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“În lumina cifrelor prezentate
de Guvern, o creºtere de
impozite în anul 2015 ar fi
cu totul ilogicã”

(Interviu cu domnul Mihai Bogza,
preºedintele Consiliului Investitorilor Strãini)

Reporter: Domnule Mihai Bog-
za, acum, cã alegerile au luat sfârºit,
care sunt aºteptãrile Consiliului
Investitorilor Strãini (FIC) pentru
perioada urmãtoare?

Mihai Bogza: Faþã de speculaþiile
apãrute în presã în ultimul timp pri-
vind eventuale creºteri de impozite, ºi
pe care ne-am abþinut sã le comentãm
datoritã faptului cã ne aflãmîntr-o pe-
rioadã sensibilã, aºteptãm cu nerãb-
dare sã vedem proiectul Bugetului pe
anul 2015. Suntem convinºi cã acesta
se aflã deja într-un stadiu avansat ºi

sperãm sã îl vedem prezentat Parla-
mentului încã în aceastã lunã.

Reporter:Vorbeaþidespre temeripri-
vind posibile majorãri de impozite…

Mihai Bogza: Având în vedere ci-
frele absolut remarcabile ºi surprin-
zãtoare chiar ºi pentru analiºti pri-
vind creºterea economicã spectacu-
loasã la 9 luni ºi un buget practic
echilibrat la aceeaºi perioadã, ba
chiar cu un uºor excedent…

Reporter: Scuze pentru întreru-
pere, dar chiar credeþi aceste cifre?

Mihai Bogza: Falsificarea ra-

portãrilor statistice constituie dupã
ºtiinþa mea, o faptã penalã ºi nu îmi
imaginez cã cineva se joacã cu aºa
ceva. Spuneam deci cã România a
raportat la 9 luni una dintre cele
mai mari creºteri din UE, care, în
mod normal, este de naturã sã se re-
gãseascã ºi în venituri bugetare mai
mari, ºi într-un buget echilibrat.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

ÎNCÃ DE DINAINTE DE ALEGERI,

Aþi aflat cã Iohannis
va fi preºedinte,

din ziarul BURSA
l Alin Teodorescu: “Înfrângerea lui Victor Ponta era înscrisã în structura
sociologicã a electoratului”

Î
n ziarul BURSA, sociologul
Alin Teodorescu l-a dat câºti-
gãtor pe Klaus Iohannis, cu o
sãptãmânã înainte de turul al
doilea al alegerilor preziden-

þiale.
Alin Teodorescu a prevãzut, la 10

noiembrie, cã la alegerile de acum se
va petrece o rãsturnare similarã cu
aceea din 2004, când cel plasat la
urmã, în turul întîi, a câºtigat în turul
al doilea.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 13)

Ministerul Economiei
încã lucreazã la strategia
pentru listarea Cupru Min
l Profit brut estimat de 7,2 milioane lei în acest an

Strategia privind atragerea de
capital pentru dezvoltarea
companiei Cupru Min prin li-

starea unui pachet minoritar de ac-
þiuni este, în acest moment, în curs
de elaborare, ne-au declarat repre-
zentanþii Ministerului Economiei.

Ideea listãrii a fost avansatã de mi-
nister în primãvara acestui an, dupã
mai multe tentative
eºuate de privatiza-
re a Cupru Min.

Prin Memorandumul din 27 fe-
bruarie 2013 a fost stabilitã strate-
gia de atragere de investiþii la Cupru
Min SA, obiectivul fiind cooptarea
unui partener comercial strategic
care sã ofere un avans de 40 milioa-
ne de euro într-un proiect de investi-

þii pe trei ani, plãtibil pânã la 13 ia-
nuarie 2014. Acest partener ar fi tre-
buit sã fie capabil sã cumpere canti-
tatea de minereu exploatatã pe o pe-
rioadã de ºapte ani, respectiv circa
45.000 de tone de concentrat de cu-
pru la un preþ minim de 6.900 dolari
pe tonã.

În cadrul acestei proceduri, iniþia-
te de fostul ministru
Varujan Vosganian,
ºi-au manifestat in-

teresul trei ofertanþi, respectiv Trafi-
gura PTE LTD (Singapore), Glenco-
re International AG (Elveþia) ºi Yil-
dirim Holding A.S. (Turcia).

A.T.

(continuare în pagina 4)

Excedentul
comercial al zonei
euro a crescut de
peste douã ori

Creºterea exporturilor a alimentat
excedentul comercial al zonei euro
în septembrie, acesta sporind de pe-
ste douã ori faþã de luna anterioarã,
conform datelor oficiale anunþate
ieri, de biroul de statisticã al Uniunii
Europene, Eurostat.

Cifrele aratã cã surplusul comer-
cial neajustat al celor 18 þãri din zona
euro a crescut la 18,5 miliarde de
euro în septembrie 2014, de la 10,8
miliarde euro în aceeaºi lunã din
2013, respectiv de la 8,6 miliarde
euro în august anul curent.

Conform Eurostat, rezultatul s-a
datorat în principal creºterii cu 9%,
în ritm anual, a exporturilor, faþã de
un avans de 4% consemnat pe seg-
mentul importurilor.

Ajustat la fluctuaþiile sezoniere,
surplusul comercial al zonei euro a
fost de 17,7 miliarde de euro în sep-
tembrie, faþã de 15,4 miliarde euro în
august. Ajustat sezonier, exporturile
regiunii au sporit cu 4,2% în septem-
brie, faþã de august, iar importurile -
cu 3%, conform Eurostat.

De menþionat cã exporturile UE
cãtre Rusia, þarã supusã sancþiuni-
lor Occidentului din cauza impli-
cãrii în conflictul din estul Ucrai-
nei, au scãzut cu 12% în primele
opt luni din 2014, în ritm anual, iar
importurile Rusiei din UE s-au di-
minuat cu 8%. Rusia este princi-
palul furnizor de gaze ºi þiþei al
Europei.

V.R.

“Sistemul nostru bancar
va încheia anul cu pierderi
de peste 2 miliarde lei”

(Interviu cu Nicolae Cintezã,
directorul Direcþiei Supraveghere din cadrul BNR)

l “Decizia Volksbank sã converteascã împrumuturile în franci elveþieni la
un curs de 2,5 lei, cu DAE de 5,8%, este cea mai inteligentã hotãrâre luatã
anul acesta în sistemul bancar”

Reporter: În ce stadiu se aflã ope-
raþiunea de curãþare a bilanþurilor de
cãtre bãnci?

Nicolae Cintezã: Acþiunea iniþia-
tã de noi, în cadrul cãreia am reco-
mandat un anume tratament contabil
pentru creditele neperformante, re-
spectiv scoaterea din bilanþ a acestor
împrumuturi cu menþinerea dreptu-
lui de a le recupera, s-a finalizat la 30
septembrie. Unele bãnci au efectuat
acest proces, altele nu, motivaþia
acestora din urmã fiind acceptabilã
pentru noi, întrucât trebuia fãcutã o
modificare de soft foarte scumpã. În
acest caz, am acceptat ºi ideea ca ne-
performantele sã rãmânã în bilanþ,
dar sã fie foarte bine provizionate.

Sunt cazuri, la unele bãnci, în care
gradul de acoperire cu provizioanele
este de 80%.

Reporter: Ce presupune faptul cã
bãncile îºi menþin dreptul sã-ºi recu-
pereze creditele scoase din bilanþ? În
ce condiþii pot face acest lucru?

Nicolae Cintezã: Right off-ul (n.r.
scoaterea în afara bilanþului), aºa cum
îl prezintã standardul internaþional de
contabilitate, spune cã, atunci când
scoþi din contabilitate un credit, ope-
raþiunea este una “de recunoaºtere”,
adicã de renunþare completã la drep-
tul de a recupera ceva.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Sistemul bancar din þara noastrã

a intrat pe pierdere, la finalul lunii

septembrie înregistrând un minus

de 1,6 miliarde lei, dupã cum ne-a

spus Nicolae Cintezã, directorul

Direcþiei Supraveghere din cadrul

Bãncii Naþionale a României.

Domnia sã ne-a precizat, în ca-

drul unui interviu, cã bãncile vor

încheia acest an cu pierderi de

peste 2 miliarde lei, care se dato-

reazã provizioanelor masive fãcu-

te în acest an.

“Rata de acoperire cu provizioa-

ne (Coverage Ratio), dupã ce

NPL Ratio (n.r. ratã de neperfor-

mante) a scãzut de la 22% la

15,3% (vorbim de 7 procente cu

care a scãzut rata de neperfor-

mante, în trei luni, ceea ce este

foarte mult), se menþine la un ni-

vel extraordinar de bun - 66,2%.

Este una din cele mai mari din Eu-

ropa, în condiþiile în care rata op-

timã de acoperire cu provizioane

în raport de condiþiile specifice

ale pieþei româneºti ar fi de circa

65%”, ne-a explicat domnul Cin-

tezã.

ªeful Supravegherii de la banca

centralã ne-a mai spus cã acþiunea

iniþiatã de BNR, recomandând un

anume tratament contabil pentru

creditele neperformante, respectiv

scoaterea din bilanþ a acestor

împrumuturi cu menþinerea drep-

tului de a le recupera, a fost înche-

iatã la 30 septembrie.

Nicolae Cintezã ne-a vorbit, printre

altele, ºi despre noile decizii adop-

tate pe tema creditelor în franci el-

veþieni.

“Ceea ce se ºtie acum referitor

la posibila conversie a creditelor

în franci elveþieni reprezintã

doar o parte foarte micã

dintr-o decizie mult mai mare”,

ne-a declarat Nicolae Cintezã.

MATERII PRIME

DORU LIONÃCHESCU, CAPITAL PARTNERS:

“Un preºedinte cu afinitãþi de dreapta
poate împiedica derapajele economice”
l Cristian Pârvan, AOAR: “Investitorii strãini vin în þara noastrã în funcþie
de interesele lor, nu de preºedintele ales”

Oamenii de afaceri sperã ca
alegerea unui nou preºedin-
te al þãrii sã se rãsfrângã

într-o evoluþie economicã mai bunã,
dar subliniazã cã nu se lasã “îmbãtaþi
cu apã rece”.

Efectul alegerii unui nou
preºedinte în persoana lui Klaus Io-
hannis este unul pozitiv în mediul de
afaceri, potrivit lui Doru Lionãche-

scu, preºedintele Capital Partners,
care subliniazã, însã, cã nu trebuie sã
ne iluzionãm ºi sã sperãm cã va avea
loc un miracol în economia noastrã.

“Nu cred cã este realist sã ne
aºteptãm la miracole, însã alegerea
unui preºedinte cu afinitãþi de dreap-
ta este foarte importantã pentru
împiedicarea derapajelor care se
conturau”, ne-a declarat domnul

Lionãchescu.
Economistul considerã cã este im-

portant ca “noul preºedinte sã fie
consecvent în apãrarea valorilor
dreptei ºi sã punã punct debandadei
electorale care a condus la cheltuirea
banilor în exces”.

E.O.

(continuare în pagina 6)

Grupul celor care au luat þeapã

Rezultatul alegerilor prezi-
denþiale este resimþit din
plin de un grup compact de

personalitãþi publice ºi oameni poli-
tici care pot considera cã au mizat
greºit chiar dacã aveau la îndemânã
ºi alte variante. Activul de partid al
PSD trãieºte o mare dezamãgire, dar
la aceasta nu se mai adaugã ºi
frustrarea de a nu fi ales altã cale în
momentul oportun, aºa cum e cazul
celor care vor fi menþionaþi mai jos.

Din acest grup fac parte în primul
rând primarii care au profitat de
OUG 55/2014, cunoscutã ºi sub nu-
mele de „Ordonanþa Dragnea”, care
le-a permis aleºilor locali sã schim-
be formaþiunea politicã din care fac
parte, fãrã sã îºi piardã mandatele.
Cunoscuþi pe plan local, aproape
anonimi la nivel naþional, aceºti pri-
mari au fost siguri de victoria lui
Victor Ponta ºi tocmai de aceea au
schimbat repede formaþiunea politi-

cã din care fac parte, justificându-se
în faþa electoratului cã au fãcut acest
lucru spre binele comunitãþii, pen-
tru a avea ºansa sã continue toate
proiectele ºi sã primeascã fonduri
„de la centru”. În cele 44 de zile cât
a fost în vigoare respectiva ordo-
nanþã, ACL a pierdut nu mai puþin
de 350 de aleºi locali.

D.N.

(continuare în pagina 3)

Franþa, paradis fiscal pentru
companiile tehnologice

Companii precum gigantul
american “Microsoft” Corp.
ºi cel chinez “Huawei Tec-

hnologies” Co., atrase de Europa
pentru avantajele fiscale, se îndreaptã
cãtre Franþa, care oferã facilitãþi im-
portante în domeniul cercetãrii/dez-
voltãrii, conform Bloomberg.

Agenþia scrie cã facilitãþile fiscale
pentru cercetare-dezvoltare, care nu-
mai în acest an au atins 5,6 miliarde de
euro (7 miliarde de dolari), alãturi de
cercetãtorii locali de clasã mondialã,
fac Franþa extrem de atractivã pentru
companiile din sectorul tehnologic.

În cadrul dezbaterilor recente din
Legislativul de la Paris privind moda-
litãþile de reducere a deficitului buge-
tar, unii parlamentari s-au exprimat
pentru limitarea avantajelor fiscale,
afirmândcãsuntcompanii careabuze-

azã de acestea. Preºedintele Francois
Hollande a promis, însã, cã politica sa
bugetarã nu se va atinge de linia buge-
tarã pentru cercetare-dezvoltare.

“Scutirile de taxe pentru cercetare
sunt decisive, fac Franþa mai atracti-
vã din punct de vedere economic”,
declarã Olivier Piou, ºef al “Gemal-
to”, dezvoltator olandez de produse
de securitate pentru carduri bancare,
telefoane mobile ºi paºapoarte. Piou
precizeazã cã scutirile fiscale com-
penseazã o parte semnificativã a bu-
getului pentru cercetare - dezvoltare
al “Gemalto”, ceea ce face ca 30%
dintre cei 2.000 de cercetãtori care
lucreazã pentru companie la nivel
mondial sã se afle în Franþa.

V.R.
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