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16,1%
Nivelul comerţului
ilicit cu ţigarete
Contrabanda cu ţigarete ocupa, la ﬁnalul lunii
mai, 16,1% din totalul pieţei de proﬁl, cu 1,1
puncte procentuale mai puţin faţă de martie
2018, potrivit studiului Novel Research.
Acesta arată că procentul pieţei ilicite
cu tutun se aﬂă în continuare peste
media comerţului ilegal
din 2017, de 16%.

Industria tutunului,
la mâna legiuitorului
Ca urmare a implementării noii Directive Europene a Tutunului, în contextul în care, după
20 mai 2017, ţigaretele necomercializate au
fost eliminate din piaţă și distruse, ANAF a
restituit producătorilor din domeniu suma
de 21,28 milioane lei, ce reprezintă contravaloarea accizelor plătite de companii pentru
ţigaretele scoase din comerţ. Fiscul a înapoiat
15,45 milioane lei în data de 3 ianuarie 2018,
ceilalţi 5,83 milioane lei fiind compensaţi cu
obligaţiile de plată pe care jucătorii din sector
le înregistrau la bugetul de stat.
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O NOUÃ INVESTIÞIE BRITISH AMERICAN TOBACCO ÎN FABRICA DE LA PLOIEªTI

Unitatea de la noi - una dintre cele cinci
mari fabrici BAT din lume
British American Tobacco investeºte în dezvoltarea portofoliului ºi capacitãþilor de producþie a dispozitivelor de nouã generaþie cu nicotinã. Dupã
ce, la finalul anului trecut, a lansat glo™, produsul care încãlzeºte - nu
arde - tutunul, recent, compania a anunþat creºterea capacitãþii de producþie de la Ploieºti, unde vor fi produse Neostik-uri - consumabile din tutun pentru glo™ - dedicate pieþei locale ºi þãrilor europene.
Investiþia anunþatã de companie va contribui ºi la creºterea capacitãþii de
producþie a þigaretelor tradiþionale cu circa 20% pânã la finalul lui 2019.
Cu noile capacitãþi de producþie, fabrica BAT din Ploieºti va deveni una
dintre cele cinci mari unitãþi de producþie BAT din lume.
Pânã acum, compania a investit peste 310 milioane de euro în fabrica
din Ploieºti, dintre care circa 60 de milioane doar anul trecut.
În cele câteva luni de la lansarea glo™, mai întâi în Bucureºti ºi apoi în alte
17 oraºe importante din toatã România, aproape 25.000 de fumãtori au
adoptat tehnologia glo, ne-au spus reprezentanþii BAT, într-un interviu.
În 2017, producãtorul de þigarete a contribuit cu peste 1,7 miliarde de
euro la bugetul de stat, sub formã de accize ºi alte impozite.

Reporter: Anul trecut, industria autohtonã a tutunului s-a aliniat reglementãrilor europene în domeniu. Care sunt
efectele implementãrii noii legislaþii
asupra sectorului ºi bugetului de stat, la
mai bine de un an de la transpunerea Directivei de cãtre þara noastrã?
BAT: Transpunerea Directivei pentru
Produse din Tutun este unul dintre cele
mai recente exemple ale modului în care
imprevizibilitatea legislativã poate afecta o afacere legitimã.
Directiva UE privind produsele din
tutun a adus schimbãri majore pentru
întreaga industrie, deoarece a fost necesarã adaptarea tuturor liniilor de producþie la noile cerinþe privind avertismentele de sãnãtate inscripþionate pe pachete.
Deºi Uniunea Europeanã a alocat o perioadã de un an pentru aceste transformãri, precum ºi pentru retragerea de pe
piaþã a pachetelor produse conform vechilor cerinþe, în România producãtorii
de þigarete au avut la dispoziþie doar ºase
luni, din cauza întârzierilor din procesul
de transpunere. Cu eforturi considerabile, umane ºi financiare, am reuºit sã ne
adaptãm producþia în timp util ºi sã eliminãm de pe piaþã aproape toate stocurile vechi. Iar procesul de transpunere a
Directivei în legislaþia naþionalã nu este
finalizat. În prezent, un punct important
din Directiva pentru Produse din Tutun
este pe cale sã fie implementat: sistemul
de trasabilitate. Comisia Europeanã a
publicat standardele tehnice pentru instituirea ºi operarea sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, iar
autoritãþile române trebuie sã asigure respectarea termenelor de implementare.
Neimplementarea, în conformitate cu
cerinþele legale ºi cu respectarea unor
termene rezonabile de implementare
pentru operatorii economici de pe întreg
lanþul de producþie ºi distribuþie a sistemului de trasabilitate, ar conduce la blocarea pieþei legale de produse din tutun,
cu consecinþe foarte grave. În primul
rând, vor scãdea încasãrile la bugetul de
stat, întrucât producãtorii nu vor putea
produce, iar operatorii economici nu vor
putea comercializa. În al doilea rând, va
creºte piaþa ilicitã cu produse din tutun,
pentru a satisface cererea de consum. De
aceea este esenþial ca Ministerul de Finanþe ºi instituþiile din subordine ANAF ºi Direcþia Vãmilor - sã colaboreze cu toþi actorii din piaþã implicaþi
pentru a pune în aplicare legislaþia europeanã în termenele prevãzute ºi sã desemneze emitentul codurilor unice necesare sistemului de trasabilitate. Ministerul de Finanþe are toate pârghiile la dispoziþie pentru a elabora legislaþia internã
necesarã în materia trasabilitãþii, cu respectarea strictã a termenelor-limitã.
Orice ezitare sau întârziere instituþionalã
va duce la efectele enumerate mai sus.
În ciuda acestor incertitudini, anul
trecut am continuat dezvoltarea afacerii
în România, atât printr-o investiþie de 60
de milioane de euro în unitatea noastrã
de producþie din Ploieºti, cât ºi prin lansarea glo™ pe piaþa localã.
Pe de-o parte, investiþia în capacitãþile
de producþie din Ploieºti a dus la o
creºtere cu 30% a volumelor produse
acolo ºi a extins numãrul destinaþiilor de
export la 45 de þãri din întreaga lume.
Pe de altã parte, România a fost primul
stat membru UE ºi a ºasea piaþã din lume,
dupã Japonia, Coreea de Sud, Canada,
Rusia ºi Elveþia, în care am lansat glo™,
produsul nostru din tutun de nouã generaþie care încãlzeºte - nu arde - tutunul.
Reporter: Ce a adus bun noua legislaþie?
BAT: Aspectul pozitiv al transpunerii
legislaþiei UE a fost cã Parlamentul
României a înþeles necesitatea unui dialog instituþional pentru gãsirea celor mai
bune soluþii, atât pentru consumatori, cât
ºi pentru autoritãþile de reglementare ºi
producãtori. Suntem întotdeauna deschiºi ºi dispuºi sã contribuim cu date ºi
expertizã ºi sã oferim un punct de vedere
oficial, la cerere sau proactiv, atunci
când este cazul. Mai mult, susþinem iniþiativele legislative care permit consumatorilor adulþi sã facã alegeri bine informate ºi corecte.
Reporter: Care sunt avantajele nou-

lui produs - glo™?
BAT: Credem cu tãrie cã glo™ are
toate calitãþile pentru a deveni alternativa numãrul unu la fumat ºi peste 25.000
de fumãtori români au ales deja sã foloseascã produsul nostru. Încrederea
noastrã se bazeazã în cea mai mare parte
pe caracteristicile produsului care îl fac
unic în segmentul sãu de piaþã: foarte
uºor de utilizat - un singur dispozitiv, un
singur buton; o singurã încãrcare ce dureazã pânã la 30 de sesiuni consecutive;
fãrã scrum, fãrã fum, fãrã mirosuri asociate fumatului tradiþional; fãrã dispozitive externe de încãrcat. În plus, experienþa noastrã cu glo™ la nivel global ne
încurajeazã planurile ambiþioase. Pentru
a da un exemplu: glo™ a câºtigat 4,3%
din piaþa de tutun din Japonia în doar un
an.
glo™ este un produs de tutun cu adevãrat inovator. Este un produs cu potenþial de risc redus care încãlzeºte, nu arde
tutunul. Tehnologia dezvoltatã pentru
glo™ implicã un singur dispozitiv, un
singur buton ºi o baterie capabilã sã susþinã pânã la 30 de utilizãri consecutive,
odatã ce a fost încãrcatã. Dispozitivul
este uºor de transportat ºi nu are nevoie
de alte încãrcãtoare sau acumulatori externi. Nu produce scrum sau fum ºi genereazã, fãrã îndoialã, mai puþin miros
pe mâini, haine ºi în mediul înconjurãtor, comparativ cu þigãrile tradiþionale
sau alte produse similare. Conform dovezilor ºtiinþifice disponibile pânã
acum, glo™ conþine în medie cu
90-95% mai puþine substanþe nocive1 în
vaporii proveniþi din încãlzirea tutunului, în comparaþie cu fumul provenit din
arderea unei þigarete obiºnuite. Potenþialul de risc redus este susþinut nu numai
de datele ºtiinþifice provenite din studiile
în plinã desfãºurare realizate intern de
cãtre companie, ci a fost recent validat ºi
de cãtre Departamentul de Sãnãtate Publicã al Marii Britanii (Public Health
England) în cel mai recent raport privind
produsele de nouã generaþie, publicat în
februarie 2018.
glo™ este un dispozitiv elegant, foarte uºor de utilizat, disponibil în cinci
nuanþe (argintiu, auriu, roz, albastru ºi
negru) ºi câteva ediþii limitate precum
alb polar ºi colecþia Elements, inspiratã
de minerale rare din naturã. Neostik-urile (consumabilele de tutun cu care funcþioneazã glo™) sunt disponibile în patru
arome: Midnight Blue (tutun intens),
Blue (tutun), Yellow (lãmâie) ºi Green
(mentã). Datoritã încãlzirii tutunului la
240 de grade, glo™ emite un numãr ºi
un nivel semnificativ reduse de substanþe nocive, comparativ cu þigãrile convenþionale, ºi are un impact biologic redus sau inexistent asupra celulelor umane, conform dovezilor obþinute în testele
de laborator.
Toate informaþiile despre glo™ sunt

ce.com ºi au fost publicate în jurnale
ºtiinþifice, precum Regulatory Toxicology and Pharmacology. De asemenea,
sunt comunicate în mod public, atât în
cadrul evenimentelor de specialitate, cât
ºi publicului larg, deoarece credem cã
este datoria noastrã sã informãm consumatorii despre ceea ce aratã ºtiinþa despre un produs nou, dintr-o categorie
emergentã.
Reporter: Care a fost valoarea investiþiei pentru lansarea acestui produs pe
piaþa noastrã?
BAT: Investiþia noastrã se concentreazã pe douã direcþii principale: cercetãrile ºtiinþifice asupra glo™ ºi informarea
consumatorilor adulþi despre caracteristicile produselor care încãlzesc tutunul.
BAT a investit, la nivel global, peste
2,5 miliarde de dolari în cercetarea ºi
dezvoltarea produselor de nouã generaþie în ultimii ºase ani ºi, ca rezultat,
suntem lider de piaþã la nivel global pe
aceastã categorie de produse. Investiþiile
în dezvoltarea noilor tehnologii vor continua în anii urmãtori, atât la nivel global, cât ºi la nivel local, în dezvoltarea
acestei noi categorii de produse.
În România, glo™ are un magazin
online dedicat, un concept store în Bãneasa Shopping City din Bucureºti, iar
Neostik-urile cu care funcþioneazã dispozitivul pot fi achiziþionate în peste
5.000 de magazine din 17 oraºe mari din
þarã. Mai mult, am dezvoltat o reþea de
ambasadori glo™ (creând aproape 400
de noi locuri de muncã), oameni care
sunt instruiþi sã furnizeze fumãtorilor
adulþi cele mai pertinente informaþii despre caracteristicile cheie ale glo™, ca
parte a eforturilor noastre de a oferi consumatorilor adulþi un nou mod de experimentare a tutunului, cu potenþial de
risc redus faþã de þigãrile convenþionale.
Reporter: Recent, aþi demarat producþia de Neostik-uri ºi la fabrica din
Ploieºti. Care este pasul urmãtor?
BAT: Pânã în prezent, Neostik-urile
erau fabricate în centrele globale de producþie ale BAT. Fabrica noastrã din Ploieºti este în prezent a doua cea mai mare
unitate BAT de producþie de þigarete din
Europa ºi aici vom investi 800 de milioane de euro, în urmãtorii 5 ani. Investiþia
va genera, într-o primã etapã, 200 de noi

fundamentate de studii derulate în ultimii ani de cei peste 1.500 de cercetãtori
ai companiei ºi revizuite de cãtre specialiºti independenþi. Susþinem în continuare cã este nevoie de studii aprofundate în
acest sens; BAT deruleazã, în prezent, în
Marea Britanie un studiu clinic de 1 an
de zile, cel mai amplu studiu de acest fel
de pânã acum, pentru a identifica cât
mai exact potenþialul de risc redus al þigãrilor electronice ºi al produselor care
încãlzesc tutunul.
Rezultatele cercetãrilor derulate sunt
disponibile permanent pe bat-scien-

locuri de muncã în România ºi va permite extinderea în Europa a produsului
nostru inovator de încãlzire a tutunului,
gloTM, începând cu a doua jumãtate a
anului 2018. O nouã halã de producþie a
fost construitã de la zero pentru fabricarea Neostik-urilor, consumabilele din
tutun care funcþioneazã cu dispozitivul
gloTM. În total, spaþiul nou-creat de producþie are o suprafaþã de peste 7000 de
metri pãtraþi, iar 85% din producþia de
Neostik-uri de la Ploieºti va merge cãtre
export. Fabrica din þara noastrã va fi unicul
furnizor de Neostik-uri pentru Europa.

Reporter: Cum apreciaþi acest segment de piaþã ºi cum consideraþi cã va
evolua?
BAT: Acest lucru depinde de mulþi
factori, precum cadrul de reglementare a
produselor cu potenþial de risc redus, dar
ne aºteptãm ca numãrul consumatorilor
interesaþi de produsele de nouã generaþie
sã creascã. Fiind o nouã categorie de
produse, este important sã oferim informaþii relevante ºi corecte, astfel încât
consumatorii adulþi sã poatã lua o decizie în cunoºtinþã de cauzã, bazatã pe rezultate ºi date ºtiinþifice. Angajamentul
nostru faþã de reducerea riscurilor asociate tutunului se reflectã direct în eforturile pe care le investim în cercetarea ºi
dezvoltarea acestui nou segment de produse, un proces continuu ale cãrui rezultate sunt împãrtãºite cu toate pãrþile interesate. Mai mult, ne propunem sã informãm consumatorii adulþi atât asupra
riscurilor, cât ºi asupra potenþialelor beneficii ale produselor noastre, pentru a-i
ajuta sã facã o alegere în cunoºtinþã de
cauzã. Avem resursele, abilitãþile, tehnologia ºi hotãrârea de a oferi fumãtorilor o gamã variatã de produse ca alternativã la fumat, iar BAT se aflã în prezent
într-un proces foarte complex de transformare a tutunului, care se va reflecta
atât în filosofia noastrã de afaceri, cât ºi
în portofoliul de produse.
Cu toate acestea, este nevoie de o
abordare progresivã integratã în sprijinul activitãþilor de cercetare ºi dezvoltare, dar ºi de studii independente privind
produsele alternative, cu potenþial de
risc redus. Luând în calcul cele mai recente date validate de cercetãrile independente, suntem convinºi cã produsele
de nouã generaþie vor deveni un jucãtor-cheie pe piaþa tutunului, ca alternativã viabilã la þigãrile tradiþionale.
Reporter: Care este pasul urmãtor pe
care intenþionaþi sã îl faceti în acest domeniu?
BAT: Trãim într-o lume în care
schimbarea se întâmplã acum, o lume în
care industriile se reinventeazã constant
pentru a rãspunde cât mai bine opþiunilor consumatorilor. În acest context global, inovaþia a devenit cheia succesului
în afaceri. În ultimii ºase ani, am investit
2,5 miliarde de dolari în cercetarea ºi
dezvoltarea produselor noastre de nouã
generaþie ºi avem o echipã dedicatã de
aproximativ 1.500 de oameni de ºtiinþã
ºi specialiºti din întreaga lume, care susþine angajamentul nostru pentru inovare
ºi reducerea impactului asupra sãnãtãþii.
Obiectivele noastre sunt consolidarea
poziþiei de lider mondial pe segmentul
produselor de nouã generaþie ºi potenþarea acesteia pe pieþele locale, aºa cum
este ºi cazul României.
British American Tobacco este o
companie globalã de produse din tutun
ºi produse de nouã generaþie, cu mãrci
vândute în peste 200 de pieþe, cu peste
50.000 de angajaþi în întreaga lume ºi cu
peste 200 de mãrci în portofoliul sãu, þigãrile noastre fiind alese de unul din opt
fumãtori din totalul de un miliard de fumãtori din întreaga lume. În România,
British American Tobacco este lider de
piaþã în industria tutunului, al doilea cel
mai mare contribuabil la bugetul de stat
ºi un investitor strategic. Suntem
încântaþi de evoluþia industriei noastre ºi
a pieþei de produse de nouã generaþie.
Urmând aceastã tendinþã globalã, vom
continua sã investim în produsele de
nouã generaþie, oferind totodatã cele
mai bune produse din tutun în întreaga
lume.
Reporter: Cum comentaþi nivelul la
care se aflã comerþul ilicit cu þigarete ºi

evoluþia acestuia?
BAT: Principala noastrã provocare
localã provine din concurenþa neloialã
cu care ne confruntãm din zona pieþei
negre, aflatã la un nivel mult superior
mediei europene. Þigãrile ilegale provenite din þãri non-membre UE, în care
preþurile tutunului pot fi chiar de ºase ori
mai mici, au reprezentat peste 16% din
piaþa totalã a tutunului din România în
2017. Nivelul pieþei ilicite continuã sã
fie ridicat, cu o cotã totalã de 16,3%
înregistratã în prima jumãtate a anului
2018, faþã de 15,5% în aceeaºi perioadã
a anului trecut, afectând în egalã mãsurã
bugetul de stat, producãtorii oneºti ºi
consumatorii. Numai în 2017, prejudiciul cauzat de contrabanda cu þigãri bugetului de stat s-a ridicat la 2,8 miliarde
lei (aproximativ 640 milioane euro).
Prin urmare, susþinem o acþiune coordonatã la nivel naþional, cu participarea activã a tuturor actorilor cu atribuþii în domeniu.
Reporter: Cum a contribuit BAT la
reducerea pieþei negre de tutun?
BAT: Comerþul ilicit cu tutun genereazã cea mai mare pierdere la bugetul de
stat, iar produsele de tutun sunt în prezent cea mai profitabilã afacere pentru
contrabandiºti. Pentru a lupta împotriva
acesteia, avem o colaborare de lungã
duratã cu toate autoritãþile relevante
responsabile de reducerea comerþului
ilicit cu tutun. Anul trecut am lansat
campania “StopContrabanda”, primul
agregator care centralizeazã în timp real
capturile de þigãri de contrabandã, o
platformã care sprijinã autoritãþile în
eforturile lor de a combate ilegalitãþile
din acest domeniu. Pe de altã parte,
campania atrage atenþia publicului asupra efectelor negative pe care comerþul
ilicit cu þigãri le are asupra bugetului de
stat, în termeni de pierderi financiare, cât
ºi asupra pericolelor asociate produselor
ilicite. Pe lângã eforturile locale depuse
în România, British American Tobacco
susþine autoritãþile UE responsabile cu
combaterea comerþului ilicit cu tutun,
oferind expertizã ºi resurse financiare.
Reporter: Ce estimãri aveþi pentru
acest an în ceea ce priveºte piaþa tutunului ºi evoluþia contrabandei, þinând cont
de noile modificãri legislative?
BAT: Este foarte dificil sã facem
astfel de estimãri. Contrabanda cu þigãri
a înregistrat cele mai înalte cote în România în momente de incertitudine fiscalã ºi variaþii mari în impozitele aplicate pieþei legale. Acesta a fost ºi cazul în
anul 2010 când, în urma unei creºteri
bruºte a nivelului taxãrii, piaþa neagrã a
þigãrilor a crescut pânã la 30% din piaþa
totalã a tutunului. În ultimii ani, România a reuºit sã stabilizeze nivelul comerþului cu produse ilegale din tutun, însã
suntem în continuare peste media UE de
9%. Pentru eficientizarea combaterii comerþului ilicit cu tutun ºi pentru a menþine o tendinþã descrescãtoare, este nevoie
de acþiuni coordonate pe douã fronturi: o
predictibilitate fiscalã sporitã ºi o strategie naþionalã integratã care sã coordoneze eforturile autoritãþilor fiscale ºi de
frontierã relevante în lupta lor directã cu
contrabandiºtii, susþinutã de un cadru legal adecvat ºi strict.
Salutãm pe aceastã cale mãsurile
anunþate de Eugen Teodorovici, Ministrul Finanþelor Publice, privind actualizarea legislaþiei în domeniul contrabandei, în urma consultãrii cu toate pãrþile
interesate, ºi securizarea frontierelor,
prin dotarea corespunzãtoare a autoritãþilor direct responsabile. Niciuna dintre
cele douã mãsuri nu suportã amânare ºi
rezultatele vor compensa categoric cos-

turile. Contrabanda finanþeazã reþelele
de crimã organizatã, blocheazã dezvoltarea regiunilor de frontierã ºi reprezintã
o ameninþare serioasã la adresa securitãþii statului, aºa cã ne bucurãm cã stoparea ei devine o prioritate pentru Ministrul de Finanþe.
De asemenea, reiterãm faptul cã este
esenþial ca Ministerul de Finanþe ºi instituþiile din subordine - ANAF ºi Direcþia
Vãmilor - sã colaboreze cu toþi actorii
din piaþã implicaþi pentru transpunerea
legislaþiei europene privind sistemul de
trasabilitate în termenele prevãzute, orice ezitare sau întârziere instituþionalã
având efecte grave, inclusiv creºterea
pieþei ilicite cu produse din tutun.
Reporter: Ce planuri de investiþii
aveþi pentru anul în curs?
BAT: Luna aceasta am anunþat o investiþie de 800 de milioane de euro în fabrica noastrã din Ploieºti. Pe lângã
creºterea capacitãþilor de producþie a þigaretelor tradiþionale, România devine
prima þarã din Europa care va produce
Neostik-uri, consumabilele pentru
glo™. Vom continua de asemenea sã investim în profesionalismul angajaþilor
noºtri, care au jucat un rol central în obþinerea poziþiei de lider de piaþã în România, precum ºi în obþinerea certificãrii
Top Employer în 2018, pentru care suntem foarte recunoscãtori.
Reporter: Cât din producþia de þigarete exportaþi ºi în ce þãri?
BAT: British American Tobacco este
unul dintre cei mai importanþi producãtori de bunuri de larg consum ºi exportator de produse agricole prelucrate în
România. Aproximativ 60% din numãrul total de þigãri care ies din fabrica de la
Ploieºti sunt exportate în peste 45 de þãri
din întreaga lume ºi numãrul lor va
creºte în urma investiþiei anunþate luna
aceasta.
Reporter: Ce cifrã de afaceri intenþionaþi sã realizaþi în acest an?
BAT: BAT România are 3 entitãþi
economice - BAT Trading, fabrica de la
Ploieºti ºi BASSE - cu o cifrã de afaceri
totalã de circa 2 miliarde de euro în
2017. British American Tobacco România este cel de-al doilea mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 1,7 miliarde de euro plãtite în fiecare an sub
formã de taxe ºi impozite, adicã 1% din
PIB-ul României. În ultimii 10 ani, BAT
a plãtit peste 13,7 miliarde de euro la bugetul de stat în impozite ºi taxe.
Reporter: Câþi angajaþi are compania?
BAT: British American Tobacco este
un angajator strategic în România, cu
aproximativ 2.500 de angajaþi direcþi în
cadrul celor 3 entitãþi economice ºi
25.000 de locuri de muncã indirecte, create pe lanþul de distribuþie. Din anul 2013,
numãrul angajaþilor direcþi ai BAT în
România a crescut cu aproximativ 70%.
Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
BAT: British American Tobacco este
cel mai mare jucãtor de pe piaþa tutunului din România, cu o cotã de piaþã de
55%. În România, British American Tobacco este al doilea mare contribuabil la
bugetul de stat ºi un investitor ºi angajator strategic.
Reporter: Mulþumesc! n
Notã
1

Comparativ cu fumul provenit din
combustia unei þigarete standard
3R4F - aproximativ 9 mg gudron - ºi
vaporul produs prin încãlzirea tutunului de cãtre glo™, în termenii celor
9 tipuri de componente nocive recomandate a fi reduse în fumul de þigaretã de cãtre Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii.
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Viziunea Philip Morris International (PMI) este ca, în viitor, sã
nu mai producã þigãri clasice, ci
doar produse din tutun fãrã fum,
ne-au spus reprezentanþii companiei, într-un interviu.
Anul trecut, Philip Morris anunþa
o investiþie semnificativã în transformarea fabricii de þigãri din
Otopeni într-una ce va produce
produse fãrã fum. Valoarea investiþiei anunþate este de 490
milioane de euro, aceasta urmând sã fie finalizatã anul viitor.
Acum, în cadrul fabricii de la Otopeni, PMI produce HEETS - destinate încãlzirii cu IQOS -, care
sunt comercializate atât în þara
noastrã, cât ºi pe pieþe din Asia ºi
Europa. Începând cu luna aprilie
a acestui an, toate variantele de
HEETS disponibile pe piaþa localã
sunt produse în România, conform surselor citate.

Reporter: Recent, PMI a lansat la
noi IQOS, un produs inovator pentru fumat, care nu arde tutunul, ci îl încãlzeºte.
Cum a fost primit acesta pe piaþã?
PMI: Acum peste zece ani, Philip
Morris Internaþional a început cercetarea de alternative care ar putea sã le ofere fumãtorilor aceeaºi satisfacþie a tutunului, dar care sã reducã riscurile asociate fumatului. În dezvoltarea de noi produse, ipoteza a fost una simplã - dacã tutunul nu mai este ars, ci doar încãlzit, nivelurile substanþelor nocive pe care un
fumãtor le inhaleazã prin fumul unei þigãri sunt reduse. Iar studiile realizate
pânã acum de noi, dar ºi de autoritãþi independente, ne aratã cã utilizarea IQOS
reduce nivelurile acestor substanþe,
având potenþialul de a reduce ºi riscurile

asociate fumatului. Cercetãrile nu se
opresc aici ºi încurajãm orice autoritate
independentã sã verifice rezultatele noastre de pânã acum, pentru cã doar prin
cercetare riguroasã putem dezvolta o soluþie cu adevãrat viabilã pentru fumãtorii din întreaga lume.
În ceea ce priveºte consumatorii români, aceºtia sunt receptivi la noile tehnologii care le pot îmbunãtãþi calitatea
vieþii ºi urmãresc inovaþiile tehnologice
ºi trendurile internaþionale. La nivel global, interesul pentru IQOS este în
creºtere - peste cinci milioane de oameni
din întreaga lume au renunþat deja la fumat ºi au ales IQOS - iar în România
trendul este acelaºi - peste o sutã de mii
de fumãtori adulþi au trecut deja la
IQOS. Viziunea companiei noastre este
ca toþi fumãtorii adulþi, care altfel ar continua sã fumeze, sã se orienteze cãtre dispozitive de tipul IQOS.
Reporter: Care sunt avantajele IQOS
în faþa produselor tradiþionale din tutun?
PMI: Principalul obiectiv pe care
Philip Morris l-a avut în dezvoltarea
IQOS este acela de a reduce riscurile
asociate fumatului ºi de a oferi fumãtorilor adulþi o alternativã mai bunã decât
continuarea fumatului. IQOS a eliminat
combustia ºi fumul ºi, astfel, reduce în
medie cu 90%-95% nivelurile substanþelor nocive faþã de þigarete. Desigur,
aceasta nu înseamnã cã utilizarea IQOS
este lipsitã de riscuri, ci cã folosirea exclusivã a IQOS este probabil sã prezinte
un risc mai redus pentru fumãtori, comparativ cu continuarea fumatului de þigãri. Cei interesaþi de acest subiect complex din punct de vedere ºtiinþific pot
aprofunda tematica pe pmiscience.com.
Nu în ultimul rând, prin eliminarea

combustiei, utilizatorul IQOS va beneficia
ºi de lipsa scrumului ºi de mai puþinmiros.
Reporter: Care a fost valoarea investiþiei pentru lansarea noii linii de producþie de la noi unde PMI va fabrica produse de nouã generaþie?
PMI: În 2017, Philip Morris anunþa o
investiþie semnificativã în transformarea
fabricii de þigãri din Otopeni într-una ce
va produce produse fãrã fum. Valoare
investiþiei anunþate este de 490 milioane
de euro ºi aceasta va fi finalizatã anul
viitor. Pânã acum, investiþia se desfãºoarã conform planului, fabrica producând HEETS - produse din tutun destinate încãlzirii cu IQOS - pentru pieþe
din Asia ºi Europa. Începând cu luna
aprilie a acestui an, toate variantele de
HEETS disponibile pe piaþa localã sunt
produse în România.
Planul investiþional continuã cu construcþia unei zone de prelucrare a tutunului pentru noile produse, dar ºi cu extinderea numãrului de linii de producþie.
Reporter: În cât timp estimaþi cã toatã producþia de þigarete tradiþionale pe
care o aveþi la noi va fi înlocuitã cu producþia de HEETS-uri?
PMI: Viziunea companiei noastre
pentru viitor este ca într-o zi sã nu mai
producem þigãri clasice, ci doar produse
din tutun fãrã fum care reprezintã o alternativã mai bunã pentru fumãtori.
Transformarea fabricii din România a
început deja anul trecut ºi estimãm ca
pânã la finalul anului acesta sã fie una
dintre fabricile care vor produce exclusiv noi produse din tutun.
Reporter: Cât din producþia de
HEETS-uri exportaþi ºi unde?
PMI: Pânã la finalul anului 2018,
Philip Morris Internaþional planificã sã

aibã o capacitate anualã globalã de producþie de aproximativ 100 miliarde de
unitãþi HEETS. Dintre fabricile care au
început, în 2017, procesul de transformare din unitãþi care produc þigarete în
fabrici care produc rezerve din tutun
pentru IQOS, fabrica din Otopeni este
prima care a început producþia.
Una dintre principalele pieþe cãtre
care sunt exportate produsele din Otopeni
este Japonia, însã exporturile se îndreaptã ºi cãtre pieþe din Uniunea Europeanã
ºi, recent, ºi pe piaþa localã.
Reporter: Cum apreciaþi acest segment de piaþã ºi cum consideraþi cã va
evolua?
PMI: Dupã cum spuneam, viziunea
Philip Morris Internaþional este ca, într-o
zi, toþi fumãtorii care altfel ar continua sã
fumeze sã treacã la utilizarea dispozitivelor de tipul IQOS, care încãlzesc tutunul ºi nu-l ard. Iar evoluþia numãrului de
utilizatori din ultima perioadã ne oferã
perspective pozitive în aceastã direcþie la nivel global, peste 5 milioane de fumãtori au ales IQOS.
Reporter: Veþi continua investiþiile
în acest domeniu?
PMI: Aceastã categorie este la început ºi cu siguranþã vom investi în dezvoltarea de noi produse care sã ofere fumãtorilor satisfacþia tutunului, reducând
cât mai mult riscurile asociate acestui
consum. Un alt aspect foarte important
este zona de cercetare ºi studii cu privire
la aceste noi produse - Philip Morris a
investit peste 4,5 miliarde de dolari în
dezvoltarea ºi cercetarea ºtiinþificã a
acestor produse ºi va continua în aceeaºi
direcþie. Pe viitor ne aºteptãm ca din ce în
ce mai multe organisme independente sã
se alãture acestui demers de cercetare a

produselor fãrã fum, pentru cã doar aºa
putem dezvolta soluþii viabile pentru fumãtorii care, altfel, arcontinua sã fumeze.
Reporter: Contrabanda cu þigãri a
crescut din nou, în primele trei luni ale
acestui an. Cum apreciaþi nivelul la care
se aflã acum comerþul ilicit cu þigarete ºi
evoluþia acestuia?
PMI: Declinul nivelui traficului ilicit
a fost influenþat de creºterea migraþiei,
ce a înãsprit mãsurile de securitate, fiind
mai multe controale la nivelul graniþelor
Uniunii Europene. Cele mai bune
exemple pot fi Slovacia ºi Portugalia,
þãri în care traficul ilicit este la nivel
foarte scãzut - exemple de bune practici
ºi pentru þara noastrã.
În luna ianuarie au avut loc o scãdere
de aproape 3 puncte procentuale a comerþului ilegal cu þigarete ºi reduceri
semnificative în douã regiuni ale þãrii Vest ºi Sud-Vest. Este un fapt pozitiv, dar
nu este suficient pentru a înscrie evoluþia
pieþei negre pe un trend descrescãtor.
Reporter: Cum contribuie PMI la reducerea pieþei negre de tutun?
PMI: Parteneriatele dintre autoritãþi
ºi companiile private sunt absolut necesare pentru a combate acest fenomen.
Un exemplu de astfel de colaborãri este
programul PMI Impact, un proiect cu
fonduri de 100 milioane de dolari, care
are ca scop combaterea contrabandei. În
cadrul acestui program, au fost selectate
peste 30 de proiecte pentru finanþare,
douã dintre acestea fiind chiar din România. Sumele alocate pentru prima rundã
sunt în valoare de aproximativ 28 milioane dolari, iar proiectele sunt în curs de
derulare în 18 þãri.
Reporter: Cum a evoluat activitatea
companiei, în ultimul an?

PMI: Compania noastrã trece
printr-un complex proces de transformare la nivel global, dar ºi la nivel local.
Dincolo de investiþia în fabrica din Otopeni ºi transformarea acesteia într-una
ce va produce produse din tutun fãrã
fum, viziunea companiei de a crea un
viitor fãrã fum a fost imprimatã în toate
activitãþile companiei noastre. Ne-am
canalizat eforturile pentru a face disponibil IQOS fumãtorilor din întreaga þarã
- am deschis 4 magazine, dar ºi numeroase puncte de vânzare în cele mai importante 16 oraºe din þarã. În acelaºi
timp, am lucrat ºi la transformarea noastrã internã - angajaþii nostri fiind pilonul
principal al acestei tranformãri.
Reporter: Cât din producþia de þigarete exportaþi ºi în ce þãri?
PMI: Cea mai mare parte dintre þigaretele produse la Otopeni se îndreaptã
cãtre state din Uniunea Europeanã, dar
ºi cãtre alte þãri, fabrica din Otopeni fiind
recunoscutã ca una dintre cele mai performante din ecositemul Philip Morris.
Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu producþia
de HEETS.
Reporter: Câþi angajaþi are compania ºi ce cotã de piaþã aveþi?
PMI: Philip Morris opereazã în
România cu douã entitãþi – unitatea de
producþie de la Otopeni ºi zona de comercializare, însumând peste 900 de angajaþi. Investiþia realizatã la Otopeni
presupune ºi crearea de noi locuri de
muncã, pentru aproximativ 300 de persoane. Astãzi, avem peste o sutã de mii
de utilizatori IQOS în România, iar 7 din
10 fumãtori adulþi care încearcã IQOS
aleg sã utilizeze în mod constant aceastã
nouã modalitate de a consuma tutunul.
Reporter: Mulþumesc! n
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GILDA LAZÃR:

"Întârzierea deciziilor costã"
tãrii sunt termene foarte strânse. Printre
acestea, contractarea unui depozitar
primar de date, apoi al depozitarului secundar - cu notificarea Comisiei Europene - plus achiziþionarea ºi distribuirea de scanere pe tot lanþul, pentru a se
putea raporta miºcarea produselor în
timp real. Vorbim despre zeci de mii de
coduri unice pe lanþul de distribuþie, de
miliarde de coduri pentru pachetele produse în fabricile noastre, inclusiv pentru
export, de mii de scanere, de crearea
unor baze de date mamut, compatibile la
nivelul Uniunii... Toate acestea costã,
mai ales cã timpul de contractare, achiziþie, distribuþie etc., este foarte scurt. ªi,
dacã nu reuºim sã ne încadrãm, riscãm
blocajul. Vorbim despre un domeniu al
economiei a cãrui evoluþie depinde în
cea mai mare mãsurã de cadrul de reglementare, politicile fiscale ºi capacitatea
autoritãþilor de a combate contrabanda.
Drept urmare, orice întârziere sau confuzie din partea reglementatorilor aduce
prejudicii bugetului statului.
Reporter: Pentru cã aþi amintit de transpunerea Directivei Tutunului, cum a decurs retragerea produselor neconforme de
pe piaþã, în condiþiile scurtãrii la jumãtate a
perioadei pe care aþi avut-o la dispoziþie?
Aþi reuºit sa recuperaþi accizele?

în spaþiile publice pe de o parte ºi comercializarea ºi producþia þigaretelor pe de
altã parte ºi încercând sã saboteze industria prin toate mijloacele. Prin urmare,
aºa cum aþi menþionat, perioada de epuizare a stocurilor de pachete produse
dupã vechea lege s-a scurtat la doar ºase
luni în loc de un an, iar stocurile aflate în
circuitul comercial nu au putut fi vândute pânã la termenul de 20 mai 2017. Pentru þigaretele fabricate pe vechea lege, au
fost plãtite accize ºi taxe la momentul
eliberãrii din antrepozitul fiscal, iar comercianþii au achiziþionat ºi plãtit produsele. Ca urmare, într-un efort logistic
fãrã precedent, JTI ºi alþi producãtori au
retras de pe piaþã ºi au distrus anul trecut
zeci de milioane de þigarete. În consecinþã, statul a fost obligat sã restituie la
începutul acestui an accizele plãtite pentru þigaretele retrase, bani care se constituie astfel în pierderi la buget. Aºadar,
câteva persoane care pretind cã nu au
alte scopuri decât cauza nobilã a binelui
public, au adus prejudicii grave atât bugetului statului - cauzând fluctuaþii în
încasãrile de taxe ºi returnãri de accize cât ºi producãtorilor legali plãtitori de
taxe ºi comercianþilor. Nota de platã a
întârzierii a fost achitatã de stat ºi de sectorul privat, nu de experþii ºi ONG-iºtii
care au generat-o.
Reporter: Cum staþi cu taxele? Se considerã cã industria tutunului e al doilea
mare contribuabil la buget. Pe de altã parte
însã, existã voci care spun ca nu industria
plãteºte aceste taxe, ci consumatorii…
Gilda Lazãr: Am mai spus ºi altã

Gilda Lazãr: Directiva Tutunului
prevedea pentru transpunere în legislaþiile naþionale data de 20 mai 2016, termen care, în România, a fost cu mult
depãºit. Întârzierea a fost cauzatã de lobbiºtii anti-tutun, printre care se numãrã
ºi expertul care reprezintã Ministerul
Sãnãtãþii, deºi nu este funcþionar public
sau angajat al acestei instituþii. Expertul
în cauzã, medic pneumolog ºi coordonator al programului Stop Fumat, alãturi
de ceilalþi activiºti reuniþi sub egida
„2035 fãrã tutun", ºi-au urmat propria
agendã, cultivând confuzia între fumatul

datã cã noi lucrãm în primul rând pentru
ANAF ºi abia apoi pentru companiile
noastre. Spre deosebire de taxele directe, pe care le plãtim cu toþii, persoane fizice sau juridice, sub formã de impozite
pe venit sau profit, acciza ºi TVA sunt
taxe indirecte, plãtite de consumatori.
Noi acþionãm ca niºte agenþi fiscali. În
teorie, colectãm accizele ºi TVA-ul de la
consumatori ºi le virãm la ANAF. În
practicã, mecanismul este puþin diferit:
pe 25 ale fiecãrei luni plãtim acciza ºi
TVA pentru produsele care au fot puse
pe piaþã, indiferent dacã acestea au ajuns

Despre tendinþele de pe piaþa þigaretelor ºi cum orice confuzie sau întârziere din partea autoritãþilor de reglementare
determinã costuri pentru producãtori ºi pierderi la buget,
vorbim cu Gilda Lazãr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova ºi Bulgaria.

Reporter: Conform ultimului studiu
Novel, piaþa neagrã a înregistrat o
uºoarã scãdere, în mai. Ce estimaþi pentru urmãtoarele luni?
Gilda Lazãr: Este dificil sã facem
estimãri, chiar ºi aproximative. De la un
studiu Novel la altul evoluþia e oscilantã,
ceea ce înseamnã cã autoritãþile depun
eforturi pentru combaterea pieþei negre,
dar cã nu existã o strategie unitarã la nivel naþional. În plus, preþurile produselor
de contrabandã scad, în timp ce preþurile
legale continuã sã creascã, în bunã mãsurã din cauza taxelor ºi costurilor asociate cu implementarea diverselor reglementãri. Preþul mediu al unui pachet de
contrabandã este circa 9 lei. Cel mai ieftin produs legal a trecut de 15 lei. Aº sublinia, de asemenea, o tendinþã constantã, pe care o relevã studiul Novel, ºi
anume creºterea acceleratã a „cheapwhites". Procentul acestor þigarete cu
nume neconsacrate, mãrci fãrã notorietate, a ajuns în mai la 64,4%, depãºind
recordul din noiembrie 2017 (când era
de 63,8%).
Reporter: Începând cu 2019, va fi
implementat sistemul european privind
trasabilitatea þigaretelor. În ce mãsurã va
contribui acest sistem la reducerea contrabandei?
Gilda Lazãr: Track&Trace este un
sistem informatic uriaº, iniþiat de Comisia Europeanã, cu scopul declarat de a reduce contrabanda. Dar, Track&Trace va
monitoriza exclusiv miºcarea produselor
fabricate pe teritoriul Uniunii Europene,
în timp ce contrabanda provine din afara
Uniunii. „Cheap whites" sunt produse legal în þãri ca Macedonia, China, Emirate
º.a.m.d., în vederea traficãrii ilegale acolo
unde preþurile sunt mai mari. Þigarete din
afara UE sunt ºi cele provenite din Moldova, Ucraina, Serbia... Toate aceste produse nu vor fi monitorizate de Track &
Trace, dar lobbiºtii anti-tutun vor anunþa
încã o victorie. De altfel, oricum, în ciuda
evidenþelor ºi a numeroaselor operaþiuni
ale autoritãþilor de aplicare a legii, reflectate în presã, activiºtii susþin cã piaþa neagrã nu existã, fiind o falsã problemã, inventatã de companiile de tutun. Pierderile
anualizate de peste 600 milioane de euro
sunt, însã, reale ºi se vãd în încasãrile din
accize ºi taxe.
Reporter: Ce întreprinde JTI în mod
concret pentru combaterea pieþei negre?
Gilda Lazãr: Noi considerãm cã im-

plicarea în combaterea
comerþului ilegal este o
prioritate, ºi nu doar o
obligaþie asumatã în
urma semnãrii, în
2007, a unui Acord cu
Comisia Europeanã,
aflat în derulare. Ca urmare, în plan local am
sprijinit o serie de programe ºi acþiuni concrete, cum ar fi formarea echipelor canine
ale Vãmii din România, Moldova ºi Serbia,
campanii de conºtientizare a fenomenului,
traininguri de recunoaºtere a þigaretelor
contrafãcute, achiziþionarea unor echipamente etc. Vama are în prezent peste 40 de câini antrenaþi sã depisteze tutun, ºi alþi câþiva cu dublã sau triplã specializare: tutun, droguri sau numerar. Toþi au fost donaþi de JTI. Recent,
s-a încheiat a ºaptea campanie regionalã
anticontrabandã, cu mesajul „Contrabanda e hoþie! Te bagã la puºcãrie", derulatã în parteneriat de Poliþia de Frontierã, Poliþia Românã ºi ANAF, prin Direcþia Generalã a Vãmilor. Campania a
fost lansatã la Satu Mare la jumãtatea lunii martie ºi s-a derulat în judeþele de
graniþã din nord, nord-vest, nord-est,
vest, sud-vest, precum ºi în Bucureºti,
pânã în luna în curs. Acþiunile de acest
tip au dus la scãderi are comerþului ilegal
în zonele ºi în perioadele în care s-au
desfãºurat.
Reporter: Aþi pomenit de diverse reglementãri care influenþeazã costurile ºi,
respectiv, preþurile. Puteþi da câteva
exemple pentru perioada urmãtoare?
Gilda Lazãr: Un exemplu este chiar
sistemul Track&Trace menþionat. Afost
nevoie de peste trei ani pentru elaborarea legislaþiei secundare derivate din Directiva Tutunului ºi a rãmas mai puþin de
un an pentru implementarea efectivã, la
20 mai 2019. Sistemul de trasabilitate se
întemeiazã pe douã Regulamente ºi o
Decizie, acte normative obligatorii la nivel european, publicate în Jurnalul Oficial al UE abia recent. Ca ºi în cazul
transpunerii Directivei Tutunului, o serie de activiºti anti-tutun încearcã deliberat sã întârzie procesele, în cazul de
faþã aprobarea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la
abilitarea pe plan local a unui emiþãtor
de coduri unice de identificare, pentru
producãtori, linii de fabricaþie, tot lanþul
de distribuþie pânã la primul detailist,
precum ºi pentru fiecare pachet de þigarete în parte. Regulamentul prevede cã
responsabilitatea numirii acestor emiþãtori revine statelor membre. Singura
entitate care se calificã pentru asta în
România este Imprimeria Naþionalã, dat
fiind cã îndeplineºte criteriul independenþei ºi deþine deja infrastructura ºi experienþa tehnicã. Dacã România nu se
grãbeºte cu nominalizarea emiþãtorului
autohton de coduri, producãtorii locali
vor fi obligaþi sã lucreze cu alte entitãþi
din spaþiul european.
Reporter: ªi ce urmeazã dupã aceastã numire?
Gilda Lazãr: În vederea implemen-

la consumator sau se aflã încã în magazine. Pentru asta, accesãm o linie de credit, cu costurile aferente. Urmeazã sã recuperãm apoi sumele de la consumatori
ºi sã returnam creditul, fiind expuºi unor
riscuri comerciale inerente (rãu-platnici,
insolvenþe, catastrofe care ar putea
împiedica recuperarea taxelor deja plãtite de noi la stat). Gradul de expunere
este cu atât mai mare cu cât pachetul de
þigarete este cel mai taxat produs din
România, la ora actualã. Exemplificãm
cu cifra de afaceri pentru JTI Romania
SRL, care a fost în 2017 de circa 3,8 miliarde lei, din care acciza, TVA, impozite si alte contribuþii virate la buget au reprezentat aproximativ 3,4 miliarde.
Reporter: Aþi folosit în mai multe
rânduri termenul de „activiºti antitutun".
Mai precis, la cine vã referiþi?
Gilda Lazãr: Organizaþiile anti-tutun se constituie într-o reþea internaþionalã de programe cu nume asemãnãtoare, care conþin sintagma "smoke free"
(„fãrã tutun"): România fãrã tutun, Bulgaria fãrã tutun etc., ºi îºi desfãºoarã activitatea în þãri în curs de dezvoltare,
dupã un anumit tipic. Stabilesc o strategie, folosind protecþia sãnãtãþii ºi a copiilor ca argumente, apeleazã la un vector de imagine, organizeazã dezbateri,
de regulã în instituþii publice, ca sã creeze impresia suportului din partea unor
autoritãþi, cautã susþinãtori (parlamentari fãrã o agendã clarã, presã, influenceri, bloggeri, personalitãþi publice), deruleazã campanii media, cum a fost cea
îndreptatã recent împotriva þigaretelor

finanþãrile nu vin doar din partea
Bloomberg sau European Network for
Smoking Prevention. Potrivit raportului
Observatorului Român de Sãnãtate pe
2016, industria farmaceuticã ºi a dispozitivelor medicale a acordat medicilor,
spitalelor ºi asociaþiilor cu activitate în
domeniul medical finanþãri totale în valoare de peste 50 de milioane de euro.
Principala destinaþie a acestor fonduri,
cu o pondere de 56,5%, au fost evenimentele educaþionale, activitãþile de publicitate/campanii, onorariile pentru
conferenþiere, consultanþã, sau în advisory board. În topul beneficiarilor figureazã douã ONG-uri care au reuºit sã se
remarce în spaþiul public exclusiv prin
campaniile antifumat. „Întâmplãtor",
plasturii cu nicotinã ºi medicamentele
antifumat erau gata-gata sã se afle pe lista
medicamentelor compensate, în 2016...
Reporter: Vreþi sã spuneþi cã lupta
anti-tutun nu are ca mizã doar sãnãtatea
publicã?
Gilda Lazãr: Suntem o industrie legalã, mari investitori ºi plãtitori de taxe,
care îºi desfãºoarã activitatea în deplinã
transparenþã. Pe pachetele de þigarete
existã avertismente de sãnãtate mari ºi
clare, însoþite de imagini. Raportãm ingredientele la Comisia Europeanã ºi Ministerul Sãnãtãþii. Cifra de afaceri, profitul ºi numãrul de angajaþi se regãsesc pe
site-ul Ministerului Finanþelor. Respectãm legea ºi plãtim taxele. Dar, activiºtii
nu se sfiesc sã ne spunã „criminali". În
schimb, ONG-urile ºi persoanele aflate
„de partea binelui", nu sunt puse sub

Unul dintre câinii donaþi de JTI.
electronice ºi a produselor din tutun
încãlzit, redacteazã ºi furnizeazã proiectele de lege, pun presiuni asupra autoritãþilor pentru adoptarea unor reglementãri excesive, dincolo de cadrul
european ºi pentru excluderea reprezentanþilor industriei de la consultãrile publice. Una dintre cele mai importante
surse de finanþare a acestora este Fundaþia Bloomberg Philantropies, vehicul de
eficientizare fiscalã al lui Michael
Bloomberg, fostul primar al New-Yorkului, om de afaceri ºi finanþator al
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Dar,

semnul îndoielii, cifrele ºi argumentele
lor nu sunt verificate, finanþãrile nu sunt
raportate, iar presiunile asupra factorilor
de decizie sunt considerate fireºti. De la
lupta împotriva fumatului s-a trecut la
lupta anti-tutun, urmatã de sabotarea industriei tutunului, ai cãrei reprezentanþi
sunt demonizaþi. Acest activism poate
aduce capital de imagine, capital politic
ºi chiar mai mult. Desigur, nu excludem
faptul cã existã ºi militanþi din convingere sau raþiuni personale, pentru care
avem tot respectul.
Reporter: Mulþumesc! n
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“Toate
produsele care
intrã în þarã vor
fi scanate la
vamã”
l Teodorovici:
“Numai din stoparea
contrabandei cu þigãri
se poate aduce la
bugetul de stat cam
un miliard de euro”

Toate punctele vamale vor fi reabilitate ºi modernizate pânã la sfârºitul
acestui an, astfel încât sã nu mai intre
în þarã niciun produs fãrã a fi scanat, a
declarat, recent, ministrul Finanþelor
Publice Eugen Teodorovici. Oficialul
a menþionat: ‘’Este un obiectiv foarte
ambiþios, dar care se va realiza. Toate
punctele vamale din aceastã þarã vor
fi modernizate (...) Pânã la final de an,
cel târziu în 2019, vreau sã le vedem
reabilitate (...) Dacã se va schimba legislaþia la nivel naþional, astfel încât
zona aceasta de vamã va fi zonã de interes naþional, exact cum e zona de
apãrare, aceastã zonã a fiscului, a vãmii, sã aibã acelaºi tratament. Cu alte
cuvinte, sã pot sã cumpãr din piaþã
imediat ce servicii sau lucrare am nevoie. Sã nu stai luni de zile sã cumperi
un echipament, sã asfaltezi o infrastructurã rutierã, sã dotezi vameºii cu
elementele necesare. Aceastã modificare va trebui sã aibã ºi avizul
CSAT-ului ºi deja s-a vorbit. Este o
abordare corectã, de toþi acceptatã’’.
Teodorovici a subliniat cã tot ceea
ce va intra în þarã va fi scanat ºi cã, în
aceste condiþii, numai în cazul contrabandei cu þigãri se vor înregistra scãderi semnificative.
‘’Scanner-ele vor fi funcþionale
(...) Vama va fi reabilitatã, modernizatã cu tot ceea ce înseamnã echipamente fixe, mobile ºi portabile. Nu va
exista ideea de nefuncþional (...) Nu se
va face pe eºantion (...) Tot ce înseamnã acces în þarã va fi cu scanner fix,
adicã nu ai pe unde sã treci, decât prin
scannere ºi va fãcutã sutã la sutã scanarea, nu pe eºantion (...) Numai din
stoparea contrabandei cu þigãri se poate aduce la bugetul de stat cam un
miliard de euro’’.
Conform ministrului de resort,
pânã la sfârºitul anului, MFP va achiziþiona câteva zeci de scannere fixe ºi
mobile, cu preþuri cuprinse între 3 ºi 5
milioane de euro bucata.
“Toate liniile de intrare ºi ieºire din
fiecare punct vamal cu Moldova,
Ucraina ºi Serbia vor fi dotate cu
scannere fixe. Vom verifica inclusiv
coletele poºtale sau ale transporturilor
pe care le fac firmele de curierat rapid. Va fi mai dificil sã realizãm acest
lucru ºi în punctele maritime. De
exemplu, în Portul Constanþa avem
un scanner inutilizabil. Am discutat
cu operatorul acestuia, aparatul va fi
înlocuit, dar voi dori ca, pe lângã scanarea containerelor ºi mãrfurilor care
intrã în Portul Constanþa, operatorul
sã asigure ºi scanarea din locurile de
plecare cãtre România, ca sã avem o
evidenþã clarã de la expeditor la destinatar”, a afirmat Eugen Teodorovici.
Întreaga monitorizare va fi realizatã în sistem integrat ºi nu va fi datã
în sarcina funcþionarilor vamali,
pentru a înlãtura orice suspiciune.
Scannerele fixe vor fi folosite inclusiv pe calea feratã, în aeroporturi ºi în
punctele centrale de unde firmele de
curierat sau transport internaþional
de mãrfuri încep distribuirea în interiorul þãrii. n

Piaþa
neagrã
se
menþine
peste
media
anului
trecut
Contrabanda cu þigarete ocupa, la finalul lunii mai, 16,1% din totalul pieþei
de profil, cu 1,1 puncte procentuale mai
puþin faþã de martie 2018, potrivit studiului Novel Research. Acesta aratã cã
procentul pieþei ilicite cu tutun se aflã în
continuare peste media comerþului ilegal din 2017, de 16%.
Regiunea nord-est continuã sã fie cea
mai afectatã de piaþa neagrã, cu o pondere de 40,4%, chiar dacã a scãzut cu 2,8
puncte procentuale în mai faþã de martie,
subliniazã Marian Marcu, director general Novel Research. Domnia sa transmite: "O pondere mare a comerþului ilegal
cu þigarete se înregistreazã ºi în vest
(29,6%). Cea mai importantã creºtere
este în nord-vest, plus 2,9 p.p. pânã la
14,8%. Pe de altã parte, în regiunea
sud-est se observã o scãdere semnificativã, de 7,9 p.p., pânã la 8,6%. Din punct
de vedere al provenienþei, «cheap
whites» (n.r. mãrci ieftine, care nu aparþin marilor producãtori ºi care sunt destinate pieþei negre) continuã sã fie principala sursã, aflându-se din nou în creºtere
în mai, cu 8,5 p.p., pânã la 64,4%%.
Ponderea produselor din tutun provenite
ilegal din Moldova este în uºoarã scãdere, cu 1,2 p.p., pânã la 20%. Ucraina, ca
sursã de provenienþã, este de asemenea
în scãdere (cu 6,3 p.p., pânã la 9,4%%),
iar Serbia este relativ constantã".
În prima jumãtate a acestui an, reþelele de contrabandã cu þigarete au
reuºit sã îºi creascã vânzãrile faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut, piaþa
neagrã din România crescând de la
15,5% la 16,3%, evidenþiazã Ileana
Dumitru, director juridic ºi relaþii publice în cadrul British American To-

bacco Europa Centralã ºi de Sud.
Domnia sa adaugã: "Deºi o diferenþã
de nici un punct procentual poate pãrea nesemnificativã, ea înseamnã de
fapt o pierdere cumulatã, în cele ºase
luni, mai mare cu 16 milioane de
euro la bugetul de stat. Tocmai de
aceea sperãm ca Ministrul Finanþelor Publice, Eugen Tedorovici, sã
aibã susþinerea necesarã implementãrii mãsurilor pe care le-a anunþat,
dintre care cea mai importantã este
modernizarea, echiparea ºi reabilitarea rapidã, pânã la finalul lui 2018, a
punctelor vamale".
Dintre tendinþele înregistrate de Novel, cea mai îngrijorãtoare este creºterea
acceleratã a „cheap-whites", care reprezintã 64,4% din totalul þigaretelor ilegale, depãºind recordul din noiembrie
2017, de 63,8%, considerã Gilda Lazãr,
director corporate affairs & communications JTI Romania, Moldova ºi Bulgaria. Doamna Lazãr avertizeazã cã
acest lucru se întâmplã mai ales în contextul implementãrii Regulamentului
european referitor la sistemul de trasabilitate a þigaretelor (Track & Trace) adoptat de Comisia Europeanã, cu scopul declarat de a reduce contrabanda: "Sistemul va monitoriza exclusiv produsele
fabricate în UE, însã cele mai multe þigarete de pe piaþa neagrã provin din afara spaþiului comunitar. În cazul nostru,
«cheap whites» sunt fabricate în China,
Emirate, Macedonia etc., iar celelalte
provin din Moldova, Ucraina, Serbia. În
plus, ºi în cazul Track & Trace, ca ºi în
cazul transpunerii Directivei tutunului,
autoritãþile întârzie. Regulamentul este
obligatoriu pentru toate statele membre,

nu trebuie
transpus.
Însã e nevoie
de un act
normativ local pentru
punerea în
aplicare a
prevederii
sale referitoare la numirea unui emiþãtor
de coduri unice. În România, cea mai
potrivitã soluþie ar fi numirea, prin Hotãrâre de Guvern sau Ordin de ministru,
a Imprimeriei Naþionale, pentru cã îndeplineºte condiþia independenþei ºi deþine
deja infrastructura ºi experienþa tehnicã
necesare, fiind cea care produce timbrele fiscale ºi elementele de securitate. Dat
fiind timpul foarte scurt necesar implementãrii acestui sistem extrem de
complex ºi costisitor, care trebuie sã fie
funcþional în mai 2019, dacã România
nu se grãbeºte cu nominalizarea
emiþãtorului autohton de coduri,
producãtorii locali de þigarete vor fi
obligaþi sã lucreze cu alþi furnizori din
spaþiul european".
Scãderea din luna mai se înscrie, din
pãcate, într-o evoluþie sinuoasã a comerþului ilegal cu þigarete ºi nu într-o tendinþã de reducere, care sã ne apropie de nivelul mediei europene a pieþei ilicite, de
aproximativ 10%, precizeazã Alexandra Olaru, director corporate affairs,
Philip Morris România. Domnia sa subliniazã cã ultimele studii Novel aratã
cã, dupã o scãdere de aproape 3 puncte
procentuale a comerþului ilegal cu þigarete în luna ianuarie faþã de noiembrie
2017, evoluþia pieþei ilicite a fost fluctuantã, cu o creºtere de 1,5% în martie ºi

o scãdere
de 1,1% în
mai: "În
consecinþã,
este încã o
datã evident cã sunt
necesare
acþiuni permanente, coerente ºi concertate, cuprinse într-o Strategie Naþionalã de Combatere a Comerþului Ilegal cu Þigarete,
care sã implice toþi factorii de decizie relevanþi, inclusiv din industria tutunului,
un sector economic important. Combaterea traficului ilicit cu þigarete reprezintã o prioritate la nivel global pentru Philip Morris, printre iniþiativele companiei
numãrându-se ºi Programul PMI
Impact, prin care alocãm 100 milioane
de dolari proiectelor dedicate luptei
împotriva comerþului ilicit".
Autoritãþile competente în combaterea contrabandei cu þigarete - Vama, Poliþia, Poliþia de Frontierã - au continuat
sã depunã eforturi susþinute, sã organizeze acþiuni comune de destructurare a
grupãrilor infracþionale ºi de depistare a
þigaretelor ilegale, aminteºte Valentin
Canura, sales development manager,
Imperial Tobacco Romania. Acesta aratã: "Poliþia de Frontierã a fãcut recent o
capturã de peste 30.000 pachete þigarete,
depozitate toate într-un microbuz. În
luna mai, procurorii DIICOT- împreunã
cu Poliþia de Frontierã au efectuat 16
percheziþii domiciliare în judeþul Maramureº, pentru destructurarea unui grup
infracþional organizat specializat în contrabandã. Prejudiciul total se ridicã la
peste 700.000 euro, iar pe parcursul

urmãririi penale au fost reþinute aproape
300.000 pachete de þigãri".
Doar în cursul lunii mai, echipele de
supraveghere ºi control vamal de la nivel central, regional ºi local, au confiscat
3.131.400 bucãþi þigarete ºi au aplicat
112 amenzi în valoare de 579.000 lei,
completeazã Bogdan Lari Mihei, vicepreºedintele Agenþiei Naþionale pentru
Administrare Fiscalã (ANAF), adãugând: "Acþiunile de combatere a traficului ilegal cu produse accizabile vor
continua sã reprezinte o prioritate a Vãmii Române. Recent, a fost consolidat
parteneriatul dintre Misiunea Uniunii
Europene de Asistenþã la Frontierã pentru Moldova ºi Ucraina (EUBAM) ºi
Autoritatea Vamalã Românã, iar administraþiile vamale din România ºi
Polonia îºi vor îmbunãtãþi colaborarea în
vederea combaterii fraudelor vamale".
Producãtorii de þigarete considerã cã,
pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbãri legislative pe
care, împreunã cu autoritãþile de aplicare
a legii, le solicitã de ani de zile. Astfel, pe
lângã reglementarea unitarã, pe criteriu
cantitativ, a infracþiunilor de evaziune fiscalã ºi de contrabandã cu þigarete, este
necesarã clarificarea situaþiei la punctele
de trecere a frontierei interne, cu Ungaria
ºi Bulgaria, precum ºi stabilirea unor atribuþii specifice pentru poliþia localã ºi jandarmerie, întrucât comerþul ilegal cu þigarete se desfãºoarã aproape nestingherit în
zona de competenþã a acestora - pieþe,
oboare, staþii de metrou.
Reprezentanþii industriei amintesc
faptul cã sectorul tutunului este al doilea
mare contribuabil la bugetul de stat al
României, dupã cel petrolier. n

IGPF:

“Traficul cu þigãri de contrabandã una dintre principalele infracþionalitãþi
de la graniþele þãrii”
Traficul cu þigãri de contrabandã continuã sã reprezinte una dintre principalele manifestãri ale infracþionalitãþii la
graniþele þãrii noastre, fenomen care are
ramificaþii la nivelul întregii þãri, ne-au
transmis reprezentanþii Inspectoratului
General al Poliþiei de Frontierã (IGPF).
Conform acestora, cele mai multe
încercãri de introducere a þigãrilor în
România sunt înregistrate la frontierele
de Nord, Est ºi Sud-Vest, dupã cum
urmeazã:
- La frontiera de Nord (judeþele Maramureº, Suceava, Satu Mare) sunt predominante þigãrile de origine din Ucraina, contrabandiºtii fiind organizaþi în
adevãrate grupuri infracþionale, cu segmente în strãinãtate, la frontierã ºi în interiorul þãrii. Aceºtia încearcã trecerea
pachetelor de þigãri (baxuri) peste frontiera “verde”, în special noaptea;
- La frontiera de Est (judeþele Galaþi,
Vaslui, Iaºi, Botoºani) sunt predominante þigãrile de origine din Republica Moldova (þigãri de calitate inferioarã - Plai,
Doina, Plugarul, MT), introducerea
acestora în þarã fiind realizatã prin punctele de frontierã, fie în cantitãþi mari, în
mijloace de transport special amenajate,
fie în cantitãþi mici - încadrate plafonului
vamal - de cãtre persoane fizice;
- În judeþele din Sud-Vestul þãrii (judeþele Caraº-Severin, Mehedinþi,
Timiº), sunt descoperite, în general, þigãri de calitate medie ºi superioarã,
achiziþionate din magazinele duty-free
ºi transportate peste frontierã, în cantitãþi
mici, de persoane fizice.
Anul trecut, inspectorii IGPF au constatat 53 de infracþiuni de naturã econo-

mico-financiarã ºi 1.211 infracþiuni de
contrabandã ºi fraudã vamalã, valoarea
bunurilor confiscate fiind de 109,5 milioane lei. Au fost depistate 253 de persoane în trecere sau tentativã de trecere
ilegalã a frontierei, asupra cãrora au fost
descoperite bunuri care fãceau obiectul
contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri.
De asemenea, poliþiºtii de frontierã au
reþinut în vederea confiscãrii peste 4,9
milioane pachete cu þigãri, cu o valoare
aproximativã de 46,6 milioane lei, ºi peste 8.500 kg tutun, fiind identificate ºi destructurate 38 de grupuri organizate în
vederea sãvârºirii infracþiunii de contrabandã cu þigãri, alcãtuite din 163 de persoane.

Din cazuistica înregistratã, s-a constatat cã traficanþii provin, preponderent,
din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Turcia, Serbia ºi România. Cele mai traficate mãrci de þigãri au
fost L&M, Plugarul, Doina, Jin Ling,
Ronson, Marble, Monte Carlo, Marlboro.
În majoritatea cazurilor, þigãrile de
contrabandã au fost depistate atât în
punctele de trecere a frontierei, ascunse
în mijloace de transport, cât ºi în zona
de competenþã, pe comunicaþiile din
apropierea frontierei. Þigãrile sunt
achiziþionate fãrã documente legale, cu
intenþia de a fi comercializate pe pieþele
din interiorul þãrii, subliniazã sursele
citate.

Acestea atratã cã, având în vedere
complexitatea sub care se manifestã
acest fenomen infracþional transfrontalier, se impune, pe lângã luarea unor
mãsuri de naturã organizatoricã, instituþionalã, legislativã, acþionarã ºi logisticã, ºi intensificarea colaborãrii tuturor instituþiilor cu responsabilitãþi în
asigurarea ordinii publice ºi combaterii
eficiente a fenomenului infracþional, pe
plan intern.
“Poliþia de Frontierã Românã acþioneazã în sistem integrat alãturi de alte
structuri ale Ministerului Afacerilor
Interne, precum ºi cu alte instituþii ale
statului cu atribuþii în domeniul fiscal,
pentru combaterea contrabandei cu produse din tutun”, au menþionat reprezen-

tanþii IGPF, completând: “Acþiunile integrate se deruleazã inclusiv în zona de
competenþã a Poliþiei de Frontierã, respectiv în punctele de trecere a frontierei
ºi în zona de frontierã (30 km), fiind
adoptate mai multe mãsuri:
- intensificarea acþiunilor informativ-operativ ºi cercetarea calificatã a cazurilor înregistrate, fãrã a se limita doar
la captura propriu-zisã, în vederea depistãrii întregii reþele de traficanþi;
- continuarea acþiunilor pe linia prevenirii ºi combaterii contrabandei cu þigãri, prin implicarea activã a tuturor factorilor responsabili;
- monitorizarea continuã de cãtre factorii de conducere a tuturor aspectelor ce
au legãturã cu fenomenul contrabandei,
sub toate formele, care se manifestã în
zonele de responsabilitate.
De asemenea, având în vedere cã, în
general, þigãrile de contrabandã provin
din þãrile vecine, intensificarea relaþiilor
de colaborare cu autoritãþile de frontierã
vecine, precum ºi cu instituþiile similare
din alte state, poate duce la obþinerea
unor rezultate mai bune în combaterea
acestui fenomen, scopul fiind unul comun, de asigurare a securitãþii ºi siguranþei cetãþeanului la nivelul spaþiului
comunitar”.
Având în vedere prejudiciile aduse la
bugetul de stat, Poliþia de Frontierã
Românã anunþã cã va continua sã întreprindã, împreunã cu celelalte instituþii
abilitate, mãsuri ferme în toate zonele de
competenþã, în vederea depistãrii ºi sancþionãrii persoanelor implicate în contrabanda þigãri, precum ºi reþinerii în vederea confiscãrii þigaretelor. n
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Alternativele la þigãrile tradiþionale un nou mãr al discordiei
pe piaþa tutunului
l Un proiect legislativ aflat în dezbatere urmãreºte interzicerea în spaþiile publice a þigaretelor electronice ºi a dispozitivelor pentru
fumat care nu ard tutunul

L

a scurt timp dupã ce douã
din cele trei mari companii
producãtoare de þigarete de
la noi au lansat, pe piaþa
noastrã, dispozitive pentru fumat care
încãlzesc tutunul fãrã a-l arde, în Parlament a apãrut o nouã iniþiativã legislativã, care interzice atât utilizarea în
public a acestor noi alternatrive la fumatul tradiþional, cât ºi folosirea þigaretelor electronice în spaþiile publice.
Proiectul de lege vine în contextul
în care lansarea IQOS, de cãtre Philip
Morris International (PMI) ºi glo™,
care aparþine British American Tobacco (BAT), a provocat o serie de opinii
contradictorii legate de cât de nocive
sunt sau nu sunt aceste noi produse.
Noul text legislativ, care urmãreºte
modificarea Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, a
fost iniþiat de senatorul USR Cristian
Ghica.
Proiectul propune ca, prin „fumat",
sã se înþeleagã orice consum voluntar
de fum, vapori sau aerosoli, fumatul
reprezentând "inhalarea voluntarã a
fumului rezultat în urma arderii tutunului conþinut în þigarete, þigãri de foi,
cigarillos ºi pipe, precum ºi inhalarea
voluntarã a aerosolilor rezultaþi în
urma vaporizãrii substanþelor cu dispozitive electronice de tip «þigarã
electronicã» sau al dispozitivelor ce
încãlzesc tutunul fãrã a produce combustia amestecului".
Iniþiatorul proiectului susþine cã
este necesarã extinderea sensului legii
care interzice fumatul în spaþiile publice închise, mijloacele de transport în
comun, spaþiile închise de la locul de
muncã sau în preajma locurilor de joacã pentru copii, deoarece impactul pe
care "þigaretele electronice" îl pot avea
asupra sãnãtãþii consumatorilor sau al
persoanelor din jur este încã incert din
cauza lipsei datelor relevante.
Cristian Ghica susþine: "Nu existã
niciun fel de cercetare fundamentatã
ºtiinþific care sã ateste cã aceste dispozitive prezintã un pericol mai mic pentru sãnãtate decât produsele clasice
din ºi cu tutun. De aceea, nu existã motive întemeiate ca, în acest moment,
statul român sã trateze diferenþiat þigaretele clasice ºi dispozitivele de fumat
nou lansate pe piaþã. Pericolul consumului de tutun nu este exclusiv personal, ci ºi unul social ºi la adresa sãnãtãþii publice. Cu toþii ºtim cã este mai
bine sã previi decât sã tratezi".
Expunerea de motive a proiectului
de lege subliniazã cã datele oficiale ale
Eurostat ºi Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii aratã cã, în þara noastrã, o
cincime din populaþie fumeazã zilnic,
iar 30% dintre cei care au acest obieci
au vârsta cuprinsã între 15 ºi 18 ani,
fumatul fiind responsabil pentru 26%
din decesele bãrbaþilor ºi pentru 9%
din decesele femeilor din þãrile în curs
de dezvoltare.

Expunerea de motive mai menþioneazã: "În prezent, un total de circa 5
milioane de persoane fumeazã în þara
noastrã, iar 4,4 milioane consumã tutun zilnic. Nu în ultimul rând, tutunul
este una din principalele cauze ale bolilor pulmonare cronice. Aproximativ
70 de români mor zilnic din cauza fumatului, ceea ce înseamnã peste
42.000 de români anual, din care 5000
în urma fumatului pasiv. Apariþia dispozitivelor de fumat de tip þigarã
electronicã, dar ºi proliferarea recentã
a diverselor dispozitive de inhalat aerosoli din tutun fãrã arderea amestecului lanseazã noi provocãri legislative
din perspectiva combaterii consumului de tutun".
Conform textului expunerii, existã
o serie de cercetãri privind þigãrile
electronice care sugereazã cã aceste
dispozitive pot fi la fel de nocive precum cele tradiþionale: "Cât priveºte
noile produse de fumat ce funcþioneazã prin încãlzirea tutunului, dat fiind
elementul de inovaþie al acestor dispozitive, nu existã studii concludente din
punct de vedere ºtiinþific privind efectele acestora asupra consumatorilor".
Proiectul legislativ aflat în dezbatere în Senat a primit aviz favorabil de la
Consiliul Legislativ.

BAT: "Cercetãrile din
Marea Britanie ºi din SUA
recunosc potenþialul de risc
redus al produselor de
nouã generaþie"
Companiile care au lansat deja dispozitive de fumat care nu ard tutunul
au reacþionat cu privire la noul proiect
legislativ.
British American Tobacco ne-a
transmis, recent: "La nivel global, British American Tobacco este prezentã

pe 16 pieþe cu dispozitive de vapat sau
dispozitive care încãlzesc tutunul. Datoritã ultimelor studii care confirmã
potenþialul de risc redus al acestor produse, strategia noastrã este sã extindem acest segment ºi cãtre alte pieþe.
Pe lângã studiile pe care le desfãºurãm la unitatea de cercetare ºi dezvoltare din Southampton, Marea Britanie, existã o serie de studii independente desfãºurate la nivel internaþional
care confirmã potenþialul de risc redus
al acestor produse. Cercetãrile din
Marea Britanie ºi din Statele Unite ale
Americii recunosc potenþialul de risc
redus al produselor de nouã generaþie:
þigãri electronice ºi dispozitive care
încãlzesc tutunul.
Cu toate acestea, British American
Tobacco nu a susþinut niciodatã cã
aceste produse de nouã generaþie sunt
sãnãtoase, ci cã, pe baza studiilor derulate pânã acum, existã un potenþial
de risc redus.
Obiectivul principal al BAT în dezvoltarea acestor produse este de a reduce riscurile asociate fumatului. Susþinem în continuare cã cea mai bunã
cale de a elimina riscurile este renunþarea la toate aceste produse.
Pe baza rezultatelor ºtiinþifice de
pânã acum, putem spune cã produsele
care încãlzesc tutunul ºi þigãrile electronice au potenþialul de a fi semnificativ mai puþin riscante decât fumatul.
Niciun produs din tutun nu este
100% sigur. Principiul reducerii riscului înseamnã cã, dacã un produs este
mai puþin riscant decât fumatul, este o
alternativã preferabilã fumatului.
Având în vedere argumentele ºtiinþifice tot mai numeroase care atestã
rolul produselor de nouã generaþie ca
opþiune cu potenþial de risc redus pen-

tru fumãtori, este nevoie de reglementãri adecvate care sã ofere acestor consumatori contextul necesar pentru o
alegere informatã.
Este, de asemenea, imperativ ca reglementãrile sã impunã respectarea
unor standarde înalte de calitate a produselor ºi interzicerea accesului minorilor la produse din tutun, oferind în
acelaºi timp un cadru oportun pentru
dezvoltarea inovaþiei.
Legile împotriva fumatului nu trebuie extinse la produsele de nouã generaþie, atât prin prisma caracteristicilor diferite, cât ºi pentru ca fumãtorii
sã înþeleagã cã produsele de nouã generaþie, spre deosebire de þigarete, au
un potenþial de risc redus pentru consumatori".

PMI: "400 de specialiºti
lucreazã în centrele de
cercetare ca sã dezvolte
produse pentru fumat cu
potenþial redus de risc"
Proiecþiile oficiale despre prevalenþa fumatului aratã cã, în pofida tuturor
mãsurilor de control ale consumului
de tutun, vor fi aproximativ 1 miliard
de fumãtori la nivel mondial, în viitorul apropiat, au subliniat, recent, reprezentanþii Philip Morris, care ne-au
transmis: "Anul trecut, ne-am luat angajamentul sã înlocuim cât se poate de
repede þigaretele convenþionale cu
produse cu risc redus, despre care credem cu tãrie cã reprezintã o alternativã
mai bunã pentru fumãtorii adulþi. Aceasta este viziunea noastrã pentru un
viitor fãrã fum. Pânã în prezent, Philip
Morris International a investit mai
mult de 4 miliarde de dolari în cercetare ºi dezvoltare pentru a transforma
aceastã viziune în realitate. IQOS este
rezultatul acestor cercetãri ºi este cel

mai promiþãtor produs cu risc redus.
Fumãtorii adulþi trebuie sã ºtie cã
existã alternative mai puþin nocive la
fumat, iar noi credem cã este de datoria noastrã sã-i informãm în legãturã
cu aceste alternative".
Un numãr de 400 de oameni de
ºtiinþã ºi tehnicieni lucreazã în centrele de cercetare ºi dezvoltare PMI, pentru a dezvolta produse ce au potenþialul de a reduce riscurile asociate fumatului, prin eliminarea combustiei.
Primul dintre aceste produse cu potenþial de risc redus este IQOS, un dispozitiv electronic de încãlzire a tutunului, lansat deja în peste 35 de pieþe,
inclusiv în România. Reprezentanþii
PMI susþin cã, prin eliminarea procesului de combustie a tutunului, IQOS
reduce semnificativ nivelurile substanþelor dãunãtoare ºi potenþial dãunãtoare (în medie cu 90%-95%), în comparaþie cu fumul de þigarã. Conform
acestora, dezvoltarea acestui produs se
bazeazã pe o abordare ºtiinþificã riguroasã, care respectã standardele internaþionale de cercetare ºi urmeazã recomandãrile ghidului Food and Drug
Administration (USA) pentru produsele din tutun cu risc modificat.
Philip Morris International a anunþat, recent, rezultatele obþinute în urma
unui nou studiu clinic referitor la
IQOS. Studiul a mãsurat rãspunsul
biologic la persoanele care trec la
IQOS timp de ºase luni, comparativ cu
cele care continuã sã fumeze. Anunþul
PMI menþioneazã: "Studiul ºi-a îndeplinit obiectivul primar, demonstrând
cã, dupã ºase luni, opt indicatori ai rãspunsului biologic (criteriile primare
de risc clinic) s-au îmbunãtãþit la persoanele care au adoptat IQOS.

ONG-urile se pronunþã
vehement împotriva
produselor de nouã generaþie
din piaþa tutunului
Organizaþiile Non Guvernamentale
(ONG) s-au exprimat cu vehemenþã pe
marginea noilor produse din piaþa tutunului, nefiind de acord cu folosirea lor
în spaþiile publice ºi nici cu promovarea
acestora.
ONG-urile considerã cã accesul facil al minorilor la produsele din tutun,
în ciuda interdicþiei de vânzare ºi de
distribuire gratuitã a acestor produse,
expunerea semnificativã a copiilor ºi
adolescenþilor la acþiuni de promovare ºi publicitate în spaþii pe care le
frecventeazã uzual, apariþia unor noi
produse din tutun "care exploateazã
în mod înºelãtor viduri de reglementare", dar ºi prezentarea produselor
din tutun în vecinãtatea unor bunuri ºi
alimente consumate frecvent de copii
sunt modalitãþi prin care este facilitatã ºi încurajatã "testarea primelor produse din tutun, urmând consumul curent, odatã cu instalarea dependenþei
de nicotinã". n

ANUL TRECUT

Statul a restituit 21,28 milioane lei - contravaloarea
accizelor pentru þigaretele distruse conform noii legislaþii
l ANAF a confiscat de patru ori mai multe þigarete, în 2017 faþã de 2016, respectiv 8.129 baxuri, de la 2.216 l Valoarea þigaretelor
confiscate în 2017 - 53,11 milioane lei l Fiscul a colectat peste 11 miliarde lei din taxele plãtite de industria tutunului anul trecut l În
primul trimestru al acestui an, echipele de supraveghere ºi control vamal de la nivel central, regional ºi local au confiscat 3.123.592
þigarete ºi 361,85 kg tutun

E

chipele de supraveghere ºi
control vamal din cadrul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF) ºi inspectorii
DGAF au confiscat, anul trecut, 8.129
de baxuri de þigarete, în valoare de
53,11 milioane lei, ºi peste 7.000 de
kg de tutun, de patru ori mai mult
decât în 2016, când au fost confiscate
2.216 baxuri de þigarete, ne-au precizat reprezentanþii Fiscului.
Aceºtia aratã: “Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã, prin Direcþia Generalã a Vãmilor, în cooperare
cu alte instituþii de aplicare a legii din
România, inclusiv cu administraþiile
vamale din statele vecine (Republica
Moldova, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Serbia), a organizat, pe parcursul
anului 2017, «Operaþiunea SCUT»
pentru combaterea traficului ilicit cu
þigarete ºi produse din tutun la frontierele UE. În cadrul acestor operaþiuni au fost intensificate controalele la
frontiera României, controalele în
trafic, pieþe, târguri ºi oboare, iar aceste acþiuni vor continua ºi pe parcursul anului 2018.

Inspectorii Direcþiei generale antifraudã fiscalã ºi ai Direcþiei generale a
vãmilor din cadrul ANAF au efectuat,
în anul 2017, acþiuni de control la contribuabili care îºi desfãºoarã activitatea economicã în domeniul tutun.
Urmare abaterilor constatate, a fost dispusã aplicarea a 1.934 de sancþiuni
contravenþionale în valoare totalã de
10.719.400 lei, fiind confiscate sume,
venituri ilicite ºi bunuri în cuantum de
172.915 de lei ºi suspendatã activitatea a 19 operatori economici, dintre
care 17 pentru deþinerea de produse
din tutun fãrã a fi marcate corespunzãtor cu banderole fiscale. De asemenea,
au constatat 82 de fapte infracþionale
pentru care au fost înaintate sesizãri penale organelor de urmãrire penalã”.
În primul trimestru al anului 2018,
echipele de supraveghere ºi control
vamal de la nivel central, regional ºi
local au confiscat 3.123.592 þigarete ºi
361,85 kg tutun, derulând activitãþi de
control în cadrul acþiunilor organizate
în comun cu DGAF, IGPR ºi IGPF,
conform vicepreºedintelui ANAF
Bogdan Lari Mihei.

În luna martie 2017, la Biroul Vamal de frontierã Constanþa Sud au
fost confiscate 1.400 baxuri þigarete,
în valoare de aproximativ 2,8 milioane euro - cea mai mare capturã de þigarete din ultimii patru ani”.
Referitor la taxele aferente pieþei tutunului colectate de ANAF în anul
2017, sursele citate ne-au spus cã valoarea acestora s-a cifrat la peste 11 miliarde lei.
Ca urmare a implementãrii noii Directive Europene pe tutun, în contextul
în care, dupã 20 mai 2017, þigaretele
necomercializate au fost eliminate din
piaþã ºi distruse, au fost depuse cereri
de restituire a accizei în cuantum de
21,28 milioane lei, care au fost soluþionate astfel:
ürestituirea sumei de 15,45 milioane lei în data de 3 ianuarie 2018;
ücompensarea sumei de 5,83 milioane lei cu obligaþiile de platã înregistrate la bugetul de stat.
ANAF ne-a transmis cã prevenirea
ºi combaterea traficului ilicit cu þigãri
ºi produse din tutun vor rãmâne o prioritate a instituþiei fiscale. n

Comerþul internaþional cu tutun ºi produse din tutun
IMPORT
Kilograme

IMPORT
(mii EUR)

EXPORT
Kilograme

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun

8549104

41724,62

1057188

3729,39

Þigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate), trabucuri
ºi þigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2222691

40600,10

9063103

135082,80

Tutunuri ºi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri
"omogenizate" sau "reconstituite"; extracte ºi esenþe

4172243

29186,68

1665589

20877,97

Tutun ºi înlocuitori de tutun, din care

54917635

372172,132

57439848

730489,440

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun

32204469

173649,285

5538841

22299,366

Tigãri de foi (inclusiv cele cu capete tãiate), trabucuri
ºi þigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

6691338

98674,687

48557445

674414,387

Tutunuri ºi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri
16021828
"omogenizate" sau "reconstituite"; extracte ºi esenþe

99848,160

3343562

Ianuarie-Martie 2018

EXPORT
(mii EUR)

2017

* date provizorii

33775,687
SURSA: INS

Producþie tutun
Perioada

denumire produs

U.M.

productie

valoare lei

Ianuarie-Decembrie
2017

Þigarete conþinând tutun sau amestecuri de
tutun ºi înlocuitori de tutun

tone

64800

2689383309

Ianuarie-Aprilie 2018

Þigarete conþinând tutun sau amestecuri de
tutun ºi inlocuitori de tutun

tone

19835

774685540
SURSA: INS

Accizarea
noilor produse
din piaþa
tutunului - un
alt subiect de
controversã
Þigãrile electronice ºi produsele
de fumat fãrã combustie nu intrã sub
incidenþa accizelor armonizate, ele
fiind accizate separat, aratã expunerea de motivea proiectului legislativ
din Parlament, adãugând: "Atragem
atenþia din nou cã nu existã niciun
fel de cercetare fundamentatã ºtiinþific care sã ateste cã aceste dispozitive prezintã un pericol mai mic
pentru sãnãtate decât produsele clasice din ºi cu tutun. De aceea, nu
existã motive întemeiate ca în acest
moment statul român sã colecteze
diferenþiat accize pentru þigaretele
clasice si dispozitivele de fumat nou
lansate pe piaþã".
În replicã, reprezentanþii industriei ne-au precizat: "Cu referire la
taxe, recentul proiect depus de parlamentari USR, PNL si UDMR se
referã, în expunerea de motive, ºi la
accizele nearmonizate, pentru þigaretele electronice ºi produsele cu tutun încãlzit. Existã diferenþe de accizare între þigaretele clasice ºi noile
produse din tutun, pentru cã þigãrile
clasice sunt taxate unitar la nivel
UE, prin intermediul accizelor armonizate, conform unei Directive
modificate ultima oarã în 2011. Nu
existã un sistem similar pentru noile
produse din tutun sau pentru electronice, dat fiind cã, anul trecut, la
ultima discuþie a Comisiei Europene privind eventuala revizuire a Directivei, pe baza studiului Ramboll,
Comisia a considerat cã respectivele produse nu sunt încã relevante,
datã fiind cota de piaþã nesemnificativã la nivelul UE.
România este printre puþinele
state membre UE care au adoptat
accize (nearmonizate) ºi pentru noile produse din tutun încãlzit, dar ºi
pentru lichidul cu nicotinã folosit la
þigaretele electronice la nivel comparabil cu celelalte þãri în care existã
astfel de reglementãri. În mai mult
de jumãtate din statele UE, fie aceste produse nu sunt accizate deloc,
fie, în cazul noilor produse cu tutun
încãlzit, acciza este asimilatã categoriei OTP ("other tobacco products" - alte produse din tutun)".n

MADR:
Suprafaþa din
þara noastrã
cultivatã cu
tutun a scãzut
300 de operatori economici au
cultivat tutun, la noi, în 2017, conform Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR). Datele ministerului de resort aratã cã judeþele cu cele mai mari suprafeþe
cultivate cu tutun sunt Teleorman,
Dolj, Mureº, Argeº, Giurgiu, Iaºi,
Dâmboviþa.
În 2017, în þara noastrã au fost
cultivate 838 de hectare cu tutun, în
scãdere faþã de anul precedent, când
am avut 926 de hectare cultivate cu
aceastã plantã. Reprezentanþii
MADR ne-au transmis cã producþia
medie la hectar a fost, anul trecut, de
1.406 kg/ha, mai puþin decât cea din
2016, de 1.788 de kg/ha. Producþia
de tutun, în 2017, a fost de 1.178 de
tone, faþã de 1.656 de tone - producþia din anul anterior.
În þara noastrã, se cultivã tutun de
tip Burley.
Anul trecut, au fost fabricate
64.800 de tone de produse din tutun,
conform Institutului Naþional de
Statisticã.
MADR acordã ajutoare de stat
pentru motorina utilizatã în agriculturã în valoare de 52 de euro/ha,
pentru un consum specific de 140 de
litri la un hectar.
Cultivatorii de tutun au primit,
anul trecut, 97,24 de euro/ha - pe
schema de platã unicã pe suprafaþã.
De asemenea, conform datelor
MARD, cei care au între unul ºi cinci hectare au primit câte 5 euro pentru un hectar, iar agricultorii cu cinci
pânã la 30 de hectare - 48,32
euro/ha, platã redistributivã. Alte
forme de sprijin sunt plata pentru
înverzire – 57,17 euro/ha, plata pentru tinerii fermieri – 24,31 euro/ha,
ajutoarele naþionale tranzitorii pentru culturile amplasate pe teren arabil (ANT 1) – 16 euro/ha ºi ajutoarele naþionale tranzitorii pentru tutun
(ANT 4), care se calculeazã de cãtre
APIAîn funcþie de suprafeþele eligibile ºi ajung la 2078,72 euro/ha. n
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