
Dup? recentul acord de salvare încheiat de Cipru cu creditorii interna?ionali, purt?torul de
cuvânt al CE Chantal Hughes a declarat c? exist? un proiect legislativ pe care Comisia
European? îl preg?te?te ?i care presupune c? depozitele bancare de peste 100.000 de euro
din Uniunea European? (UE), care nu sunt acoperite de garan?ii prev?zute de lege - precum
cele de pân? la 100.000 de euro -, ar putea fi implicate pe viitor în recapitalizarea b?ncilor
aflate în dificultate.
Oficialul a precizat: "În propunerea Comisiei, aflat? în discu?ie, nu este exclus ca
depozitele mai mari de 100.000 euro s? fie instrumente eligibile pentru proceduri de salvare
(n.r. recapitalizare f?r? fonduri publice sau garan?ii guvernamentale)".

"Declara?ia reprezentantului CE poate fi încadrat? în criminalitatea financiar?", ne-a spus
Ionel Bl?nculescu, ad?ugând: "Ea deja poate produce efecte extraordinare asupra sis-temelor
bancare din ??rile care risc? s? intre în incapacitate de plat? - Luxemburg, Malta, Slovenia".
Ne afl?m în fa?a unor poten?iale retrageri nea?teptate din depozitele bancare din aceste
??ri. Declara?ia poate produce efecte devastatoare la nivelul UE, din punct de vedere
financiar. Dac? BCE mai aprob? o astfel de m?sur?, tot sistemul bancar din UE va exploda,
depozitele vor pleca în Japonia, în SUA etc.".
La rândul s?u, Cristian Pârvan, secretarul general al Asocia?iei Oamenilor de Afaceri din
Româ-nia (AOAR), apreciaz? c? m?sura, dac? va fi adoptat?, "este îngrijor?toare la modul
general, întrucât exist? o tendin?? de includere a firmelor în procesul de restructurare a
datoriilor".
Domnul Pârvan ne-a declarat: "Când vrei s? restructurezi datoria cu ajutorul firmelor,
apelezi la o modalitate birocratic? lipsit? de orice leg?tur? cu societ??ile comerciale".
M?sura este nedreapt?, incorect? ?i de natur? birocratic? ?i dovede?te c? "pe liderii
europeni nu-i duce mintea, experien?a ?i competen?a s? conceap? alte m?suri", în opinia
domniei sale.
Astfel de procese care se deru-leaz? vor avea consecin?e greu de anticipat, ne-a spus
Cristian Pârvan, sus?inând: "Restructurarea datoriilor suverane ?i sc?derea ?omajului stau în
revigorarea economic?".
Dac? o m?sur? similar? celei din Cipru va fi adoptat? ?i pentru alte ??ri europene, va fi
pus? sub semnul întreb?rii credibilitatea în zona euro, consider? domnia sa.
"În aceste condi?ii, va fi greu, ca investitor, s? crezi c? zona euro este stabil? pentru
mediul de afaceri", ne-a mai spus domnia sa.
Cristian Pârvan a men?ionat c?, în general, oamenii de afaceri au bani în depozite ca
persoane fizice, întrucât, în calitate de persoane juridice, ei ruleaz? banii - fie îi investesc, fie
î?i dezvolt? afacerea.
"P?strarea banilor în depozite înseamn? un management gre?it", spune secretarul general
al AOAR.
Potrivit domniei sale, trebuie s? se ?in? cont c? o parte din cei care au depozite mai mari
de 100.000 de euro sunt one?ti.
"S?-i tratezi pe to?i dup? m?rimea depozitelor este o atitudine absolut discutabil?",
opineaz? domnul Pârvan, care ne-a spus: "Ca urmare a anun?urilor f?cute de reprezentan?ii
CE, estim?m c? Europa nu va putea cre?te cu 1-2-3% pe an, astfel încât s? fie suficient
pentru redresarea datoriei publice. Estim?m c?, la nivelul Europei, vom asista la o stagnare
pe termen lung".
B?ncile nu produc bani, doar administreaz? sume de bani, apreciaz? Cristian Pârvan, care
sus?ine c? recesiunea din ultimii ani a demonstrat c? "ace?ti administratori de bani, pentru a?i încasa bonusurile cash, au f?cut toate malversa?iunile economice din lume, fiind în

leg?tur? cu o parte majoritar? a conducerii politicului, s? raporteze profituri false".
Referitor la declara?ia f?cut? în urm? cu dou? zile de oficialul CE, Cristian Pârvan
apreciaz? c?, într-o astfel de situa?ie, se creeaz? un fenomen în care oamenii merg s?-?i
retrag? banii din b?nci ?i s?-i ?in? la saltea, "ceea ce este o mare prostie": "Dac? ai banii la
saltea, nici nu produci, nici nu consumi, nu dai bani la firme, acestea, la rândul lor, nu produc,
produsele se scumpesc, iar tot ciclul se rupe".
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