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Veniturile din accizele pentru produsele
din tutun au crescut cu 13%, de la an la
an, potrivit execuþiei bugetare din
septembrie 2020. Anul trecut, bugetul
de stat a încasat aproape 12,95
miliarde lei din accizele aplicate
produselor din tutun,
în prima jumãtate a anului în curs
încasãrile din aceste tipuri de accize
ridicându-se la peste

6,5 miliarde lei

,
conform datelor ANAF. În condiþiile în
care veniturile din energie sunt în
scãdere, tutunul a devenit cel mai solid
contribuabil la buget.
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Pandemia a redus
contrabanda cu tutun
andemia de Covid-19 cãtorii din domeniu, au continuat sã
pare sã fi ajutat sectorul facã percheziþii, sã destructureze
tutunului, contribuind la grupãri infracþionale ºI sã confiºte
reducerea comerþului ili- cantitãþi importante de þigarete
cit cu þigarete. Contra- ilegale.
Cu toate acestea, problemele strucbanda a scãzut pe fondul
închiderii graniþelor, în turale de dotare cu echipament perperioada stãrii de urgenþã ºi a stãrii formant a autoritãþilor care luptã
de alertã. Dupã ce, anul trecut, þara împotriva comerþului ilicit persistã
noastrã a înregistrat cel mai scãzut încã. În acest context, se aflã în desnivel al contrabandei cu produse din fãºurare trei direcþii de acþiune care ar
tutun din ultimul deceniu, la
putea contribui la scãderea, în
continuare, a contrabandei cu
finalul lunii iulie piaþa neagrã
a þigaretelor avea o pondere
tutun. Este vorba despre dotade 7,7% din totalul consumurea autoritãþilor cu echipamente moderne de detecþie ºi conlui, comparativ cu 12,1% în iatrol, continuarea dezvoltãrii
nuarie, înainte de declararea
EMILIA
pandemiei. ªi pentru septemechipelor canine ºi formarea
brie, procentul este aproxima- OLESCU continuã a personalului implitiv similar cu cel din perioada mar- cat în aceste activitãþi.
tie-iulie, respectiv 8,5%, dupã cum
Reprezentanþii domeniului subline-au spus reprezentanþii domeniului. niazã cã, în acest an, cea mai gravã
În toatã perioada acestui an, auto- ameninþare a fost legatã de cadrul de
ritãþile abilitate, în colaborare cu ju- reglementare. Pe agenda Parlamentu-

P

lui s-a aflat cea mai radicalã propunere anti-tutun, care, dacã s-ar fi aplicat,
ar fi subminat o întreagã industrie ºi
implicit veniturile bugetare. Proiectul
prevedea, printre altele, interzicerea
expunerii pachetelor de þigarete la
punctele de vânzare, interzicerea oricãrei sponsorizãri ºi asimilarea vapatului cu fumatul. Vânzarea pachetelor
de þigarete de sub tejghea ar fi dus
contrabanda la niveluri fãrã precedent, mai ales în localitãþile mici ºi în
mediul rural, unde comercianþii ar fi
putut vinde consumatorilor orice, inclusiv produse ilegale, considerã sursele citate. Iniþiativa a fost respinsã de
plenul Parlamentului, la finele lunii
iunie.
În prezent, industria tutunului este
una dintre cele mai reglementate din
România, iar legislaþia aplicabilã domeniului este foarte complexã.
Legat de legislaþia din domeniu,
jucãtorii din industria de profil con-

siderã, printre altele, cã în sectorul
producþiei ºi comercializãrii produselor din tutun este necesarã crearea
unui cadru fiscal predictibil care sã
asigure cã diferenþa dintre produsele
vândute pe piaþa legalã ºi cele vândute pe piaþa neagrã nu creºte. Reglementarea ar trebui sã ia în considerare ºi diferenþele dintre produsele care
conþin nicotinã, cum ar fi cele ce
încãlzesc tutunul, în loc sã îl ardã,
care, prin urmare, au potenþial de a
reduce riscul asociat fumatului. În
aceste condiþii, este important ca
produsele respective sã fie taxate
mai puþin decât þigãrile tradiþionale,
evidenþiazã sursele citate.
Dupã declararea pandemiei, companiile din industrie au luat mãsuri
pentru continuarea activitãþii în condiþii de siguranþã sanitarã ºi fãrã
întreruperea proiectelor de investiþii,
adoptând diverse strategii pentru a se
adapta la noua normalitate. n

PAGINA 2

Joi, 5 noiembrie 2020

SUPLIMENT TABAC/BURSA, NR. 213

AUTORITATI
ÎN PRIMA JUMÃTATE A ACESTUI AN

Peste 6,5 miliarde lei
- încasãrile din
accize la produsele
din tutun
(Interviu cu reprezentanþii Agenþiei Naþionale pentru Administrare Fiscalã)
l Anul trecut, statul a încasat mai mult de 13 miliarde lei din accizele la
produsele din tutun, conform ANAF
Reporter: Cum a evoluat fenomenul
evaziunii fiscale în domeniul tutunului, în
ultimul an?
ANAF: Potrivit studiului NOVEL, elaborat de compania Novel Research, media
anualã a nivelului contrabandei cu produse
din tutun în anul 2019 a fost de 13,9 % din
consumul total, cu 2,4 pp mai micã decât în
anul 2018 ºi fiind cea mai scãzutã din ultimii
ºase ani. Menþionãm cã, în luna septembrie
2019, comerþul ilegal cu þigarete a atins cea
mai scãzutã cotã din ultimii zece ani, fiind
estimat la 10,5% din totalul consumului. În
iulie 2020, conform ultimului studiu Novel
Research, nivelul contrabandei a fost de
7,7% din consumul total, cu 4,4% pp mai
scãzut decât în ianuarie 2020. Ca ºi în anii
trecuþi, zonele de nord-est ºi nord-vest
rãmân cele mai afectate de acest fenomen,
þinând cont ºi de preþurile þigaretelor care
sunt de trei-patru ori mai mici în statele vecine non UE, respectiv în Republica Moldova
ºi Ucraina decât în România.
Reporter: La cât se ridicã evaziunea fiscalã din domeniul tutunului?
ANAF: Conform aceluiaºi studiu,
având în vedere consumul estimat ºi valoarea taxelor (accize, TVA), un punct procentual de contrabandã reprezintã pierderi la
bugetul de stat de aproximativ 35-40 milioane de euro/an.
Reporter: Ce cantitãþi de þigarete au
fost confiscate de ANAF în acest an?
ANAF: În perioada ianuarie - iunie
2020, ANAF, prin structurile abilitate a
confiscat un numãr de 13.217.880 de þigarete.
Reporter: Ce mãsuri de combatere a
contrabandei cu þigãri ºi a evaziunii fiscale
în domeniu au fost luate în acest an ºi ce
mãsuri aveþi în vedere în continuare, în
acest sens?
În perioada ianuarie-iulie 2020, activita-

tea DGAF a fost adaptatã situaþiilor de urgenþã, respectiv de alertã, impuse ca urmare a pandemiei SARS-CoV-2, astfel cã deplasãrile pe teren ºi controalele operative
au fost limitate.
Astfel, în perioada menþionatã, inspectorii DGAF au verificat 27 de contribuabili
cu activitate în domeniul producerii ºi comercializãrii de produse din tutun. Ca urmare a controalelor desfãºurate, inspectorii
antifraudã au dispus aplicarea a 26 de
amenzi contravenþionale în valoare de
469.000 lei, precum ºi confiscarea a 36.582
de tigarete. Totodatã, a fost înaintat organelor de urmãrire penalã un act de sesizare cu
prejudicii estimate în valoare de 10.741 lei,
pentru fapte de evaziune fiscalã.
Prin comparaþie, verificãrile efectuate în
anul 2019 în acest domeniu de activitate au
vizat 174 contribuabili, iar urmare acþiunilor de control au fost aplicate 171 amenzi
contravenþionale în valoare totalã de
2.472.500 lei ºi au fost confiscate 230.906
þigarete. Totodatã, pentru fapte de evaziune fiscalã, au fost înaintate organelor de urmãrire penalã, 3 acte de sesizare cu prejudicii estimate in valoare de 794.186 lei.
Mãsura principalã pentru combaterea
evaziunii fiscale în domeniul tutunului
constã în instituirea sigilãrii transporturilor
de tutun la intrarea în þarã, concomitent cu
monitorizarea achiziþiilor intracomunitare
de produse din tutun ºi verificarea declaraþiilor lunare depuse de cãtre antrepozitarii
autorizaþi pentru producþia de þigarete.
De asemenea, în anul 2020 DGV a continuat sã urmeze direcþiile strategice de acþiune stabilite în cadrul Strategiei naþionale
a autoritãþii vamale privind prevenirea ºi
combaterea traficului ilegal cu produse din
tutun în perioada 2019-2021 ºi se va continua colaborarea cu instituþiile naþionale ºi
internaþionale cu competenþe în prevenirea

ºi combaterea comerþului ilegal, precum ºi
cu mediul de afaceri onest.
Prin acþiunile operative desfãºurate de
echipele mobile pe rutele de transport ºi
prin acþiunile lucrãtorilor din cadrul birourilor vamale de frontierã au fost intensificate acþiunile de supraveghere ºi control vamal asupra transporturilor de produse accizabile, a mãrfurilor supuse supravegherii
vamale, a bunurilor aparþinând cãlãtorilor
ºi a mijloacelor de transport.
Totodatã, Direcþia Generalã a Vãmilor ºi
structurile vamale teritoriale vor continua
sã depunã eforturi susþinute în continuare
þinând cont ºi de misiunea autoritãþii vamale de a proteja interesele financiare ale statului român ºi ale Uniunii Europene prin
intensificarea acþiunilor de control în zona
birourilor vamale de frontierã, pe rutele de
transport, în pieþe ºi târguri, precum ºi prin
participarea la operaþiuni comune de tip
JCO (Joint Customs Operations), organizate /derulate la nivel UE/ internaþional în
scopul combaterii contrabandei cu produse
din tutun ºi la acþiuni comune, sub coordonarea altor instituþii ale statului (Parchet,
Poliþie). Ca urmare a controalelor efectuate
de cãtre echipele de supraveghere ºi control vamal, în prima jumatate a anului 2020
au fost constatate 294 de fapte contravenþionale, sancþionate conform legislaþiei în
vigoare cu amenzi, în cuantum de
1.458.500 lei ºi 39 fapte infracþionale pentru care au fost întocmite sesizãri penale
inaintate organelor de cercetare penalã.
În prima jumatate a anului 2019 au fost
constatate 470 de fapte contravenþionale,
sancþionate conform legislaþiei în vigoare
cu amenzi, în cuantum de 2.250.510 lei ºi
30 de fapte infracþionale pentru care au fost
întocmite sesizãri penale înaintate organelor de cercetare penalã.
Reporter: Mulþumesc!n

Încasãrile din accize la produsele din tutun în 2019 ºi în
primele ºase luni ale anului 2020
mil.lei

ianuarie
- iunie
2020

Denumire indicator

an
2019

TOTAL încasãri din accize la produse din tutun, din care:

12.947,20

6.525,70

1. Accize încasate din vânzarea produselor din tutun, din care:

12.482,07

6.223,01

12.339,93

6.126,57

Accize încasate din vânzarea de þigarete
Accize încasate din vânzarea de þigãri ºi þigãri foi

11,71

8,02

Accize încasate din vânzarea de tutun de fumat fin tãiat destinat rulãrii de þigarete

25,14

20,98

Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat

6,03

8,22

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun datorate pânã la 31 ianuarie 2011

-0,03

0,01

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun încãlzit

55,9

55,43

Accize încasate din vânzarea lichidelor cu conþinut de nicotinã destinate inhalãrii cu ajutorul unui dispozitiv electronic

11,26

3,78

Accize încasate din vânzarea produselor din tutun, aferente unor activitãþi reorganizate

32,12

0

2. Accize încasate în vamã din importul de produse din tutun, din care:

465,13

302,69

Accize încasate în vamã din importul de þigarete

408,19

302,44

Accize încasate în vamã din importul de þigãri ºi þigãri de foi

0,55

0,25

Accize încasate în vamã din importul de tutun de fumat fin tãiat destinat rulãrii de þigarete

0,02

0

0

0

Accize încasate în vamã din importul altor tutunuri de fumat
Accize încasate în vamã din importul produselor din tutun datorate pânã la 31 ianuarie 2011

0,05

0,01

Accize încasate în vamã din importul produselor din tutun încãlzit

3,28

0,01

Accize încasate în vamã din importul lichidelor cu conþinut de nicotinã destinate inhalãrii cu ajutorul unui dispozitiv electronic

0,16

0,01

52,89

-0,02

Accize încasate în vamã din importul de produse din tutun, aferente unor activitãþi reorganizate

Sursa: ANAF

Comerþul internaþional cu tutun ºi produse din tutun
IMPORT

IMPORT

EXPORT

Valori

Denumire produs
Kilograme

(mii EUR)

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun

17.133.095

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

3.698.682

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

EXPORT
Valori

Kilograme

(mii EUR)

92453,65

1.797.461

2998,5

58436,86

25.587.058

442284,5

10.177.207

57562,06

6.619.866

366499,48

Tutunuri brute sau neprelucrate; deºeuri de tutun

28.961.787

166149,35

1.888.829

5394,35

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

7.302.708

110212,2

38.393.576

662287,26

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

14.649.612

88050,16

8.580.200

279626,42

Ianuarie-iulie 2020

Anul 2019

Sursa: INS
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“Luptãm cu criza continuând sã
muncim, sã investim ºi sã plãtim taxe”
(Interviu cu Evgeny Nikolsky, General Manager JTI România, Moldova ºi Bulgaria)
JTI a virat anul trecut la stat 4,2 miliarde lei, iar performanþa de pânã
acum aratã cã, pentru anul în curs, contribuþia va creºte substanþial.
Potrivit execuþiei bugetare din septembrie 2020, veniturile din accizele
pentru produsele din tutun au crescut cu 13% de la an la an. În condiþiile în care veniturile din energie sunt în scãdere, tutunul a devenit cel
mai solid contribuabil la buget. Evgeny Nikolsky, General Manager JTI
România, Moldova ºi Bulgaria ne-a vorbit despre cum vor fi rezultatele
JTI în 2020 ºi în ce condiþii se va putea baza statul ºi anul viitor pe taxele virate la buget de companiile de profil.

Reporter: Cum a fost anul 2020
pentru compania pe care o conduceþi
în România? Cu ce dificultãþi v-aþi
confruntat?
Evgeny Nikolsky: Ne-am adaptat
rapid la noua normalitate. Pe primul
loc în toatã aceastã perioadã a fost siguranþa celor peste 1.200 de oameni
care lucreazã pentru JTI România.
Am reuºit sã-i protejãm ºi am continuat sã muncim. Nu am trimis pe nimeni în ºomaj tehnic, am plãtit taxele ºi salariile.
Sigur cã am avut ºi dificultãþi. În
lunile martie-aprilie, prevederile neclare din ordonanþele emise pe durata stãrii de urgenþã au creat confuzii.
Ca urmare, au fost închise zeci de
magazine care vindeau produse de
bazã, inclusiv þigarete, ºi pentru care
prevederile ordonanþelor nu se aplicau. Ar fi fost bine sã se înfiinþeze de
la început în cadrul Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã dar, din pãcate, nu existã nici acum un punct de contact dedicat mediului
de afaceri, care sã discute cu reprezentanþii sectoarelor afectate de deciziile luate de autoritãþi.
Dar cea mai gravã ameninþare în
2020 a fost legatã de cadrul de reglementare. Pe agenda Parlamentului
s-a aflat în acest an cea mai radicalã
propunere anti-tutun, care dacã s-ar
fi aplicat ar fi subminat o întreagã in-

dustrie ºi implicit veniturile bugetare. Proiectul prevedea, printre altele,
interzicerea expunerii pachetelor de
þigarete la punctele de vânzare, interzicerea oricãrei sponsorizãri ºi asimilarea vapatului cu fumatul.
Vânzarea pachetelor de þigarete de
sub tejghea ar fi dus contrabanda la
niveluri fãrã precedent, mai ales în
localitãþile mici ºi în mediul rural,
unde comercianþii ar fi putut vinde
consumatorilor orice, inclusiv produse ilegale. Una dintre cele mai
grave consecinþe, dupã prejudicierea
bugetului statului, ar fi fost subfinanþarea domeniului cultural, ºi aºa
profund afectat de pandemie. Legiuitorii au abordat însã cu echilibru ºi
luciditate acest proiect redactat de
activiºtii anti-tutun, iar iniþiativa a
fost respinsã de plenul Parlamentului la finele lunii iunie.
Reporter: Ultimele date Novel
aratã cã piaþa neagrã s-a redus foarte
mult, comparativ cu anii trecuþi. De
ce a scãzut contrabanda cu þigarete
atât de abrupt în 2020?
Evgeny Nikolsky: Contrabanda a
scãzut pe fondul închiderii graniþelor, în perioada stãrii de urgenþã ºi
stãrii de alertã. Este de apreciat cã,
deºi în toate aceste luni au avut diverse alte atribuþii legate de pandemie, autoritãþile de aplicare a legii au
continuat sã-ºi facã datoria: am citit

Contrabanda face parte din criminalitatea
organizatã ºi este o ameninþare realã pentru noi
ºi pentru societate. Aºadar, JTI a semnat încã din
2005 Memorandumuri ºi Protocoale de
colaborare, mai întâi cu ANAF ºi Vama, apoi cu
Poliþia de Frontierã, IGPR, SELEC, pe baza
cãrora derulãm proiecte specifice. Contribuim
din 2010 la funcþionarea echipelor canine din
punctele vamale ºi din 2018 la dotarea Poliþiei de
Frontierã cu echipamente de ultimã generaþie".

în presã despre zeci de percheziþii,
grupãri infracþionale destructurate ºi
cantitãþi importante de þigarete ilegale confiscate.
Datele Novel din martie-iulie arãtau cã piaþa neagrã avea o pondere de
7,7% din totalul consumului, comparativ cu 12,1% în ianuarie, înainte
de declarararea pandemiei. ªi pentru
septembrie, procentul e aproximativ
similar, ºi anume 8,5%. Cu toate cã
este îmbucurãtor cã avem cel mai redus nivel din 2008, de când compania de cercetare Novel a demarat studiul comerþului ilegal, e bine sã fim
conºtienþi cã acest trend se poate inversa odatã cu deschiderea frontierelor.
Reporter: Cum susþineþi, concret, autoritãþile care au atribuþii în
combaterea contrabandei?
Evgeny Nikolsky: Contrabanda
face parte din criminalitatea organizatã ºi este o ameninþare realã pentru
noi ºi pentru societate. Aºadar, JTI a
semnat încã din 2005 Memorandumuri ºi Protocoale de colaborare,
mai întâi cu ANAF ºi Vama, apoi cu

Poliþia de Frontierã, IGPR, SELEC,
pe baza cãrora derulãm proiecte specifice. Contribuim din 2010 la funcþionarea echipelor canine din punctele vamale ºi din 2018 la dotarea
Poliþiei de Frontierã cu echipamente
de ultimã generaþie. Am lansat recent o nouã campanie publicã
anti-contrabandã. Începând din
2010, iniþiem anual astfel de campanii în parteneriat cu autoritãþile, cu
rezultate notabile în reducerea pieþei
negre pe durata derulãrii lor. Dacã
oamenii conºtientizeazã efectele
foarte grave ale comerþului ilegal cu
þigarete - prejudicierea veniturilor
bugetare, stoparea dezvoltãrii economice în regiunile de frontierã,
creºterea criminalitãþii -, vor putea
acþiona pentru schimbarea acestei
stãri de fapt. Sunt situaþii dramatice,
reale, vizibile. În localitãþile apropiate de graniþã, principala activitate
economicã e contrabanda. ªefii reþelelor infracþionale se îmbogãþesc,
iar oamenii obiºnuiþi subzistã, fãrã
nicio ºansã la educaþie, profesionalizare, dezvoltare. Pe scurt, nicio

ºansã la viitor.
Reporter: Cum vor fi rezultatele
JTI pânã la finele anului în curs?
Evgeny Nikolsky: Scãderea
contrabandei s-a reflectat în creºterea vânzãrilor ºi implicit a taxelor
virate la stat. În 2019, afacerile JTI
în România au depãºit 5,4 miliarde
de lei (peste un miliard de euro), din
care 78% reprezintã accize, TVA ºi
alte taxe, adicã 4,2 miliarde de lei
care au mers la buget. Sperãm ca în
2020 sã putem vira o sumã semnificativ mai mare, dat fiind cã politica
fiscalã a fost predictibilã pânã
acum, iar cadrul de reglementare nu
a suferit modificãri majore, care sã
nu fi fost anunþate din timp. Am
continuat ºi în aceastã perioadã sã
derulãm împreunã cu autoritãþile
programe de combatere a contrabandei ºi am continuat sã sprijinim
comunitatea, inclusiv prin donaþii
cãtre instituþii medicale ºi ONG-uri,
pentru combaterea Covid. Suntem,
aºadar, o companie dintr-o industrie
rezilientã, care în vremuri de crizã
s-a dovedit a fi un partener de nãdejde al statului. Luptãm cu criza continuând sã muncim, sã investim ºi sã
plãtim taxe.
Reporter: Cum estimaþi cã va fi
2021 pentru economia României ºi
pentru afacerile JTI pe plan local?
Evgeny Nikolsky: Anul viitor va
continua sã fie marcat de criza creatã
de pandemie ºi de urmãrile ei. Lumea a redus puternic motoarele, iar
anumite sectoare de activitate au fost
puternic afectate. De aceea, trebuie
ca mãsurile care se vor lua în continuare în acest context sã fie atent
chibzuite, pentru ca efectele crizei sã
nu devinã ireversibile.
Per ansamblu, cred cã economia
României va rezista, pentru cã are ºi
avantajul integrãrii într-o structurã
cum e cea a Uniunii Europene. De
asemenea, în trecut þara a avut ani

buni de creºtere economicã, fãrã dezechilibre majore.
Oricum ar fi, noi vom continua
sã ne vedem de treabã. Ceea ce am
fãcut ºi pânã acum. Depindem însã
în foarte mare mãsurã de politica
fiscalã, de cadrul de reglementare
ºi de eforturile autoritãþilor pentru
combaterea pieþei negre. Pentru
noi, predictibilitatea este esenþialã
ca sã ne putem desfãºura activitatea normal. Suntem îngrijoraþi de
nivelul deficitului ºi sperãm ca guvernanþii sã aibã în vedere ºi alte
soluþii în afarã de a taxa suplimentar tot pe cei care aduc cele mai
multe venituri. De asemenea, sã nu
repete experienþele trecutului care
aratã cã majorarea bruscã ºi neplanificatã a taxelor duce la pierderi
care depãºesc cu mult câºtigurile
pe termen scurt.
Eu am venit la Bucureºti la
începutul acestui an, atipic din toate
punctele de vedere. În ciuda restricþiilor impuse de pandemie, am reuºit
sã cãlãtoresc prin þarã, sã cunosc oamenii ºi sã mã integrez în cultura localã a companiei. O þarã frumoasã ºi
diversã, oameni harnici ºi creativi,
culturã bazatã pe colaborare ºi valori
solide. În 2021 dorim sã continuãm
sã investim în afacerile din România, în fabricã, în mãrci ºi mai ales în
oamenii noºtri, aºa cum am fãcut din
1993 încoace, de când RJR/JTI a decis sã se stabileascã aici. Vrem ca JTI
sã fie ºi pe viitor, indiferent de vremurile pe care le traversãm, un bun
cetãþean al societãþii româneºti, sã
construiascã, sã observe atent ceea
ce se întâmplã în jur ºi, dacã poate
schimba ceva în bine, sã treacã la
fapte. Cred cã a continua sã muncim
ºi sã ajutãm comunitatea în care trãim reprezintã cea mai importantã
contribuþie la lupta cu aceastã crizã
fãrã precedent.
Reporter: Mulþumesc! n

JTI în România
-

Cifrã de afaceri*: peste 5,4 miliarde lei (1,1 miliarde euro);
Taxe*: 4,2 miliarde lei, în creºtere cu 27% faþã de 2018;
Profit*: peste 543 milioane lei;
Peste 1.200 de angajaþi;
Circa 70% din producþia fabricii merge la export;
Coordoneazã, de la Bucureºti, afacerile din Moldova ºi Bulgaria.

* Date din 2019 pentru cele douã entitãþi JTI Trading ºi JTI Manufacturing

Câinii care se „joacã” în Vamã
„Câinele de Vamã trebuie sã fie
jucãuº ºi vesel. Pentru cã metoda de
antrenament se bazeazã pe joacã.
Câinele nu cautã þigãri, droguri sau
bani, ci jucãria pe care a fost instruit
sã o gãseascã ºi care a fost impregnatã cu mirosul respectiv”, spune Alexandru Ioniþã, ºeful Serviciului
Echipe Canine din Vama Românã.
În prezent, în punctele vamale de
la graniþe sunt activi 43 de câini specializaþi în depistarea tutunului, a
drogurilor ºi a banilor cash. Pentru
mai multã eficienþã, aproapre toþi au
dublã sau triplã specializare.
Scriem astãzi, pe scurt, poveºtile a
douã dintre vedetele serviciului.
Unul dintre cei mai eficienþi câini de
Vamã este Ruby, un exemplar din
rasa shar-pei, mic, nu foarte arãtos,
dar încãpãþânat ºi hotãrât sã-ºi gãseascã ”jucãria” cu orice preþ. Ruby
nu stã nicio clipã, dã din coadã puternic ºi vesel ºi face echipã excelentã
cu instructorul lui în aeroportul din
Oradea ºi în mai multe puncte vamale din cadrul Direcþiei Vamale Cluj.
Specializat pentru detecþia de tutun
ºi droguri, Ruby a devenit recordmen absolut în aceastã varã, dupã
ce a contribuit decisiv la rezultatul
unei acþiuni coordonate de poliþiºti ºi
procurori, prin capturarea a 8 kg de
heroinã ºi 4,5 kg de cocainã, în PTF
Borº, ”marfã” estimatã la circa douã
milioane de euro!
Thor, un câine ciobãnesc belgian
musculos ºi plin de energie, a fost cap
de afiº în presã datoritã rezultatelor
sale. Concret, nasul infailibil al lui
Thor a dus la descoperirea a peste
110.000 pachete de þigãri, într-un tir
care transporta oficial cãrãmidã ºi
vatã mineralã. Se întâmpla pe 20 mai,

Specializat pentru detecþia de tutun ºi droguri, Ruby a
devenit recordmen absolut în aceastã varã, dupã ce a
contribuit decisiv la rezultatul unei acþiuni coordonate de
poliþiºti ºi procurori, prin capturarea a 8 kg de heroinã ºi
4,5 kg de cocainã, în PTF Borº, ”marfã” estimatã la
circa douã milioane de euro!
în punctul de trecere Porþile de Fier 1.
Captura, în valoare de peste 1,3 milioane lei, a fost una dintre cele mai
mari înregistrate anul acesta.
Ruby ºi Thor au intrat în sesiunile

de pregãtire organizate de Direcþia
Generalã a Vãmilor în toamna anului
2017 ºi au devenit operaþionali fiind
incluºi în serviciul Vãmii în primãvara anului 2018. Aceºtia sunt demni

Nasul infailibil al lui Thor a dus la descoperirea a peste
110.000 pachete de þigãri, într-un tir care transporta
oficial cãrãmidã ºi vatã mineralã. Se întâmpla pe 20 mai,
în punctul de trecere Porþile de Fier 1. Captura, în
valoare de peste 1,3 milioane lei, a fost una dintre cele
mai mari înregistrate anul acesta.
continuatori ai lui Dinner sau Donna,
”pensionaþi” de curând. Aceºtia din
urmã nu mai vin la serviciu, ci se bucurã în continuare de o binemeritatã
odihnã acasã, în familiile agenþilor

vamali cu care au lucrat.
Echipele canine, formate din câine ºi lucrãtorul vamal sunt instruite
în trei etape: de formare, care dureazã 10-12 sãptãmâni, de perfecþiona-

re, pe durata a cinci sãptãmâni, dupã
care, anual, fiecare echipã participã
obligatoriu la o sesiune de întreþinere
a abilitãþilor dobândite, timp de douã
sãptãmâni.
Rezultatele bune ale echipelor canine se datoreazã, pe lângã instruire,
ºi legãturii strânse dintre câine ºi instructor. „La finalul unei zile de
muncã, câinele pleacã acasã cu instructorul. Deci face parte din familia lucrãtorului vamal”, precizeazã
Alexandru Ioniþã.
Valoarea mãrfurilor confiscate ºi a
amenzilor aplicate cu ajutorul echipelor canine depãºeºte un milion de
euro anual. Potrivit reprezentantului
Vãmii, suma este de aproape zece ori
mai mare decât investiþia în aceste
echipe.
Pânã anul acesta, sesiunile de instruire ale câinilor ºi ale lucrãtorilor
vamali s-au desfãºurat la Giurgiu. În
prezent, pregãtirea are loc la noul
Centru de formare a echipelor canine din Pantelimon, care urmeazã sã
fie inaugurat oficial. În momentul de
faþã, în cadrul Centrului, unul dintre
cele mai moderne din Europa, se aflã
la antrenament 13 lucrãtori vamali.
„Instructorii care se aflã aici, veniþi
din toatã þara, au ales sã facã parte
din structura de echipe canine în
mod voluntar. Cine face o astfel de
alegere trebuie sã iubeascã animalele ºi chiar sã fie dispus sã-ºi schimbe
felul de a fi”, adaugã ºeful
Serviciului Echipe Canine.
Echipele canine funcþioneazã cu
sprijinul JTI România care, din 2010
ºi pânã în prezent, a donat administraþiei vamale peste 50 de câini,
contribuind continuu la susþinerea
logisticã a activitãþii de pregãtire. n
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“Ne dorim ca 30% din producþie sã fie
reprezentatã de produsele fãrã fum”
(Interviu cu Branislav Bibic, Managing Director, Philip Morris România)
Reporter: Cum a fost afectatã compania de pandemia de Covid-19 ºi ce mãsuri
aþi luat pentru a trece mai uºor prin aceastã
perioadã?
Branislav Bibic: Încã de la debutul crizei, principala prioritate a companiei Philip
Morris în România a fost asigurarea continuitãþii activitãþii economice, atât în ceea
ce priveºte producþia realizatã în fabrica
din Otopeni, cât ºi în ceea ce priveºte totalitatea activitãþilor comerciale, de distribuþie
ºi suport, totul în condiþii de maximã protecþie a angajaþilor, partenerilor comerciali
ºi consumatorilor. Totodatã, am încercat sã
depãºim aria internã de concentrare ºi sã
contribuim la eforturile generale ale autoritãþilor ºi societãþii româneºti de a combate
cât mai eficient cu putinþã efectele negative
ale crizei sanitare ºi ale impactului economic generat de aceasta. Recunosc, a fost
nevoie de eforturi suplimentare substanþiale, însã suntem bucuroºi cã am reuºit sã trecem cu succes peste ceea ce credem cã a
fost perioada cea mai dificilã. În continuare, avem aceleaºi prioritãþi ºi ele sunt reflectate de mãsurile pe care le-am luat ºi
dupã 15 mai, când starea de urgenþã a fost
înlocuitã cu starea de alertã.
Pentru asigurarea coordonãrii optime ºi
a vitezei de reacþie adecvate, una dintre primele mãsuri a constat în înfiinþatea unui comitet intern pentru situaþii de urgenþã, care
gestioneazã în timp real toate situaþiile apãrute. În scopul asigurãrii unui nivel maxim
de protecþie ºi siguranþã, am luat decizia de
a permite continuarea activitãþii angajaþilor
fie de acasã, cum este cazul celor din divizia comercialã, fie la locul de muncã, în cazul angajaþilor din fabrica de la Otopeni,
dar în condiþii suplimentare de siguranþã. În
acelaºi timp, pe lângã toate mãsurile de
protecþie fizicã, am vrut sã ne asigurãm cã
vor depãºi, ºi la nivel personal, provocãrile
care au venit cu aceastã crizã. Dorim sã fim
o ancorã de stabilitate pentru angajaþii
noºtri, sã le oferim o zonã de siguranþã: stabilitatea locului de muncã, stabilitatea financiarã ºi, în plus, recunoaºterea eforturilor angajaþilor care continuã sã-ºi desfãºoare activitatea la locul de muncã. Philip
Morris International se ghideazã, atât la nivel global, cât ºi la nivel local, dupã un set
de principii clare, care promoveazã angajamentul faþã de angajaþii sãi ºi recunoaºte
contribuþia acestora la eforturile
companiei.
Din 18 mai, i-am încurajat pe colegii
noºtri sã continue sã lucreze de acasã, acolo
unde este posibil pentru companie, în funcþie de specificul funcþiei lor. Abordarea
noastrã rãmâne prudentã în continuare, în
principal din dorinþa de a nu ne expune colegii ºi familiile lor. Revenirea la birou se
va face gradual ºi controlat atunci când situaþia generalã ne-o va permite. La sediul
central ºi în fabricã am instalat sisteme de
monitorizare de la distanþã a temperaturii,
iar cei care lucreazã de la birou trebuie sã
urmeze reguli foarte stricte de protecþie sanitarã ºi distanþare socialã.
Suntem mândri de faptul cã, în România, dar ºi la nivel global, niciun angajat
Philip Morris nu a fost trimis în ºomaj tehnic ºi nu a fost disponibilizat din motive legate de criza prin care trecem. Mai mult,
angajaþilor încadraþi în categoria celor vulnerabili (cei care prezintã un risc ridicat de
infecþie severã cu COVID-19, cei cu o condiþie medicalã preexistentã, cu un sistem de
imunitate scãzut sau angajatele însãrcinate) care nu au dispus de condiþiile necesare
pentru a lucra de acasã, încã de la începutul
crizei, li s-a acordat concediu plãtit 100%
de cãtre companie pânã când va trece aceastã perioadã dificilã. De asemenea, angajaþii
a cãror prezenþã fizicã a fost ºi continuã sã
fie necesarã în fabrica din Otopeni au beneficiat de o recunoaºtere specialã – în funcþie de zilele efectiv lucrate pe durata stãrii
de urgenþã, aproximativ 750 de angajaþi au
primit prime al cãror cuantum brut a ajuns
pânã la 500 de dolari per angajat.
Prin tot ceea ce am fãcut în aceastã perioadã am vrut sã ne asigurãm cã vom continua producþia ºi, implicit, furnizarea de
produse cãtre consumatori, la aceleaºi standarde de calitate ºi siguranþã ca pânã acum.
Reporter: Cum caracterizaþi legislaþia
din domeniu?
Branislav Bibic: Legislaþia naþionalã
care reglementeazã produsele din tutun
este, în general, foarte bine aliniatã atât cu
legislaþia europeanã în domeniu, cât ºi cu
cerinþele Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS) în ceea ce priveºte controlul tutunului.
Philip Morris International a iniþiat în
urmã cu peste 5 ani o transformare radicalã
a industriei tutunului, care vizeazã în mod
primordial înlocuirea þigaretelor tradiþio-

nale ºi a celorlalte produse din tutun combustibile cu nou-dezvoltatele produse din
tutun încãlzit. Diferenþa fundamentalã dintre aceste produse noi ºi cele clasice constã
în absenþa fumului generat de combustie ºi
reducerea, astfel, a substanþelor nocive ºi
potenþial nocive la care se expun utilizatorii acestor produse. Aceastã transformare
majorã reprezintã un efort uriaº pentru
compania noastrã ºi are nevoie de sprijinul
autoritãþilor de reglementare pentru a avea
succes. Toatã lumea trebuie sã înþeleagã cã
noile produse sunt fundamental diferite, iar
comparaþia cu þigaretele sau asocierea cu
acestea din punct de vedere al tratamentului legal reprezintã un demers profund eronat. În niciun caz nu spunem cã utilizarea
noilor produse este lipsitã de riscuri sau cã
acestea nu ar trebui sã fie reglementate.
Dimpotrivã, susþinem dezvoltarea de reguli
specifice ºi tratamente fiscale potrivite acestor noi produse din tutun, care sã fie în concordanþã cu caracteristicile intrinseci ale
acestor produse ºi cu riscul pe care îl genereazã la nivelul consumatorilor ºi non-consumatorilor.
Pe termen scurt ºi mediu, este din ce în
ce mai clar cã, în pofida tuturor restricþiilor,
milioane de adulþi vor continua sã fumeze,
iar aceºtia trebuie sã aibã posibilitatea de a
adopta alternative mai bune la continuarea
fumatului. Un cadru de reglementare adecvat poate facilita acest demers. Astfel, este
esenþial ca legislaþia din domeniu sã recunoascã în mod explicit faptul cã nu toate
produsele din tutun au acelaºi profil de risc.
Atunci când vine vorba despre alternative
mai puþin nocive decât continuarea fumatului, cadrul de reglementare ar trebui sã
asigure cã fumãtorii adulþi care altfel ar
continua sã fumeze au acces la aceste produse ºi la informaþiile de care au nevoie
pentru a lua decizii mai bune pentru sãnãtatea lor. Tot acest proces trebuie sã fie corect
fundamentat pe baza datelor ºtiinþifice, rezultate din cercetãrile complexe efectuate.
Încurajãm, în acest scop, dezvoltarea, la nivelul autoritãþilor competente, a unui proces de evaluare ºtiinþificã riguroasã pentru
produsele inovatoare, fãrã fum. În urma
acestui proces, autoritãþile pot decide ce informaþii pot însoþi punerea pe piaþã a fiecãrui produs în parte ºi sã interzicã, în acelaºi
timp, cu stricteþe declaraþiile false sau care
ar putea sã inducã în eroare consumatorii.
Dacã discutãm de reglementarea noilor
produse din tutun, nu putem sã omitem subiectul taxãrii. Cotele de impozitare aplicate produselor din tutun fãrã fum trebuie sã
þinã seama de profilul de risc al acestor produse. În tot acest context, întreaga dezbatere referitoare la diferenþele de accizare
existente între þigarete ºi produsele din tutun încãlzit nu îºi gãseºte sensul. Produsele
din tutun încãlzit prezintã caracteristici
proprii radical opuse faþã de þigarete: utilizarea prin intermediul unui dispozitiv electronic, obiceiuri de consum distincte ale
consumatorilor, procese de fabricaþie mult
mai complexe, investiþii substanþiale în
cercetare, dezvoltare ºi îmbunãtãþire continuã, precum ºi mecanisme de comercializare diferite ºi mult mai costisitoare.
Totodatã, legislaþia trebuie sã împiedice
cu fermitatate accesul minorilor la toate
produsele care conþin nicotinã ºi sã conþinã
prevederi care sã oblige piaþa sã monitorizeze cu atenþie, sã raporteze orice schimbãri intervenite ºi sã elimine fãrã întârziere
orice efecte adverse care ar putea sã fie

identificate din timp.
Suntem foarte încrezãtori în potenþialul
pe care noile produse din tutun încãlzit îl au
în reducerea efectelor nocive asociate fumatului ºi continuãm eforturile noastre de
perfecþionare a acestor produse.
Reporter: Cum apreciaþi evoluþia contrabandei cu produse din tutun?
Branislav Bibic: Contrabanda cu þigarete a înregistrat o evoluþie favorabilã în ultima perioadã: a scãzut la un nivel de
13,8% în anul 2019, cu aproape 2 puncte
procentuale sub nivelul înregistrat la nivelul anului anterior. Mai mult, se pare cã aceastã scãdere va continua ºi în anul 2020,
având în vedere faptul cã, la nivelul lunii
iulie 2020, ponderea comerþului ilicit cu þigarete a înregistrat un nivel sub 10%.
Apreciem în mod deosebit eforturile
susþinute ale autoritãþilor de control din
România, precum ºi pe cele ale organismelor transnaþionale ºi europene. Rãmânem în
continuare un partener de nãdejde pentru
statul român în lupta împotriva comerþului
ilicit cu produse din tutun ºi încercãm sã
susþinem autoritãþile naþionale prin intermediul expertizei tehnice a angajaþilor
noºtri, a informaþiilor de care dispunem ºi,
nu în ultimul rând, prin continuarea parteneriatelor care au ca scop creºterea capacitãþii de detectare ºi control.
Concomitent, la nivelul pieþei interne,
observãm un fenomen de intensificare a
tranzitului ilicit de tutun brut, destinat transformãrii ulterioare în tutun de fumat, comercializat ilegal prin intermediul mediului online. Suntem în contact cu autoritãþile
responsabile de controlul acestui fenomen
ºi, în ultima perioadã, am reuºit sã observãm rezultate încurajatoare ºi în acest domeniu.
În ceea ce priveºte noile produse din tutun - þigaretele electronice ºi produsele din
tutun încãlzit - datele pe care le avem în
momentul de faþã sunt încã limitate ºi nu
permit stabilirea unui verdict clar. Existã
evidenþe ale unor fluxuri ilicite transfrontaliere de astfel de produse, inclusiv de dispozitive electronice ºi accesorii produse ºi
comercializate cu încãlcarea drepturilor de
autor, însã este încã prea devreme pentru a
putea avea o imagine detaliatã cu privire la
amploarea fenomenului. Avantajul în cazul
noilor produse constã în procesul de fabricaþie fundamental diferit faþã de þigarete,
care le face mult mai dificil ºi costisitor de
reprodus de cãtre grupãrile infracþionale
care ar dori sã le producã în mod ilegal.
Per total, considerãm cã evoluþiile sunt
pozitive; rãmân, însã, în continuare, problemele structurale de dotare ºi echipare a
autoritãþilor cu echipament performant
pentru lupta împotriva comerþului ilicit,
însã suntem convinºi cã lucrurile merg în
direcþia corectã.
Reporter: Ce mãsuri consideraþi cã ar
trebui luate, în continuare, pentru reducerea pietei negre a þigãrilor?
Branislav Bibic: Aºa cum menþionam
anterior, evoluþiile înregistrate indicã faptul cã lucrurile merg în direcþia corectã.
Existã, însã, trei direcþii de acþiune care, în
viziunea noastrã, ar putea contribui la scãderea în continuare a pieþei negre a produselor din tutun.
Prima direcþie de intervenþie o reprezintã dotarea autoritãþilor cu echipamente moderne de detecþie ºi control. Discutãm aici
de scannere performante pentru punctele
de trecere a frontierei, dar ºi de totalitatea
mijloacelor fixe ºi a echipamentelor tehnice necesare pentru echipele mobile. Continuarea dezvoltãrii echipelor canine ºi formarea continuã a personalului implicat în

Philip Morris International
a iniþiat în urmã cu peste
5 ani o transformare
radicalã a industriei
tutunului, care vizeazã în
mod primordial înlocuirea
þigaretelor tradiþionale ºi a
celorlalte produse din tutun
combustibile cu
nou-dezvoltatele produse
din tutun încãlzit".

aceste activitãþi reprezintã totodatã aspecte
cheie în asigurarea succesului.
Asigurarea accesului la informaþii actualizate ºi colaborarea interinstituþionalã
reprezintã cel de-al doilea pilon de consolidare a luptei impotriva comerþului ilicit.
Vorbim aici de colaborare între autoritãþile
din România, dar ºi la nivel internaþional,
cooperare cu autoritãþile din alte state sau
cu organismele transnaþionale. Contrabanda reprezintã un fenomen global, care nu
poate fi combãtut în mod eficient doar cu
resurse naþionale.
Cea de-a treia direcþie de acþiune o reprezintã colaborarea cu operatorii economici din domeniu, care reprezintã piaþa legalã a produselor din tutun ºi care pot pune
la dispoziþia autoritãþilor experienþa ºi expertiza proprii, atât de necesare pentru
creºterea eficienþei activitãþilor de control
ºi identificare a comerþului ilicit. Am dezvoltat de-a lungul timpului un parteneriat
de succes cu autoritãþile din România ºi ne
exprimãm pe aceastã cale deschiderea pentru continuarea ºi consolidarea acestui parteneriat.
Reporter: Cum a evoluat cererea pentru
produsele din portofoliul companiei care
înlocuiesc þigaretele tradiþionale?
Branislav Bibic: Produsele care încãlzesc tutunul ºi respectiv produsele din tutun încãlzit ale companiei noastre, comercializate sub denumirile de marcã IQOS ºi
HEETS, reprezintã punctul focal al strategiei noastre. Deºi cererea pentru aceste
produse creºte în fiecare an, având în vedere faptul cã discutãm despre produse inovatoare, care implicã un comportament de
consum diferit din partea consumatorilor,
avem nevoie de timp îndelungat pentru a
consolida aceastã piaþã emergentã. În acest
domeniu este greu de imaginat o transformare atât de radicalã care sã poatã fi realizatã peste noapte. Cu toate acestea, semnele sunt deosebit de încurajatoare ºi suntem
extrem de optimiºti în ceea ce priveºte viitorul acestei categorii ºi rolul sãu în oferirea de alternative mai puþin nocive fumãtorilor adulþi din România. Suntem încântaþi
sã vedem în fiecare zi consumatori adulþi
care fac trecerea la produsele noastre cu potenþial de risc redus în comparaþie cu continuare fumatului ºi care pot astfel sã se bucure de beneficiile pe care tehnologia dezvoltatã de compania noastrã le aduce în
viaþa lor.
Reporter: Ce alte proiecte investiþionale aveþi pe acest segment?
Branislav Bibic: Continuãm investiþiile implementate cu succes pânã în acest
moment în România, atât la nivelul unitãþii
de producþie din Otopeni, cât ºi pentru dezvoltarea ºi consolidarea pieþei produselor
din tutun încãlzit din România.
În ceea ce priveºte producþia, ca urmare
a finalizãrii investiþiei de peste 500 de milioane de euro, necesarã pentru transformarea fabricii din Otopeni, în scopul fabricãrii
de produse din tutun încãlzit marca
HEETS, suntem mândri de faptul cã am devenit unul dintre cei mai importanþi exportatori din România. Produsele fabricate aici
sunt exportate acum pe un numãr mare de
pieþe externe, situate pe cinci continente:
Europa, Asia, America Centralã ºi de Sud
ºi Africa. Acest lucru reprezintã o garanþie
a calitãþii, dar ºi a sustenabilitãþii investiþiei
Philip Morris în România. ªi nu ne oprim
aici, investiþiile atât în capacitãþile de producþie, cât ºi în piaþa internã continuã. Tot
acest efort are în spate un proces investiþional gigantic, de peste 7,2 miliarde de dolari,
sume mobilizate de cãtre Philip Morris
International la nivel global pentru activitãþile de cercetare ºi dezvoltare în domeniul
produselor fãrã fum.
La fel ca în orice alt domeniu, ºi la nivelul pieþei produselor din tutun viitorul aparþine tehnologiei. Am ajuns într-un moment
în care nu mai este posibil sã ignori sau sã
conteºti aceastã realitate.
Reporter: Cum a evoluat activitatea
companiei, în ultimul an?
Branislav Bibic: Inovãm continuu ºi
îmbunãtãþim produsele dezvoltate pe baza
feedback-ului primit din partea consumatorilor noºtri. Contextul actual ne-a obligat
sã accelerãm ºi mai mult tranziþia cãtre canalele digitale ºi sã încercãm sã reducem
sau chiar sã eliminãm, acolo unde este po-

sibil, interacþiunea fizicã. Pentru aceasta a
fost nevoie sã ne concentrãm mai mult pe
zona de investiþii în tehnologie în ultimele
ºase luni, iar rezultatele sunt deja vizibile.
Facem progrese mari pentru a ne îndeplini misiunea de a construi un viitor fãrã
fum. Derulãm studii ample ºi riguroase
pentru a demonstra cã, în comparaþie cu fumatul, adoptarea produselor noastre fãrã
fum duce la o reducere semnificativã a riscului de boli asociate fumatului. Acestea
includ cercetãri de laborator, studii clinice
cu fumãtori adulþi ºi cercetãri pentru a înþelege beneficiile potenþiale ale produsului
pentru sãnãtatea publicã, inclusiv modul în
care fumãtorii percep riscul produsului ºi
cum îl utilizeazã în condiþii reale.
IQOS este deja comercializat în 61 de
pieþe, una dintre ele este România, ºi aproape 15 milioane de fumãtori adulþi din aceste
pieþe au adoptat produsul. Mai important,
71% dintre ei au renunþat complet la þigãri.
Ambiþia noastrã este ca, pânã în 2025, 30%
din volumele noastre de producþie sã fie reprezentate de produsele fãrã fum, ceea ce
echivaleazã cu aproximativ 40 de milioane
de fumãtori adulþi care le adoptã la nivel
global. Dincolo de acest orizont de timp,
este dificil sã estimãm momentul exact al
unei astfel de schimbãri dramatice.
În prezent, în România, numãrul utilizatorilor adulþi de IQOS a ajuns la peste
150.000, o piaþã încã neconsolidatã. Pentru
aceºti utilizatori am creat platforma de loializare IQOS Club în care avem peste
50.000 utilizatori activi /lunã. Important de
precizat este faptul cã ne adresãm doar con-

tat deja aproape o cincime din veniturile
nete ale companiei în anul 2019, la nivel
global, iar în primul trimestru din 2020, am
înregistrat o micã creºtere.
Reporter: FDA a autorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat. Ce asteptãri aveþi în urma acestui
lucru?
Branislav Bibic: Aceastã decizie este
un moment istoric ºi un pas înainte în îndeplinirea misiunii companiei de a construi
un viitor fãrã fum ºi de a transforma industria tutunului. Este pentru prima datã când
Administraþia pentru Alimente ºi Medicamente (FDA) din Statele Unite acordã autorizaþia de comercializare ca produs din
tutun cu risc modificat unui produs electronic cu nicotinã, o alternativã la þigãri.
Astfel, autoritatea americanã a considerat
cã emiterea acestei decizii pentru IQOS
este adecvatã pentru a promova sãnãtatea
publicã.
Aceastã decizie confirmã cã dispozitivul IQOS este fundamental diferit de þigãri
ºi cã trecerea completã de la þigãrile convenþionale la IQOS reduce expunerea organismului la substanþe nocive sau potenþial
nocive. Pentru fiecare adult care fumeazã,
în mod evident, cea mai bunã alegere este
sã renunþe la fumat. Cu toate acestea, conform previziunilor OMS, mulþi nu o vor
face. Compania noastrã face eforturi sã le
ofere celor care nu renunþã alternative, produse fãrã fum, fundamentate ºtiinþific ºi
care reduc expunerea la substanþe nocive ºi
potenþial nocive. Decizia FDA le oferã acelor oameni din Statele Unite ale Americii

În prezent, în România, numãrul
utilizatorilor adulþi de IQOS a ajuns la
peste 150.000, o piaþã încã
neconsolidatã. Pentru aceºti utilizatori
am creat platforma de loializare IQOS
Club în care avem peste 50.000
utilizatori activi /lunã. Important de
precizat este faptul cã ne adresãm doar
consumatorilor adulþi în toate activitãþile
noastre comerciale ºi depunem toate
eforturile posibile pentru a ne asigura cã
minorii nu au acces la aceste produse".
sumatorilor adulþi în toate activitãþile noastre comerciale ºi depunem toate eforturile
posibile pentru a ne asigura cã minorii nu
au acces la aceste produse.
Reporter: Ce planuri de investiþii aveþi
pentru anul în curs?
Branislav Bibic: Transformarea companiei continuã în România, iar strategia
Philip Morris International rãmâne neschimbatã: suntem 100% angajaþi sã continuãm activitãþile de dezvoltare a portofoliului de produse cu risc redus pentru consumatori ºi sã oferim fumãtorilor adulþi din
România ºi din întreaga lume alternative
mai bune decât continuarea fumatului.
Investiþiile noastre din România continuã,
cu produsele din tutun încãlzit, rezervele de
tutun HEETS ºi dispozitivul IQOS, în centrul strategiei noastre.
Procesul de transformare prin care trece
compania, la nivel international, este axat
pe rezultatele cercetãrii ºtiinþifice riguroase, valorificarea celor mai noi descoperiri
tehnologice din domeniu, dar ºi pe construirea unei culturi organizaþionale bazate pe
agilitate, deschidere, cooperare ºi flexibilitate. Toate aceste atribute faciliteazã adaptarea la noile condiþii dictate de mediul extern. Ne dorim ca, în continuare, canalele
online de comercializare sã creascã în importanþã ºi lucrãm permanent la adaptarea
proceselor interne la noile condiþii pentru a
proteja sãnãtatea angajaþilor, a consumatorilor ºi a partenerilor comerciali.
Reporter: Cât din producþia de þigarete
exportaþi ºi în ce þãri?
Branislav Bibic: Ca urmare a investiþiilor realizate, în momentul de faþã fabrica
Philip Morris din Otopeni produce aproape
exclusiv produse din tutun încãlzit comercializate sub denumirea comercialã
HEETS. Produsele fabricate aici sunt destinate atât pieþei interne, cât ºi exportului.
Cea mai mare parte din producþie este exportatã în pieþe importante din Asia, America Centralã ºi de Sud, Europa sau Africa.
Investiþiile realizate în ultimii ani ne-au
permis sã creºtem semnificativ capacitatea
de producþie ºi, în acelaºi timp, ponderea
produselor exportate.
În momentul de faþã, putem sã afirmãm
cã Philip Morris România reprezintã unul
dintre exportatorii principali din România,
cu efecte benefice evidente la nivelul întregii economii naþionale.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi realizat
în prima jumãtate a acestui an comparativ
cu cea din perioada similarã din 2019 ºi ce
estimãri aveþi pentru întreg anul 2020?
Branislav Bibic: În 2019, cifra de afaceri a companiei a fost de 2,8 miliarde lei.
Este cert cã suntem o companie puternicã ºi cã vom depãºi, fãrã îndoialã, provocãrile actuale ºi vom continua procesul
de transformare prin care vrem sã transpunem în realitate viziunea unui viitor fãrã
fum.
La nivel global, suntem prezenþi cu
IQOS în 61 de pieþe, inclusiv Japonia, Coreea, Canada sau Statele Unite ale Americii, dar ºi în majoritatea statelor europene.
Putem spune cã acoperim în momentul de
faþã aproximativ 44% din piaþa internaþionalã.
Produsele noastre fãrã fum au reprezen-

care continuã sã fumeze acces la informaþii
despre un produs care, prin faptul cã nu
arde tutunul, ci îl încãlzeºte, reduce în mod
semnificativ producerea de substanþe nocive ºi potenþial nocive.
Ca urmare a aceastei decizii, sistemul
IQOS poate fi comercializat în Statele Unite cu urmãtoarele informaþii: dispozitivul
încãlzeºte tutunul, dar nu îl arde, ceea ce reduce în mod semnificativ producerea de
substanþe nocive ºi potenþial nocive, iar
studiile ºtiinþifice au demonstrat cã trecerea
completã de la þigãrile convenþionale la
IQOS reduce semnificativ expunerea organismului la substanþe nocive sau potenþial
nocive. Acestea sunt informaþiile care ar
trebui sã ajungã la fiecare dintre utilizatorii
IQOS, precum ºi faptul cã FDA a concluzionat cã dovezile ºtiinþifice disponibile
pânã în acest moment demonstreazã cã este
de aºteptat ca IQOS sã aibã un impact pozitiv asupra sãnãtãþii populaþiei, luând în calcul atât utilizatorii de produse din tutun, cât
ºi persoanele care nu utilizeazã în prezent
produse din tutun.
Desigur cã decizia FDA priveºte doar
Statele Unite, însã ea este o decizie de referinþã pentru companie la nivel internaþional, în toate cele 61 de pieþe în care suntem
prezenþi cu acest dispozitiv. Avem responsabilitatea de a le oferi tuturor utilizatorilor
adulþi cât mai multe informaþii despre produsele noastre pentru ca ei sã poatã face
cele mai bune alegeri la nivel personal.
Aceastã decizie oferã un exemplu cu privire la modul în care guvernele ºi organizaþiile din domeniul sãnãtãþii publice pot reglementa alternativele fãrã fum, pentru a le diferenþia de þigãri, ºi pentru a proteja, astfel,
sãnãtatea publicã.
Reporter: Câþi angajaþi are compania?
Branislav Bibic: În România, Philip
Morris are un numãr total de aproximativ
1.100 de angajaþi, care îºi desfãºoarã activitatea în biroul central din Bucureºti, în
sediile regionale ºi în fabrica din Otopeni.
Dintre aceºtia, aproximativ 250 sunt în divizia comercialã (inclusiv pentru posturile
de suport, cum ar fi IT, Financiar, Resurse
Umane), iar aproximativ 850 în fabrica din
Otopeni.
Suntem un angajator important pentru
România ºi punem întotdeauna în centrul
strategiei noastre atenþia pentru oamenii cu
care lucrãm.
Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
Branislav Bibic: Suntem liderii segmentului de produse din tutun încãlzit atât
pe piaþa internaþionalã, cât ºi pe cea din
România.
Fãrã îndoialã, suntem pe drumul cel
bun. Crearea ºi dezvoltarea pieþei produselor din tutun încãlzit nu a fost un demers
facil pânã în momentul de faþã. Nici în
continuare nu ne aºteptãm sã ne fie uºor.
Avem un drum lung de parcurs, însã provocarea este unul dintre factorii care ne
motiveazã. Toate argumentele sunt de partea noastrã ºi suntem 100% convinºi de
succesul produselor noastre, care vor
schimba pentru totdeauna piaþa produselor din tutun, cu beneficii evidente pentru
consumatorii adulþi.
Reporter: Mulþumesc! n
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“Peste 150.000 de români
au deja un glo ºi acest segment
este în creºtere”
(Interviu cu Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice în cadrul British American Tobacco)
În sectorul producþiei ºi comercializãrii produselor din tutun este necesarã crearea unui cadru fiscal predictibil care sã asigure cã diferenþa
dintre produsele vândute pe piaþa legalã ºi cele vândute pe piaþa neagrã
nu creºte, este de pãrere Ileana Dumitru, Director Juridic ºi Relaþii Publice în cadrul British American Tobacco. Domnia sa ne-a spus, într-un
interviu, cã cea mai mare ameninþare pentru afacerile legale adiacente
domeniului, fie cã vorbim de companii de tutun sau retaileri, mai ales
cei de talie micã ºi mijlocie, ºi pentru bugetul de stat vine din traficul ilicit cu produse din tutun.

Reporter: Ce mãsuri a luat industria tutunului, în general, ºi British American Tobacco, în particular, pentru a trece mai uºor peste
criza provocatã de pandemia de
Covid-19?
Ileana Dumitru: Încã de la
început, noi, la British American
Tobacco, am tratat aceastã situaþie
cu cea mai mare seriozitate. De
aceea, din primele momente, am
luat mãsuri clare ºi detaliate pentru
siguranþa angajaþilor ºi a familiilor
lor. Din fericire, am putut sã ne
continuãm activitatea ca de obicei,
respectând toate recomandãrile autoritãþilor ºi luând toate mãsurile
necesare pentru a asigura siguranþa
angajaþilor noºtri.
Reporter: Care este cea mai
mare ameninþare pentru industria
tutunului - legislaþia, fiscalitatea,
contrabanda…?
Ileana Dumitru: Cea mai mare
ameninþare pentru afacerile legale
adiacente domeniului, fie cã vorbim de companii de tutun sau retaileri, mai ales cei de talie micã ºi
mijlocie, ºi pentru bugetul de stat
vine din traficul ilicit. Contrabandiºtii câºtigã sute de milioane
aducând în þarã produse care sunt
mai ieftine ºi care nu sunt supuse
niciunui control de calitate. În cazul acesta, cheia este crearea unui
cadru fiscal predictibil care sã asigure cã diferenþa dintre produsele
vândute pe piaþa legalã ºi cele
vândute pe piaþa neagrã nu creºte,
mai ales cã românii cumpãrã deja
cele mai scumpe þigãri din Uniunea
Europeanã raportat la indicele puterii de cumpãrare.
Reglementarea ar trebui sã ia în
considerare ºi diferenþele dintre
produsele care conþin nicotinã.
Spre exemplu, produsele care
încãlzesc tutunul (THP), în loc sã
îl ardã, care, prin urmare, au potenþial de a reduce riscul asociat fumatului. De aceea este important ca
aceste produse sã fie taxate mai puþin decât þigãrile tradiþionale.
Reporter: Cum vedeþi evoluþia
contrabandei cu þigãri?
Ileana Dumitru: Chiar ºi în timpul pandemiei COVID-19, contrabandiºtii încalcã toate regulile pentru a-ºi menþine profitul. Cu toate
acestea, 2020 este primul an din ul-

timii 10 în care piaþa ilicitã a scãzut
sub 10%. Acest lucru a fost posibil
din douã motive: în primul rând,
datoritã eforturilor autoritãþilor de
control ºi, în al doilea rând, prin
prisma faptului cã Guvernul a menþinut un nivel acceptabil al accizelor pentru þigãri. Dorim sã continuãm buna colaborare cu autoritãþile, astfel încât sã putem proteja
fumãtorii adulþi de produsele nereglementate ºi sã diminuãm prejudiciile aduse bugetului de stat în fiecare an, sprijinind astfel redresarea
economiei româneºti. Eforturile
autoritãþilor împotriva combaterii
comerþului ilicit au continuat anul
acesta ºi, chiar dacã întregul context nu a fost unul uºor, în primele
nouã luni ale anului 2020 autoritãþile române au confiscat peste 91
de milioane de þigãri de contrabandã cu o valoare totalã de 53 de milioane de lei, conform datelor de pe
www.stopcontrabanda.ro.
Reporter: Ce mãsuri credeþi cã
ar trebui sã fie luate pentru a reduce

În mod evident trecem printr-o situaþie foarte
nesigurã, care evolueazã constant într-un ritm
alert, motiv pentru care vom continua sã
menþinem o legãturã strânsã cu sursele oficiale de
informaþii ºi sã ne adaptãm rãspunsul la
provocãrile legate de evoluþia COVID-19. Facem
tot posibilul pentru a sprijini funcþionarea
businessului ºi luãm toate mãsurile necesare în
acest sens: fiecare business a dezvoltat un plan de
continuitate a afacerii, care este permanent
actualizat ºi pregãtit pentru a fi implementat. La
nivel individual, fiecare dintre noi are o direcþie
clarã în ceea ce priveºte adaptarea rolului sãu la
noile condiþii de crizã".

rea de a lupta împotriva traficului
ilicit. Anul trecut, 21 aprilie a fost
stabilitã Ziua Naþionalã a luptei
împotriva Traficului Ilicit, iar anul

Eforturile autoritãþilor împotriva combaterii
comerþului ilicit au continuat anul acesta ºi, chiar
dacã întregul context nu a fost unul uºor, în
primele nouã luni ale anului 2020 autoritãþile
române au confiscat peste 91 de milioane de
þigãri de contrabandã cu o valoare totalã de

53 de milioane de lei

,
conform datelor de pe www.stopcontrabanda.ro".

piaþa neagrã a þigaretelor?
Ileana Dumitru: Ne bucurãm
cã autoritãþile îºi manifestã hotãrâ-

Produsele care încãlzesc tutunul (THP), în loc
sã îl ardã, au potenþial de a reduce riscul asociat
fumatului. De aceea este important ca aceste
produse sã fie taxate mai puþin decât þigãrile
tradiþionale".

acesta contrabanda a fost introdusã
în Strategia Naþionalã de Apãrare a
þãrii pentru perioada 2020-2024,
ambii sunt paºi mari care ar putea
ajuta oamenii sã-ºi dea seama cã
traficul ilicit este o problemã serioasã care afecteazã nu numai bugetul
statului, ci ºi siguranþa lor. În viitor,
credem cã este important ca autoritãþile sã dispunã de bugetul necesar

pentru a asigura frontierele cu
echipamentele tehnice de care poliþiºtii de frontierã ºi ofiþerii vamali
au nevoie pentru a prinde mai uºor
contrabandiºtii.
Reporter: Cum a evoluat cererea de produse din portofoliul companiei care înlocuiesc þigãrile tradiþionale?
Ileana Dumitru: Anul acesta
am lansat un nou produs: glo
Hyper. Este cel mai inovator produs de încãlzire a tutunului (THP)
al BAT, nu arde tutunul ºi are potenþialul de a fi mai puþin riscant
decât fumatul. Peste 150.000 de
români au deja un glo ºi acest segment este în creºtere.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei în ultimul an?
Ileana Dumitru: În mod evident trecem printr-o situaþie foarte
nesigurã, care evolueazã constant
într-un ritm alert, motiv pentru care
vom continua sã menþinem o legãturã strânsã cu sursele oficiale de
informaþii ºi sã ne adaptãm rãspunsul la provocãrile legate de evoluþia COVID-19. Facem tot posibilul
pentru a sprijini funcþionarea businessului ºi luãm toate mãsurile necesare în acest sens: fiecare business a dezvoltat un plan de continuitate a afacerii, care este permanent
actualizat ºi pregãtit pentru a fi implementat. La nivel individual, fiecare dintre noi are o direcþie clarã
în ceea ce priveºte adaptarea rolului sãu la noile condiþii de crizã.
Reporter: Ce planuri de investiþii aveþi?
Ileana Dumitru: Astãzi, vedem
noi oportunitãþi de a surprinde momente ale consumatorului care, în
timp, au devenit limitate de schimbãrile societale ºi de reglementare,
dar ºi oportunitãþi de a satisface nevoile ºi preferinþele în continuã
evoluþie ale consumatorilor. În
consecinþã, ne-am dezvoltat strategia pentru a ne concentra mai puternic pe livrarea unei schimbãri
treptate în performanþa categoriilor noi, alimentatã de investiþii care
provin din livrarea continuã a segmentului de produse pe bazã de
combustie a afacerii noastre.
La BAT, recunoaºtem cã nevoile
consumatorilor ºi ale societãþii se
schimbã. Aºteptãrile evolueazã
într-un ritm accelerat.
Pe mãsurã ce ne dezvoltãm strategia de grup, ne dezvoltãm ºi
Agenda de Sustenabilitate: ne-am
reîmprospãtat Agenda de Sustenabilitate pentru a reflecta importanþa reducerii daunelor cauzate

de tutun ºi, de asemenea, pentru a
pune un accent mai mare pe
importanþa abordãrii schimbãrilor
climatice ºi a managementului
mediului. În România, am investit în creºterea gradului de conºtientizare cu privire la impactul
pe care alegerile noastre îl au asupra mediului ºi am dezvoltat campania Alege Asumat Un Oraº Curat în 3 oraºe importante (Bucureºti, Iaºi ºi Constanþa), invitând
fumãtorii sã foloseascã scrumierele noastre stradale special concepute pentru a þine mucurile þigãrilor departe de strãzi. De asemenea, investim ºi în oameni: în
oamenii noºtri, prin sprijinirea
oportunitãþilor de dezvoltare
într-o gamã largã de sectoare de
afaceri ºi, de asemenea, prin încurajarea unei culturi a diversitãþii
ºi incluziunii; de altfel, în comunitãþile în care activãm, sprijinim
accesul la culturã ºi la istoria localã. Aceste programe se aflã în
desfãºurare ºi evolueazã ºi se
dezvoltã în timp.
Reporter: Cât din producþia totalã exportaþi ºi cãtre ce þãri?
Ileana Dumitru: Aproape 60%
din volumele produse în fabricã
sunt destinate exportului, ajungând
la peste 45 de þãri de pe tot globul,
inclusiv Rusia, Japonia, Brazilia,
Italia, Regatul Unit ºi Danemarca.
Fabrica British American Tobacco
din Ploieºti este a doua cea mai
mare fabricã a grupului din Uniunea Europeanã ºi una dintre cele

mai avansate din punct de vedere
tehnologic la nivel global, dupã o
investiþie de aproape 500 de milioane euro de la înfiinþarea fabricii, în
1996. Fabrica BAT din Ploieºti
este, de asemenea, furnizor de glo
Neo (stick-uri de tutun care se folosesc în dispozitivul de încãlzire a
tutunului glo) în întreaga Europa,
întrucât BAT îºi continuã ambiþia
de a transforma industria tutunului
cu o gamã de alternative cu risc redus pentru fumãtori.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în prima jumãtate a acestui
an comparativ cu perioada similarã
din 2019 ºi care sunt estimãrile
pentru anul 2020?
Ileana Dumitru: Nu existã o
estimare oficialã pe care sã o putem
face publicã pânã acum.
Reporter: Câþi angajaþi are
compania?
Ileana Dumitru: BAT este un
angajator strategic în România, cu
2.500 de angajaþi în cele trei entitãþi economice care îºi desfãºoarã
activitatea aici ºi alte 25.000 de locuri de muncã create în cadrul lanþului de distribuþie. Numãrul angajaþilor BAT s-a dublat în ultimii
ani, de la 1.200 în 2013 la 2.500 în
prezent.
Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi?
Ileana Dumitru: British American Tobacco este cel mai mare jucãtor de pe piaþa tutunului din
România, cu o cotã de piaþã de
53%.
Reporter: Mulþumesc! n

Fabrica British American Tobacco din Ploieºti
este a doua cea mai mare fabricã a grupului din
Uniunea Europeanã ºi una dintre cele mai
avansate din punct de vedere tehnologic la nivel
global, dupã o investiþie de aproape 500 de
milioane euro de la înfiinþarea fabricii, în 1996".
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“Industria tutunului - una dintre cele
mai reglementate din România”
(Interviu cu Nikos Nikiforidis, director general Imperial Tobacco România)
Reporter: Cu toþii trecem printr-o crizã
sanitarã ºi, conform estimãrilor, aceasta se
va transforma într-o crizã economicã. În
acest context, care au fost mãsurile luate în
aceastã perioadã în cadrul industriei tutunului, în general, ºi de compania pe care o
reprezentaþi, în special? În ce mod a fost
afectatã activitatea Imperial Tobacco?
Nikos Nikiforidis: Imperial Brands îºi
desfãºoarã activitatea pe 160 de pieþe ºi are
peste 30.000 de angajaþi: pandemia a afectat, în mod evident, toate þãrile în care ne
desfãºurãm activitatea.
În perioada de vârf din primãvarã, unele
dintre unitãþile noastre de producþie au suferit transformãri pentru a produce mãºti de
protecþie ºi soluþii de igienizare a mâinilor.
Încã de la începuturile perioadei de urgenþã de sãnãtate cauzatã de rãspândirea virusului Covid-19, toþi angajaþii noºtri au
început sã lucreze în regimul telemuncã, experimentând (sau inventând) noi moduri de
a lucra în siguranþã ºi, în acelaºi timp, îndeplinind toate nevoile de afaceri. Suntem
mândri sã arãtãm cã, mulþumitã pasiunii ºi
flexibilitãþii tuturor angajaþilor din cadrul
Imperial, nu am desfiinþat niciun loc de
muncã – absolut niciunul –, continuând sã
achitãm fãrã întârziere sau reduceri accizele,
astfel contribuind la bugetul României.
Reporter: Cum caracterizaþi legislaþia
din domeniu? Care sunt deficienþele acesteia ºi ce ar trebui fãcut pentru a fi optimizatã?
Nikos Nikiforidis: Astãzi, industria tutunului este una dintre cele mai reglementate industrii din România, iar legislaþia
aplicabilã domeniului este deja foarte complexã. Imperial Tobacco susþine reglementarea echilibratã, armonizatã în întreaga
Europã, al cãrei scop este de a proteja consumatorii în alegerile pe care le fac aceºtia
– fãrã a limita în niciun fel libertatea acestora – ºi de a susþine drepturile consumatorilor de a fi informaþi cu privire la produsele achiziþionate. Nu susþinem complicarea legislaþiei la nivel naþional, care îngreuneazã normele europene deja stricte. Desigur, acest lucru se reflectã în poziþia noastrã
generalã cu privire la noile (ºi numeroasele) seturi de norme europene care urmeazã
a fi adoptate: Directiva privind Produsele
din Plastic de Unicã Folosinþã, Directiva
UE privind Taxele ºi Accizele, urmãtoarea
Directivã UE privind Produsele din Tutun,
în prezent în etapa incipientã a discuþiilor
la nivel UE.

Reporter: Ce pãrere aveþi despre evoluþia comerþului ilegal cu produse din tutun?
Nikos Nikiforidis: În ciuda implementãrii complete a sistemului Track & Trace
care, deºi au fost efectuate investiþii substanþiale la nivelul întregii industrii, a pus o
presiune operaþionalã majorã, comerþul ilicit cu produse din tutun continuã sã reprezinte o problemã semnificativã în România
comparativ cu þãrile vecine care nu sunt
state membre UE. Preþurile pe piaþa localã
au continuat sã creascã în trecutul recent,
ca urmare a majorãrii accizelor.
Trebuie menþionat cã taxele ºi accizele în
România sunt deja la nivelul celor din þãrile
europene dezvoltate din Europa, fãrã ca, în
acelaºi timp, venitul per capita sã fie la acelaºi nivel. Din punctul nostru de vedere, orice politicã fiscalã ar trebui sã ia în considerare atât nevoile bugetului de stat, cât ºi
aspectele macroeconomice, pentru a evita
orice ºoc pe piaþã sau forþarea oamenilor sã
gãseascã alternative – în detrimentul absolut
al þelului iniþial. Cu alte cuvinte, pãstrarea
unei agende fiscale clare în sensul stabilitãþii
ºi al previzibilitãþii este esenþialã în asigurarea unor venituri la bugetul de stat fãrã ca,
pentru aceasta, consumatorii sã fie împovã-

raþi, astfel împiedicând orice stimulare a comerþului ilicit.
În plus, autoritãþile vamale, care deja fac
foarte multe eforturi în acest sens, ar trebui
sã aibã resurse ºi echipamente suplimentare, pentru a-ºi putea intensifica operaþiunile
de control ºi capacitatea de a combate contrabanda. În calitatea sa de companie responsabilã, Imperial Brands crede cu tãrie
în colaborarea completã ºi în dialogul deschis în sensul îmbunãtãþirii controalelor la
frontiere (mai ales la cele cu Ucraina ºi cu
Republica Moldova) ºi al eficientizãrii acestora. Comerþul ilicit trebuie combãtut pentru a garanta oferirea cãtre consumatori a
unor produse controlate ºi a permite statului sã colecteze veniturile estimate, astfel
reducând necesitatea impunerii altor taxe
în sarcina contribuabililor pentru a compensa pierderile suferite.
Pentru o scurtã perioadã de timp, de
curând, traficul ilegal a suferit o încetinire
bruscã: pandemia cauzatã de virusul Covid-19 a pus ºi þara noastrã în postura de a
lua mãsuri importante pentru a reduce traficul de bunuri ºi circulaþia persoanelor, iar
impactul asupra comerþului ilicit cu tutun a
fost imediat ºi impresionant. Închiderea

În ciuda implementãrii
complete a sistemului
Track & Trace care, deºi
au fost efectuate investiþii
substanþiale la nivelul
întregii industrii, a pus o
presiune operaþionalã
majorã, comerþul ilicit cu
produse din tutun continuã
sã reprezinte o problemã
semnificativã în România
comparativ cu þãrile
vecine care nu sunt state
membre UE".

graniþelor în luna martie a acestui an a condus la o scãdere a ponderei comerþului ilicit
de la 12-13% la circa 4%. Din pãcate, dupã
redeschiderea acestora, nivelul contrabandei ºi-a revenit rapid, ajungând deja la
7,7% în august.
Reporter: Din punctul dumneavoastrã
de vedere, care sunt mãsurile ce trebuie
luate pentru a reduce comerþul ilicit cu produse din tutun?
Nikos Nikiforidis: O abordare integratã prin colaborarea sectorului public cu cel
privat este vitalã pentru aplicarea ºi prevenþia eficace, la fel cum sunt echipamentele tehnologice avansate care fac posibilã
depistarea ºi identificarea activitãþilor de
contrabandã ºi a produselor falsificate. Desigur, suntem de pãrere cã intensificarea
controalelor la frontierã ºi pe teritoriul naþional, unde sunt comercializate þigarete
ilegale, este fundamentalã; mai mult, angajamentul nostru este de a crea produse de
calitate superioarã, în baza unor standarde
ridicate. Transparenþa noastrã ºi respectarea legislaþiei naþionale ºi internaþionale se
reflectã în deschiderea noastrã spre colaborare în cadrul luptei împotriva contrabandei, în interesul consumatorului, al propriei
afaceri ºi al þãrilor pe ale cãror pieþe ne desfacem produsele, care pierd milioane de
euro anual ca urmare a accizelor neîncasate. ªi, prin compensare, acest fapt are deseori rezultatul împovãrãrii consumatorilor, a
producãtorilor ºi a distribuitorilor, prin
adoptarea de noi taxe. Este vorba despre relaþia cauzã-efect care, în mod inevitabil,
conduce la majorarea preþurilor ºi, drept urmare, la cãutarea de cãtre consumatori a
unor produse mai ieftine în afara canalelor
comerciale legale.
Reporter: Care a fost evoluþia produselor NGP din portofoliul companiei companiei?
Nikos Nikiforidis: De mai mulþi ani,
Imperial Brands investeºte multe resurse
în activitãþile de cercetare ºtiinþificã ºi în
dezvoltarea Produselor din Generaþia
Urmãtoare (NGP) pentru consumul de
nicotinã, cu risc potenþial redus, conform

viziunii „de creare a unor produse mai
bune pentru fumãtorii din întreaga
lume”. Aceastã misiune a fost confirmatã
de Stefan Bomhard, noul CEO Imperial
Brands, care a preluat postul la 1 iulie
anul acesta, iar în cadrul Nerudia
(start-up achiziþionat în 2017, cu sediul în
Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi al Irlandei de Nord), centrul curent de
inovaþie ºi de cercetare al Imperial, activitãþile de investiþii ºi de cercetare se deruleazã mulþumitã activitãþii a peste 300
de oameni de ºtiinþã, designeri ºi ingineri
care fac eforturi în fiecare zi pentru a realiza „Ceva mai bun”.
Reporter: Ce alte proiecte mai existã în
acest segment?
Nikos Nikiforidis: În vederea reducerii
nivelului de risc din perspectiva sãnãtãþii
publice, Imperial Brands depune eforturi ºi
continuã studiile asupra întregii game de
produse cu eliberare a nicotinei: vaping
(EVP), tutun încãlzit (HTP), nicotinã pentru
uz oral (OND). Un portofoliu bogat ºi cuprinzãtor al tuturor acestor produse este în
prezent testat ºi cercetat în mai multe þãri în
care Imperial Brands îºi desfãºoarã activitatea, urmând a fi programate lansãri de noi
produse. Tutunul continuã sã reprezinte
principalul pilon al afacerii, chiar dacã Produsele din Generaþia Urmãtoare, care prezintã cea mai interesantã evoluþie în industria tutunului, devin din ce în ce mai importante pentru Compania noastrã, acestea oferind posibilitatea unei noi niºe în domeniu,
inclusiv a creãrii unui numãr mare de locuri
de muncã, atât în compania-mamã din Regatul Unit, cât ºi în cadrul filialelor din între-

o piaþã cheie pentru Imperial, iar de la
înfiinþarea acesteia în 2006, compania
creºte progresiv valoarea investiþiilor pe
piaþa localã în fiecare an, continuând sã investeascã în proporþii mult mai mari decât
reuºeºte afacerea sã se dezvolte. Ca organizaþie tânãrã cu un portofoliu stabilit perceput pozitiv de consumatori, atenþia Companiei principale rãmâne asupra distribuirii
produselor noastre ºi accesibilizãrii acestora în toatã þara.
Reporter: Care este cifra de afaceri
estimatã pentru 2020 ºi care sunt planurile
dompaniei?
Nikos Nikiforidis: Ne aºteptãm ca în
2020 sã continuãm sã ne dezvoltãm,
estimând o cifrã de afaceri anualã de aproximativ 125 milioane de euro, adicã o altã
realizare incredibilã având în vedere toate
problemele generate de COVID ºi dificultãþile cu care se confruntã economia în general. Astfel, ne consolidãm în mod consecvent prezenþa pe piaþa româneascã,
având planuri ambiþioase de dezvoltare din
perspectiva ofertei de produse ºi a echipei,
în anii care vin. Suntem foarte mândri de
creºterea consecventã ºi organicã a activitãþii noastre în România: suntem prezenþi
pe piaþã din 2006, iar activitatea noastrã
aici a dovedit o creºtere constantã ºi puternicã în fiecare dintre aceºti 15 ani. Suntem
pregãtiþi sã continuãm aceastã tendinþã
mulþi ani de acum înainte, datoritã pasiunii
angajaþilor noºtri ºi portofoliului nostru de
produse premium (Davidoff ºi Golden Virginia). Suntem foarte atenþi la identificarea
oricãrei oportunitãþi care apare pe piaþa din
România de a lansa noi produse din bogatul

Pandemia cauzatã de virusul Covid-19 a pus ºi þara
noastrã în postura de a lua mãsuri importante pentru a
reduce traficul de bunuri ºi circulaþia persoanelor, iar
impactul asupra comerþului ilicit cu tutun a fost
imediat ºi impresionant. Închiderea graniþelor în luna
martie a acestui an a condus la o scãdere a ponderei
comerþului ilicit de la 12-13% la circa 4%. Din pãcate,
dupã redeschiderea acestora, nivelul contrabandei ºi-a
revenit rapid, ajungând deja la 7,7% în august".
aga lume, precum ºi noi posibilitãþi de obþinere a veniturilor pentru distribuitori.
Reporter: Care a fost evoluþia companiei dumneavoastrã în anul care a trecut?
Nikos Nikiforidis: Deºi filiala noastrã
din România este încã la început de drum,
evoluþia noastrã este impresionantã de la an
la an!
Brandul nostru premium Davidoff se
aflã pe o traiectorie de creºtere solidã în
segmentul þigaretelor premium, noi cãutând în acelaºi timp sã ne consolidãm portofoliul de brand pentru a rãspunde mai
bine tuturor schimbãrilor privind cererea ºi
nevoilor consumatorilor. Un exemplu clar
îl reprezintã povestea de succes Golden
Virginia, un brand de top din segmentul tutunului fin tãiat (FCT) care, datoritã tradiþiei sale de necontestat ºi calitãþii superioare, conduce procesul de creºtere a întregului segment FCT din România.
Reporter: Ce investiþii intenþionaþi sã
efectuaþi în anul care vine?
Nikos Nikiforidis: România reprezintã

portofoliu cu multiple categorii de produse
al Imperial Brands.
Reporter: Câþi angajaþi are compania?
Nikos Nikiforidis: În prezent, Imperial
Tobacco Romania are 81 de angajaþi faþã de
75 anul trecut ºi, în ciuda perioadei dificile,
cifra noastrã de afaceri continuã sã creascã
faþã de cea din 2019. Persoanele care ocupã
poziþii în cadrul serviciului de asistenþã îºi
desfãºoarã activitatea în sediul nostru din
Bucureºti, cei mai mulþi dintre noi gãsindu-se în întreaga þarã, pentru a putea fi
aproape de clienþii noºtri. Avem o strategie
de HR clarã ºi consecventã în România,
pentru a continua dezvoltarea propriei capacitãþi, ceea ce înseamnã cã suntem în
continuã cãutare de oameni talentaþi pe
care sã îi angajãm. Acest fapt merge mânã
în mânã cu planul nostru de investiþii pe termen lung al cãrui obiectiv este de a pune la
dispoziþia angajaþilor noºtri tehnologii la
zi, pentru sprijinirea competenþelor ºi a abilitãþilor angajaþilor noºtri.
Reporter: Vã mulþumesc! n

ANUL TRECUT

IGPF: Am înregistrat cel mai scãzut nivel al
contrabandei cu þigãri din ultimul deceniu
l Piaþa neagrã a þigaretelor a scãzut în pandemie, conform Novel Research
Anul trecut, þara noastrã a înregistrat cel
mai scãzut nivel al contrabandei din ultimul deceniu, acest aspect fiind o consecinþã a eforturilor autoritãþilor de a combate
fenomenul, dar ºi a campaniilor de informare organizate la nivel naþional, la care au
participat activ ºi structurile de prevenire
din cadrul Poliþiei de Frontierã Române,
ne-au declarat reprezentanþii Inspectoratului General al Poliþiei de Frontierã (IGPF).
Cu toate acestea, poziþionarea României în
vecinãtatea unor state terþe, unde preþul þigaretelor este de 3-4 ori mai mic, coroborat
cu nivelul de trai scãzut al populaþiei din
zonele de la frontiera cu Moldova ºi Ucraina, indicã un nivel ridicat al ameninþãrii
privind contrabanda cu produse din tutun.
Luna cu cel mai scãzut nivel, începând din
anul 2008 (anul în care compania Novel
Research a demarat cercetarea ºi monitorizarea periodicã a fenomenului) pânã în
prezent, a fost septembrie 2019, când
valoarea înregistratã a fost de doar 10,5%.
În urma activitãþilor desfãºurate la nivelul P.F.R., în anul 2019, pe linia combaterii
contrabandei cu þigarete, poliþiºtii de frontierã au ridicat în vederea confiscãrii
91.690.180 þigarete, din totalul de
149.860.960 þigarete descoperite la nivel
naþional. Capturile înregistrate au fost realizate în cea mai mare parte la frontiera cu
Ucraina (72%).
În primele 6 luni ale anului 2020, comparativ cu aceeaºi perioadã a anului trecut,
a fost înregistratã o scãdere cu 57% a descoperirilor de þigarete la nivelul frontierelor României (20.352.492 de þigarete
comparativ cu 47.225.273 de þigarete descoperite în perioada similarã a anului
2019). Evoluþia din acest an se datoreazã

mãsurilor restrictive adoptate de statele
din regiune, pe fondul limitãrii efectelor
pandemiei de SARS Cov-2, conform surselor citate.
ªi în acest an frontiera cu Ucraina continuã sã fie cea mai afectatã de traficul ilicit
cu produse din tutun, capturile înregistrate
la aceastã frontierã reprezentând 50% din
totalul descoperirilor, dar cazuri semnificative s-au înregistrat ºi în alte zone ale þãrii.
Reprezentanþii IGPF ne-au declarat:
“Din cazuistica înregistratã rezultã cã principalul mod de operare identificat la frontierele cu Ucraina ºi Republica Moldova
rãmâne introducerea þigãrilor peste frontiera verde, în colete, transportate de cãrãuºi
pânã la locurile de depozitare sau pânã la
mijloacele de transport. Pentru transport
sunt folosite autoturisme sau microbuze
înmatriculate în alte state, cu plãcuþe de
înmatriculare false sau chiar fãrã plãcuþe de
înmatriculare. Sunt exploatate capabilitãþilor autovehiculelor de teren, care pot circula pe rute ocolitoare, drumuri forestiere sau
neamenajate, ocolind în acest fel zonele de
patrulare ale poliþiei de frontierã. Rutele
utilizate pentru transport sunt asigurate de
cãtre grupãrile infracþionale cu observatori
ºi antemergãtori. Un alt mod de operare
este reprezentat de folosirea dronelor, mod
de operare ce permite transportul
transfrontalier nedetectabil, pe distanþe
lungi ºi într-un timp relativ scurt”.
La nivelul punctelor de trecere a frontierei de pe aceste segmente de frontierã
(Ucraina ºi Republica Moldova) se menþine tendinþa introducerii þigaretelor ascunse
în diferite spaþii din mijloacele de transport, în pãrþile componente ale mijloacelor de transport, pe corpul sau în bagajele

Ultimele date ale companiei de cercetare Novel Research aratã un nivel al pieþei negre a þigaretelor
de 7,7% din totalul consumului, în scãdere faþã de 12,1%, cât s-a înregistrat la începutul anului, înainte de declararea pandemiei.
Marian Marcu, Director General Novel Research, explica, în comunicatul din septembrie: „În majoritatea regiunilor þãrii nivelul comerþului ilicit cu þigarete a scãzut, conform datelor prelucrate în perioada martie - iulie. Doar în regiunea centru contrabanda creºte cu 1,5 p.p., pânã la 1,8%, iar în
sud-est cu 0,4 p.p., pânã la 4,9%. Nord-est continuã sã fie cea mai afectatã de piaþa neagrã, cu un
procentde 22,5%,cutoatecãseaflãînscãderecu7,1 p.p.faþãde ianuarie2020.Dinpunctdevedere
al provenienþei produselor de pe piaþa neagrã, ponderea „cheap whites” creºte cu 19,7 p.p., pânã la
51,8%,iarMoldovascadesemnificativ,cupeste18p.p., pânãla9,7%.PondereaproduselordinUcraina scade cu 4,3 p.p., înregistrând un nivel de 5,1%, iar Serbia rãmâne relativ constantã (0,6%)”.
personale ale pasagerilor.
De asemenea, de la începutul anului
2020 au fost identificaþi mai mulþi factori
care au influenþat evoluþia fenomenului
contrabandei cu tutun la nivelul acestor

frontiere, cum ar fi:
ü închiderea temporarã a traficului internaþional în unele puncte de trecere a
frontierei de pe teritoriul statelor vecine;
ü unificarea de cãtre Republica Moldo-

va a cotei accizei pentru þigãrile cu filtru ºi
fãrã filtru, concomitent cu creºterea valorii
accizei cu 14,8%;
ü eliminarea de cãtre Republica Moldova a preþurilor minime de comercializare
cu amãnuntul a produselor din tutun ºi a facilitãþilor fiscale pentru produsele accizabile vândute în magazinele duty-free;
ü creºterea preþurilor þigãrilor în Ucraina cu 40% începând cu data de 01.01.2020,
dar ºi închiderea unor facilitãþi de producþie de pe teritoriul acestui stat.
La frontierele cu Bulgaria ºi Serbia, þigaretele sunt descoperite în general prin
punctele de trecere a frontierei sau pe comunicaþii, fiind traficate prin metoda ”capac” sau ascunse în spaþii special amenajate în compartimentele de transport marfã
ale autovehiculelor. Procentul ridicat al þigaretelor fãrã timbru descoperite pe aceste
segmente de frontierã, poate indica existenþa unor fabrici clandestine pe teritoriul
Bulgariei sau Serbiei, existând astfel probabilitatea ca þara noastrã sã fie doar o þarã
de tranzit, destinaþia finalã a þigaretelor
fiind reprezentatã de statele din centrul ºi
vestul Europei.
Din punct de vedere al provenienþei þigaretelor, situaþia se prezintã astfel:
La frontiera cu Ucraina se constatã cã
44% dintre acestea sunt fãrã timbru, 25%
sunt marcate ”Duty Free”, 11% au timbru
de accizare ucrainean ºi 20% alte timbre. O
serie de mãsuri implementate de autoritãþile ucrainene începând cu a doua jumãtate a
anului 2019 au început sã-ºi facã resimþit
efectul. În ultima perioadã s-au diminuat
mãrcile de þigarete ”consacrate” (Ashima,
Jing Ling sau Marble), locul acestora
tinzând sã fie preluat de mãrci provenite

din þãri învecinate Ucrainei (spre exemplu,
Belarus). Mãrcile de calitate superioarã
sunt cel mai probabil destinate
comercializãrii în state membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaþiului Schengen;
La frontiera cu Republica Moldova se
constatã faptul cã 93% dintre acestea poartã timbre specifice R. Moldova, diferenþa
fiind constituitã de cele din ”Duty Free”
(aproximativ 7%), aspect ce poate indica o
eventualã schimbare a ”furnizorilor”, în
condiþiile în care în semestrul I 2019 þigaretele fãrã timbru ºi cele de provenienþã
”Duty Free” reprezentau 54% din total.
Sursele citate au conchis: ”Din punct de
vedere al mãsurilor adoptate pe linia combaterii contrabandei cu þigãri ºi a evaziunii
fiscale, menþionãm urmãtoarele:
è intensificarea acþiunilor informativ-operativ ºi cercetarea calificatã a cazurilor înregistrate;
è documentarea temeinicã a activitãþilor ce urmeazã a fi derulate, stabilirea zonelor de risc, sarcinilor ºi responsabilitãþilor
forþelor implicate, modalitãþilor ºi a timpilor de acþiune în scopul eficientizãrii misiunilor operative derulate;
è constituirea de echipe mixte de lucru
din reprezentanþi ai Poliþiei de Frontierã,
Direcþiei Generale a Vãmilor ºi Direcþiei
Generale Antifraudã, în scopul investigãrii
cauzelor complexe, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetelor competente sã supravegheze activitatea de cercetare
penalã;
è evaluarea periodicã a activitãþilor desfãºurate în domeniul contrabandei în scopul identificãrii vulnerabilitãþilor ºi adoptãrii de mãsuri eficiente de prevenire ºi
combatere a riscurilor. n
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