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O altă idee a lui Macron, ironizată în
presa franceză dar, probabil, privită și
cu îngrijorare, este aceea a unei „președinţii Jupiteriene”, unde conducătorul
ocupă un loc demn, aflat deasupra politicii obișnuite, asemenea lui Jupiter, zeitatea supremă din mitologia romană.

'HD OXQJXO LVWRULHL ĠăULOH
FKHPDWHGHSURYLGHQĠăVăúLODVH
DPSUHQWD DVXSUD FLYLOL]DĠLHL DX
avut parte, de multe ori, de conGXFăWRUL OD IHO GH SăWUXQúL GH
FKHPDUHDGLYLQă'XSăRFăGHUH
VHPQL¿FDWLYă D LQÀXHQĠHL VDOH
JOREDOH vQ SHULRDGD SRVWEHOLFă
)UDQĠDHVWHKRWăUkWăVăúLVFKLPbe radical destinul, iar EmmanuHO0DFURQSDUHVă¿HFRQGXFăWRUXODúWHSWDWvQFăGHSHYUHPHDOXL
1DSROHRQ
&H vO UHFRPDQGă SH WkQăUXO
SUHúHGLQWH SHQWUX DFHDVWă PLVLXQHLVWRULFă"*kQGLUHDVDFRPSOH[ăGDULQFRPSUHKHQVLELOăSHQWUX
PXULWRULLGHUkQGGLQ+H[DJRQ
2úWLUHUHFHQWăGLQSUHVDIUDQFH]ăDWUHFXWDSURDSHQHREVHUYDWăvQ
SUHVDLQWHUQDĠLRQDOă7UDGLĠLDFHUH
SUHúHGLQWHOXLVăSDUWLFLSHODRFRQIHULQĠăGHSUHVăvQ=LXD%DVWLOLHL
VăUEăWRDUHDQDĠLRQDOăD)UDQĠHL
Dar Emmanuel Macron nu are
WLPS SHQWUX WUDGLĠLL GHRDUHFH

ÄJkQGLUHDVDFRPSOH[ăQXVHSRWULYHúWH XQHL VHVLXQL GH vQWUHEăUL
úL UăVSXQVXUL´ GXSă FXP D VFULV
Le Monde, care a preluat declaraĠLLOHXQXLFRQVLOLHUDOVăX
$GLFă MXUQDOLúWLL VXQW SUHD
SURúWL VăL vQĠHOHDJă YL]LXQHD VD
PăUHDĠăGDUDXIRVWVXILFLHQWGH
ÄOXPLQDĠL´ SHQWUX DO SURPRYD
QHFRQGLĠLRQDW vQ FDPSDQLD HOHFWRUDOă"
,DUDSRLFXPUăPkQHFXFHWăĠHQLL)UDQĠHL"&KLDUVăQXPDLH[LVWHQLPHQLFDUHVăOSULFHDSă"'DU
DWXQFLFXPODXYRWDW"
Analistul american Martin
$UPVWURQJ DUH DOWă H[SOLFDĠLH
„Agenda lui Macron este subPLQDUHD LQGHSHQGHQĠHL )UDQĠHL
úL WUDQVIHUDUHD DFHVWHLD FăWUH
%UX[HOOHV´ VFULH $UPVWURQJ SH
EORJXO VăX LDU GLQ DFHVW PRWLY
ÄQXDUHQLFLXQLQWHUHVSHQWUXVăUEăWRULUHDLQGHSHQGHQĠHL´
Emmanuel Macron nu s-a
RSULW vQVă DLFL ÌQ IDĠD 3DUOD-

PHQWXOXL FRQYRFDW OD 3DODWXO
9HUVDLOOHV0DFURQDGHFODUDWFă
YD XWLOL]D UHIHUHQGXPXO SHQWUX
DúL SURPRYD UHIRUPHOH LQVWLWXĠLRQDOH GDFă DFHVWHD QX YRU ¿
DSUREDWH VX¿FLHQW GH UHSHGH GH
OHJLVODWLY FRQIRUP XQXL DUWLFRO
GHOD5HXWHUV
2 DOWă LGHH D OXL 0DFURQ LURQL]DWăvQSUHVDIUDQFH]ăGDUSUREDELO SULYLWă úL FX vQJULMRUDUH
HVWH DFHHD D XQHL ÄSUHúHGLQĠLL
-XSLWHULHQH´ XQGH FRQGXFăWRUXO
RFXSă XQ ORF GHPQ DÀDW GHDVXSUD SROLWLFLL RELúQXLWH DVHPHQHD
OXL -XSLWHU ]HLWDWHD VXSUHPă GLQ
PLWRORJLDURPDQă
1XQXHVWHRJOXPă3UHúHGLQWHOH )UDQĠHL FKLDU úLD H[SULPDW
GHVFKLV DFHVWH LQWHQĠLL FDUH QX
VXQWGHORFVXUSULQ]ăWRDUH
ÄÌQSURFHVXOúLIXQFĠLRQDUHDGHPRFUDĠLHLOLSVHúWHFHYD¿JXUDUHJHOXL´DGHFODUDW0DFURQXQXLVăSWăPkQDOIUDQFH]vQXUPăFXGRLDQLLDU
ÄDFHDVWăOLSVăDFUHDWXQJROHPRĠLR-

QDO´GXSăFXPVHDUDWăvQWUXQDUWLFROGHSHVLWHXO%%&1HZV
ÌQ IDĠD FRPSOH[LWăĠLL JkQGLULL
OXL 0DFURQ SUHúHGLQWHOH DPHULFDQ 'RQDOG 7UXPS VH SDUH Fă
QX DUH QLFLR úDQVă SHQWUX D RSUL
PDUúXO)UDQĠHLFăWUHRQRXăHUăD
LQÀXHQĠHLJOREDOH
Ä1RL SXQHP FUHGLQĠD úL IDPLOLD QX JXYHUQXO úL ELURFUDĠLD vQ
FHQWUXOYLHĠLORUQRDVWUH´DGHFODUDW7UXPSOD9DUúRYLD%LURFUDĠLD
úL WHURULVPXO DX IRVW LGHQWL¿FDWH
GUHSW DPHQLQĠăULOH SULQFLSDOH
SHQWUX9HVWvQGLVFXUVXOVăXGXSă
FXPVFULH%ORRPEHUJ
De la instalarea sa la Casa
$OEă 7UXPS D IRVW LURQL]DW úL
acuzat permanent de grandomaQLHVDXLQVWDELOLWDWHSVLKLFă2DUH
FXP YD ¿ SULYLW vQ FRQWLQXDUH
0DFURQFDUHúLDDVXPDWGHVFKLV
ÄPDQWLD´ FHOXL PDL SXWHUQLF ]HX
DO5RPHL$QWLFH"
&Ă/,15(&+($
(continuare în pagina 8)

PAGINA 2

ZIUA FRANTEI/BURSA, NR.128

Vineri, 14 iulie 2017

COMUNITATEA DE AFACERI
Donald
Trump
va participa
la festivitãþile
dedicate Zilei
Naþionale
a Franþei
l 11.000 de poliþiºti
ºi jandarmi, mobilizaþi
pentru evenimentele
de astãzi
Preºedintele american Donald
Trump a ajuns, ieri dimineaþa, la Paris pentru o vizitã de douã zile, în
cursul cãreia se va întâlni cu omologul sãu francez Emmanuel Macron
ºi va fi invitat de onoare la parada
militarã anualã de Ziua naþionalã a
Franþei, relateazã AFP, Reuters ºi
DPA.
Aceastã vizitã de douã zile a fost
organizatã pe ultima sutã de metri ºi
reprezintã un moment de respiro
pentru miliardarul american, care a
lãsat în urmã noi controverse legate
de Rusia, transmite Ouest France,
potrivit News.ro. ”Preºedintele
Trump este foarte entuziasmat. Prima Doamnã este, de asemenea, foarte entuziasmatã pentru cã viziteazã
un cuplu precum Macron în Oraºul
Luminilor. Este chiar minunat”, a
declarat un oficial al administraþiei
Trump.
Donald Trump ºi Emmanuel Macron vor privi parada de pe
Champs-Elysees, care marcheazã o
sutã de ani de la intrarea americanilor în Primul Rãzboi Mondial alãturi
de Franþa.
Aproape 11.000 de poliþiºti ºi jandarmi vor fi mobilizaþi, astãzi, pentru tradiþionalele festivitãþi cu ocazia
Zilei Naþionale a Franþei, de 14 iulie,
în special în cursul defilãrii de pe bulevardul Champs-Elysées la Paris, la
care va asista preºedintele SUA, Donald Trump, într-un “context de
ameninþare teroristã crescutã”,
relateazã AFP.
“Toate efectivele sunt mobilizate”, a afirmat, recent, prefectul de
poliþie Michel Delpuech, inclusiv
Brigada de Intervenþie (BRI) “în rezervã, pregãtitã sã intervinã în orice
punct al Capitalei”.
Prefectul a spus cã vor exista ceva
mai multe forþe de ordine decât anul
trecut, între 200 ºi 300 mai multe pe
Champs-Elysées.
În total, 3.500 de poliþiºti ºi jandarmi vor fi însãrcinaþi cu securitatea manifestaþiei, sprijiniþi de 2.500
de pompieri. În toatã zona parizianã,
între 2.600 ºi 2.900 de ofiþeri de poliþie ºi jandarmi vor fi mobilizaþi
pentru a asigura securitatea.
Emmanuel Macron l-a invitat
luna trecutã pe Donald Trump la Paris pentru a asista la parada de Ziua
Naþionalã a Franþei, care va include
în acest an ºi soldaþi americani, pentru a marca împlinirea a 100 de ani
de când Statele Unite s-au alãturat
Aliaþilor în Primul Rãzboi Mondial.
Agenþiile internaþionale de presã
comenteazã cã Macron (39 de ani)
sperã sã folosescã greutatea istoricã
a evenimentului ºi grandoarea francezã pentru a-l fermeca pe imprevizibilul Trump - la doar ºase sãptãmâni dupã ce l-a primit pe Vladimir
Putin în Palatul Versailles.
În Londra, Berlin, Bruxelles ºi
Paris, liderii europeni se întreabã,
conform presei internaþionale, cum
se pot descurca cu preºedintele
american, a cãrui agendã naþionalã
a întors pe dos relaþiile transatlantice. Macron sperã sã construiascã o
relaþie cu noul ocupant de la Casa
Albã, care sã-i permitã sã influenþeze politica americanã sau, cel puþin, sã evite clivaje puternice între
UE ºi Washington.
Existã deja tensiuni legate de
încãlzirea climaticã ºi comerþ, în
vreme ce Trump ºi-a exprimat la finele anului trecut criticiile legate
de UE ºi a evitat în martie o
strângere de mânã cu Angela Merkel.
”Este foarte greu sã joci ºah cu
un bãrbat a cãrui strategie este un
complet mister ºi a cãrui singurã
consistenþã este urmãrirea intereselor naþionale ale Statelor Unite”, a
declarat expertul pentru relaþii internaþionale Bertrand Badie de la Universitatea Sciences Po din Paris.
Analiºtii internaþionali susþin cã
discuþiile dintre cei doi lideri se concentreazã pe eforturile comune de
combatere a jihadiºtilor Statului
Islamic din Siria ºi Irak. n

“Companiile au nevoie de stabilitate
ºi predictibilitate ca sã continue
sã investeascã în România”
l “Noile mãsuri fiscale anunþate neaºteptat ºi fãrã un studiu de impact ºi consultare publicã nu au fãcut decât sã întãreascã o
percepþie de crizã ºi panicã” l “În primele 6 luni ale anului 2017, CCIFER a finalizat 50 de proiecte de dezvoltare a
afacerilor” l În anul 2017, companiile franceze au fost interesate de urmãtoarele sectoare: automaticã, inginerie, servicii ºi
agriculturã
Interviu cu François Coste, Preºedintele Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Francezã în România (CCIFER)
strãini, România ar trebui sã con- 2019, mãsurile intempestive
Reporter: Relaþiile comerciale
tinue sã-ºi dezvolte infrastructu- anunþate au destabilizat mediul de
ºi de cooperare economicã între
ra, sã creeze mai multe parcuri in- afaceri, iar leul s-a depreciat imediat
Franþa ºi România au cunoscut o
dustriale, sã punã mai mult accent ºi considerabil în faþa euro.
creºtere foarte importantã în ultipe formarea profesionalã a oamePutem menþiona totodatã ºi immele decenii. Care este estimarea
nilor, sã reuºeascã o transformare pactul negativ pe care situaþia acdvs pentru anul 2017 ?
a sistemului de sãnãtate.
tualã îl are asupra populaþiei: o
François Coste: În prima jumãReporter: Guvernul de la Bu- creºtere rapidã a salariului minim
tate a anului 2017, economia romcureºti ºi ministerele au o atitu- în zone defavorizate, în sectoare
âneascã a cunoscut cea mai mare
dine pro-business sau birocraþia precum textilele ºi comerþul; 1/3
creºtere economicã, faþã de celelalte
este mai puternicã decât bunele din firme cu capital românesc se
state membre ale Uniunii Europene:
aflã deja în insolvenþã ; salariaþii
intenþii ale autoritãþilor ?
5,6 % în raport cu 2016 ºi 1,7% în raFrançois Coste: Conform Baro- care lucreazã în firme cu capital
port cu al IV- lea trimestru din anul
metrului de conjuncturã CCIFER, românesc sunt mai slab plãtiþi
precedent. Aceastã creºtere, plus
maturitatea instituþionalã este un decât cei care lucreazã în firme cu
estimarea Comisiei Europene cu prifactor care contribuie considerabil capital strãin; risc de emigrare a savire la o ratã de creºtere a economiei
la scãderea încrederii companiilor lariaþilor români, mai ales într-un
anuale de 4,4%, nu a fãcut decât sã
context de lipsã a forþei de muncã
franceze în piaþa româneascã.
creascã interesul investitorilor franPrin grupurile de lucru CCIFER calificatã în România.
cezi pentru România.
Reporter: Care sunt ºansele de
– Agriculturã, Construcþii, FinanAceastã tendinþã este susþinutã ºi
cooperare
între România ºi Franþãri europene, Finanþe, Responsade noi programe guvernamentale
bilitate socialã, Antreprenoriat, IT, þa în domeniul agriculturii ºi al
lansate anul acesta care încurajeazã
Sãnãtate – contribuim în mod con- industriei alimentare?
mediul de afaceri, precum prograFrançois Coste: Schimburile cosistent cu opinii ºi conþinut, consomul Start-up nation, care vizeazã sã
lidând astfel rolul de interlocutor merciale în domeniul agri-agro
stimuleze antreprenoriatul.
privilegiat în spaþiul public rom- între Franþa ºi România sunt deja
În plus, schimburile comerciale
importante, cu un potenþial de
ânesc.
franco-române s-au dublat în ultimii
CCIFER lucreazã în acelaºi timp creºtere. Sectorul agri-agro este un
10 ani. În 2016, schimburile comerºi cu alte comunitãþi de afaceri pen- sector important al economiei romciale bilaterale între cele douã þãri au
tru a consolida poziþii comune ºi a âneºti, reprezentând mai mult de
crescut la 9,3% în raport cu 2015,
oferi mai multã putere eforturilor 10% din schimburile comerciale ale
ajungând la 7,4 miliarde de euro.
þãrii.
noastre.
Parteneriatul economic strategic
În România sunt prezente nume
Toate societãþile care activeazã
care leagã Franþa de România contriÎn anul 2017, companiile france- nale eligibile finanþãrilor europene. în România, cu capital român sau mari ale investitorilor francezi în
buie la competitivitatea celor douã
þãri: societãþile franceze gãsesc prin ze au fost interesate de urmãtoarele CCIFER este activã în Coaliþia pen- strãin, susþin întãrirea coeziunii so- domeniul agri-business precum:
prezenþa lor în România un releu de sectoare: automaticã ; inginerie, tru Dezvoltarea României în mai ciale a României ºi convergenþa ei Caussade, Euralis, Expur, Limagramulte Task Force-uri, menþionând în Uniunea Europeanã. Înþelegem in, Maisadour Semences România,
creºtere, o diversificare a riscului, ta- servicii ºi agriculturã.
Aceste proiecte de investiþii au o cã începând cu acest an Camera este ºi susþinem demersurile guvernelor Sofrag Agri, Soufflet agro, Sopelente ºi bune practici ºi o sursã competitivã de valoare adãugatã, combi- mare probabilitate de realizare leader în Task Force Agriculturã ºi care s-au succedat pentru a creºte ma, Timac Agro, Groupama, etc.
În cadrul CCIFER, existã un
natã cu savoir-faire-ul francez, dacã atractivitatea României nu Raportor în Task Force-ul Fonduri puterea de cumpãrare a românilor.
Dar pentru o redistribuire a puterii Grup de lucru activ pe agriculturã
crescând competitivitatea lor atât în este afectatã de noile mãsuri anun- Europene.
Un focus important al activitãþi- de cumpãrare, companiile care care reuneºte experþi din domeniu
þate recent.
Franþa, cât ºi în alte pieþe.
Reporter: Care sunt reuºitele lor noastre sunt evenimentele orga- contribuie la dezvoltarea þãrii nu care propun diferite poziþii publice
Suntem încrezãtori cã prezenþa
francezã în România este solidã ºi ºi proiectele CCIFER în anul nizate în regiuni ºi acordarea unui trebuie destabilizate, mediul de bu- pentru a contribui la dezvoltarea ºi
sprijin mai mare pentru codurabilitatea sectorului agriîncurajatoare, fapt demonstrat ºi de 2017 ?
culturii în România. Un
François Coste: CCIFER expri- munitãþile noastre de afaceri “România ar trebui sã continue
misiunile pe care Camera le are penexemplu concret pentru detru societãþi franceze, fie cã este vor- mã o poziþie comunã a societãþilor locale. De asemenea am
schiderea unui dialog cu priba de prospectare a pieþei, cãutare de membre ºi a investitorilor francezi dezvoltat Business Cen- sã-ºi dezvolte infrastructura, sã
vire la agriculturã l-a repreclienþi, identificare de furnizori sau în România în dialogul cu autoritã- ter-ul CCIFER – acces la bi- creeze mai multe parcuri
zentat Cartea Albã a Agriþile publice. O comunitate de afa- rouri temporare, sãli de
cumpãrare de societãþi în România.
culturii din 2011 care reunea
Fundamentele parteneriatului ceri fondatã pe savoir-faire-ul fran- întâlnire sau servicii de lo- industriale, sã punã mai mult
economic între Franþa ºi România cez, CCIFER este un lider angajat gisticã.
accent pe formarea profesionalã a 29 de propuneri, multe dintre
Reporter: Cum apreciaþi
ele fiind deja implementate
sunt de viitor, cu precizarea cã ima- în dezvoltarea durabilã a persoanemediul de afaceri din oamenilor, sã reuºeascã o
la ora actualã.
ginea României prezintã un factor de lor, a companiilor ºi a României.
În acelaºi timp, existã ºi
De la începutul anului, CCIFER a România la orã actualã?
risc în momentul de faþã.
transformare a sistemului de
un actor important al coopeFrançois Coste: RomReporter: Investiþiile franceze în organizat 35 de evenimente (fie cã
sãnãtate”.
rãrii franco—române în doRomânia au un impact puternic este vorba de ateliere, conferinþe, de- ânia ºi-a creat o imagine pumeniu, ºi anume asociaþia
asupra dinamicii economiei noa- jun dezbatere) ºi 10 formãri, plus ternicã în ultimii ani pe care
AIDER - Agricultura Intestre. Care sunt investiþiile franceze Executive Management Programme ar trebui sã o pãstreze. Memsiness trebuie consultat ºi mãsurile
în România ºi în ce sectoare au cu ESCP Europe ( ExMP). Misiunea bri CCIFER au contribuit la crearea nu trebuie luate fãrã studii de im- gratã Durabilã Economic Rentabilã- care reuneºte agricultori, distriprezenþa cea mai mare? Puteþi noastrã rãmâne la fel de ambiþioasã, acestei imagini ºi au rãmas în Rom- pact fãcute în prealabil.
face o estimare a investiþiilor eco- urmãrind punctele cheie ale misiunii ânia în anii de crizã 2009-2013.
Reporter: Care sunt punctele buitori de inputuri, dar ºi industrii
Barometrul de conjuncturã eco- slabe ale politicii economice a gu- agro- alimentare ºi consumatorii
nomice ºi financiare ale Franþei în noastre: crearea de oportunitãþi penaflaþi în cãutarea de inovaþii ºi intetru membri; formarea ºi dezvoltarea nomicã realizat de CCIFER încã din vernului ?
România în anii urmãtori?
2011
aratã
percepþia
de
moment
a
resurselor
umane;
reprezentarea
inFrançois Coste: Comunitatea de
François Coste: Comunitatea resaþi de impactul acestora asupra
membrilor
Camerei
de
Comerþ,
tereselor
comunitãþii
franco-romafaceri francezã în România este fonoastrã de afaceri crede în poten- mediului înconjurãtor.
Reporter: Consideraþi cã
arte variatã ºi dinamicã, menþionând âne; susþinerea dezvoltãrii interna- Industrie ºi Agriculturã Francezã þialul României, aceasta fiind deaici mari investiþii prezente de mai þionale a companiilor ºi susþinerea din România (CCIFER) – 500 de monstratã ºi de prezenþa societãþi- Uniunea Europeanã va rezista în
societãþi membre, companii mari, lor franceze - 2500 de companii condiþiile Brexit ?
bine de 20 de ani ºi mici antreprenori antreprenorilor în România.
Încã de anul trecut, CCIFER a mici ºi mijlocii – cu privire la situa- instalate pe teritoriul românesc.
François Coste: Uniunea Eurocare au gãsit în România un cadru favorabil dezvoltãrii afacerii lor. De fost implicatã activ în reprezentarea þia economicã ºi a mediului de afa- Însã companiile cu capital român peanã este o comunitate de 28 de
exemplu, 75% din membrii vocii societãþilor franceze în dialo- ceri român.
sau strãin au nevoie de stabilitate state. Brexitul pune sub semnul
Fiind un instrument de coeziu- ºi predictibilitate pentru a conti- întrebãrii anumite principii ale aceCCIFER sunt IMM-uri ºi gul cu autoritãþile publice: flexibilistart-up-uri care contribuie la dez- tatea Codului Muncii, salariul mi- ne ºi de înþelegere a mediului de nua sã investeascã în România ºi steia, însã legãturile dintre membrii
voltarea economicã a þãrii ºi alãturi nim, legea dialogului social, siste- afaceri, Barometrul CCIFER pro- sã contribuie la crearea de noi lo- ei rãmân puternice.
În primul rând liberul schimb
de ceilalþi membri, cumuleazã un mul de formare tehnicã, legea retai- pune tendinþe în sectoare cheie curi de muncã. Coaliþia pentru
total de 18 miliarde de euro ºi peste lului, extinderea codurilor profesio- ale economiei române. Fiecare Dezvoltarea României doreºte sã între statele membre a fost unul
director general trebuie sã continue dialogul cu guvernul ºi dintre principiile care au stat la
125.000 de locuri de muncã
fie la curent cu tendinþele sã contribuie activ pentru a deter- bazã creãrii Uniunii, iar consudirecte.
economice ale pieþei unde mina fezabilitatea reformelor ºi sã matorii ºi investitorii europeni ºi
Fãcând un bilanþ al anu- “Din pãcate imaginea României
societatea este prezentã pen- contribuie la studiile de impact ne- internaþionali beneficiazã de nului 2016, CCIFER a fost a fost destabilizatã în ultima
tru a putea lua decizii ºi a cesare.
meroase avantaje ºi condiþii echiimplicatã în 50 de proiecte
perioadã
de
anunþurile
fãcute
de
face planuri de viitor.
comerciale, menþionând cã
Din pãcate imaginea României a tabile pentru toþi : coerenþa regleÎn acest moment, ultima fost destabilizatã în ultima perioadã mentãrilor, circulaþia liberã a perinteresul companiilor fran- guvern. Deºi firmele franceze îºi
ediþie a Barometrului din de anunþurile fãcute de guvern. Deºi soanelor, convergenþa nivelului
ceze s-a îndreptat cãtre
luna iunie 2017 aratã cã mo- firmele franceze îºi creaserã o ima- de trai, solidaritate politicã ºi
achiziþia de societãþi rom- creaserã o imagine bunã pe
ralul societãþilor chestionate gine bunã pe lângã acþionarii lor cu economicã puternicã. Astãzi,
âneºti, sau achiziþia de la lângã acþionarii lor cu privire la
este în uºoarã scãdere faþã de privire la mediul de afaceri din Uniunea Europeanã reprezintã
producãtori locali de: ammediul
de
afaceri
din
România,
2016, mai ales în contextul România, noile mãsuri fiscale cea mai mare piaþã mondialã ºi
balaje (carton); industrie în
incertitudinilor legate de anunþate neaºteptat ºi fãrã un stu- aceastã anvergurã contribuie la
special în auto; IT; lemn; noile mãsuri fiscale anunþate
schimbãrile politice. Impac- diu de impact ºi consultare publicã competitivitea companiilor eurotextile; transport pe apã; aeneaºteptat ºi fãrã un studiu de
tul se resimte la nivel de baro- nu au fãcut decât sã întãreascã o pene. Deocamdatã, principiile
ronauticã; destocking.
metru general. Totuºi, existã percepþie de crizã ºi panicã, mai ales Uniunii sunt mai puternice decât
Interesul manifestat de impact ºi consultare publicã nu
mai mulþi factori care contri- cu privire la echilibrul conturilor poziþiile luate de anumite þãri preinvestitorii francezi a tot
au
fãcut
decât
sã
întãreascã
o
buie la moralul oamenilor de publice ºi prioritatea absolutã de a cum Marea Britanie, iar viitorul ei
crescut în ultimii ani.
afaceri care au rãspuns che- colecta mai multe impozite, precum nu este de contestat, cel puþin deoÎn primele 6 luni ale anu- percepþie de crizã ºi panicã, mai
stionarului: slaba absorbþie a a declarat prim-ministrul.
camdatã.
lui 2017, CCIFER a finaliales cu privire la echilibrul
fondurilor europene; lipsa de
Suntem mândri de prezenþa
zat 50 de proiecte de dezÎntr-un moment în care România
personal tehnic calificat; co- avea nevoie sã-ºi întãreascã credi- României în Uniunea Europeanã, cu
voltare a afacerilor, fie cã a conturilor publice ºi prioritatea
rupþie; starea proastã a infra- bilitatea pentru a putea adera la regulile care o guverneazã. Chiar
ajutat companiile franceze
absolutã
de
a
colecta
mai
multe
structurii; imprevizibilitate OCDE, sã beneficieze de ridicarea dacã România nu este membru fonsã-ºi deschidã o filialã în
fiscalã; birocraþie etc.
impozite,
precum
a
declarat
România, sã se dezvolte pe
controlului MCV, sã între în spaþiul dator al Uniunii, ea va juca un rol
Pentru a-ºi menþine atrac- Schengen ºi sã pregãteascã cheie în reformarea ei, post Brexit.
o piaþã nouã sau sã identifi- prim-ministrul”.
tivitatea pentru investitorii preºedinþia Uniunii Europene în
Reporter: Vã mulþumesc! n
ce noi canale de achiziþii.
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DIPLOMATIE
MESAJ DIN PARTEA DOMNULUI TEODOR MELEªCANU, MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE:

“Franþa a reprezentat
un reper pentru România,
de-a lungul istoriei”
l Franþa este al patrulea partener comercial al þãrii noastre ºi al cincilea investitor în economia
româneascã
14 iulie reprezintã, prin încãrcãtura sa istoricã, un moment de sãrbãtoare a naþiunii franceze ºi, în acelaºi
timp, un moment de celebrare a unor
valori care au devenit universale
pentru istoria umanitãþii: democraþia, drepturile omului, libertatea, solidaritatea ºi egalitatea în drepturi, a
transmis Teodor Meleºcanu, Ministrului Afacerilor Externe, cu ocazia
Zilei Naþionale a Republicii Franceze.
Domnia sa a continuat: “De-a
lungul istoriei, Franþa a reprezentat
un reper pentru România, ampla
dezvoltare a acestei relaþii privilegiate contribuind inclusiv la mai
buna conectare a þãrii noastre la nucleul valorilor europene. Este remarcabil, de asemenea, faptul cã relaþiile româno-franceze se întemeiazã pe puternice legãturi inter-umane, afinitãþi culturale profunde ºi un ataºament autentic pe
care românii l-au nutrit întotdeauna
faþã de limba ºi cultura francezã.
În plan politic, Franþa a reprezentat în mod tradiþional un partener
privilegiat al României la nivel european ºi global, inclusiv în cadrul
principalelor organizaþii internaþionale. Aceastã legãturã, întotdeauna
specialã ºi înrãdãcinatã în istorie,
este orientatã cãtre viitor ºi dominatã de un suflu pozitiv, axat pe conso-

Volumul schimburilor comerciale a fost de
aproximativ 8 miliarde euro în 2016 (6,32% din
comerþul total întreprins de România), un record
absolut în evoluþia relaþiei bilaterale.
lidarea cooperãrii în plan politic,
economic ºi cultural.
Dialogul susþinut cu ocazia contactelor la nivel înalt, precum vizita
de stat din septembrie 2016 a
Preºedintelui Hollande în România,
întrevederea celor doi premieri din
8 iunie 2017 ºi întâlnirea dintre
Preºedintele Iohannis ºi Preºedintele Macron din 23 iunie 2017 au contribuit la trecerea relaþiei bilaterale
într-o etapã superioarã, marcatã de
voinþa celor douã pãrþi de aprofundare a cooperãrii, inclusiv în domeniul afacerilor europene ºi al celor
strategice.
Relaþia româno-francezã beneficiazã în ultimul deceniu de o dimensiune strategicã; expresie a acestei
anverguri sunt Parteneriatul Strategic, care defineºte, începând cu
2008, prioritãþile majore ale cooperãrii franco-române, ºi Foaia de
Parcurs (semnatã în 2013 ºi actualizatã în iunie 2016), care urmãreºte
sã valorifice potenþialul semnificativ existent în materie de cooperare
sectorialã în domenii precum: cul-

turã, educaþie, transporturi, energie,
cercetare, justiþie, politici europene
etc.
În 2019, România va asuma pentru prima datã Preºedinþia Consiliului Uniunii Europene. Cu aceastã
ocazie, vom promova ca obiectiv
major, alãturi de Franþa ºi de partenerii noºtri hotãrâþi sã susþinã continuarea integrãrii europene, o
Uniune mai solidarã ºi mai apropiatã de cetãþenii europeni, care sã
le poatã oferi acestora mai multã
securitate ºi prosperitate, într-o
lume din ce în ce mai complexã ºi
mai impredictibilã.
Celebrarea a 100 de ani de la
Marea Unire va fi, pentru þara noastrã, o sãrbãtoare marcatã ºi prin
organizarea, între 1 decembrie
2018 ºi 14 iulie 2019, a Sezonului
România-Franþa, serie de manifestãri culturale fãrã precedent, care
va aduce mai aproape de publicul
larg din cele douã þãri imaginea
modernã ºi dinamicã a ansamblului
relaþiei bilaterale.
Tabloul amplu al relaþiei rom-

âno-franceze nu ar fi însã complet
fãrã un element fundamental reprezentat de cooperarea economicã,
adevãrat port-drapel al reuºitei relaþiei bilaterale, funcþionând, în
acelaºi timp, ca un indicator fidel al
potenþialului sãu de dezvoltare.
Franþa reprezintã al patrulea partener comercial al României ºi al
cincilea investitor în economia
româneascã. Volumul schimburilor comerciale a fost de aproximativ 8 miliarde euro în 2016 (6,32%
din comerþul total întreprins de
România), un record absolut în
evoluþia relaþiei bilaterale. Se remarcã, în context, faptul cã balanþa
comercialã a înregistrat în anul
2016 un sold pozitiv de 411,92 milioane eur o, r epr ezentând o
creºtere cu 100,07%. Dupã evoluþia remarcabilã înregistratã în
2016, care a confirmat o consolidare a schimburilor bilaterale bazatã
mai ales pe creºterea exporturilor,
anul 2017 a debutat, la rândul sãu,
sub auspicii pozitive, schimburile
economice înregistrând creºteri
substanþiale.
Prezenþa investiþionalã francezã 2,42 miliarde euro la 31 mai 2017,
conform statisticilor Oficiului Naþional al Registrului Comerþului încadreazã, practic, evoluþia economiei româneºti dupã 1989. Elemen-

tele sale distincte sunt date de prezenþa marilor grupuri economice ºi
financiare, cele mai multe incluse în
indicele bursier CAC40, care au
dezvoltat pe piaþa localã proiecte
investiþionale semnificative, cu
strategii de dezvoltare pe termen
mediu ºi lung, în domenii importante precum industria auto, sectorul
bancar, telecomunicaþii ºi telefonie,
energie, construcþii, lanþuri de distribuþie, industria agroalimentarã
etc. Multe dintre acestea au devenit
emblematice pentru viaþa cotidianã
a multor români, putând fi citate
nume precum Dacia-Renault,
BRD, Orange, Carrefour, Lafarge,
Danone etc.
La aceastã prezenþã consolidatã
se alãturã o prezenþã ºi un interes tot
mai pronunþate din partea IMM-urilor franceze faþã de oportunitãþile
de afaceri din România.
Cercetarea, inovarea ºi noile

tehnologii constituie, de asemenea, domenii de mare potenþial ale
relaþiei, ambele pãrþi considerând
prioritare diversificarea domeniilor de colaborare ºi definirea de
noi prioritãþi de acþiune sectorialã,
reflectate în proiecte de mare viitor, precum Laserul ELI-NP de la
Mãgurele (cea mai avansatã infrastructurã de cercetare din lume
axatã pe studiul fizicii fotonucleare ºi aplicaþiile acesteia).
Având în vedere bazele solide
evocate mai sus ºi multitudinea intereselor convergente în plan bilateral,
european ºi internaþional, sunt convins cã relaþiile noastre de prietenie
ºi cooperare vor continua sã se dezvolte, în spiritul valorilor pe care popoarele român ºi francez le
împãrtãºesc: libertatea, solidaritatea, toleranþa.
La mulþi ani, Franþa! Bonne FLte
nationale!” n

“Pentru România, Franþa
“Franþa, în top patru
este
un
partener
ºi
un
aliat
parteneri comerciali pentru esenþial în cadrul UE ºi NATO”
þara noastrã”

Î

n calitate de Ministru pentru Me- astrã, ocupând locul 5 atât în clasadiul de afaceri, Comerþ ºi Antre- mentul BNR, cât ºi în funcþie de caprenoriat pot spune cã Franþa re- pitalul social subscris (conform daprezintã pentru noi nu numai un par- telor ONRC – Mai 2017), acesta
tener strategic de încredere, dar ºi înregistrând o valoare de 2,422 miliarde euro în cele
un adevãrat prieten
8.745 de societãþi
al României, relaþia
comerciale cu pardintre þãrile noastre "Cu ocazia Zilei
cristalizându-se ºi Naþionale a Franþei, ticipare strãinã la
capital (conform
consolidându-se în
datelor ONRC –
timp, prin concreti- doresc sã felicit
Mai 2017). Desizarea unor proiecte poporul francez
gur, valoarea realã
în care se regãsesc
pentru valorile pe
a investiþiilor franvalori ºi viziuni coceze depãºeºte cu
mune. Existã o afi- care le-a transmis
mult cifrele oficianitate culturalã ºi
culturii
le, acest fenomen
lingvisticã între þãdatorându-se decirile noastre – sun- democratice
z i e i a n u mi t o r
tem un stat francouniversale companii de a infon ºi de aceea am
încredere cã toþi cei Libertate, Egalitate, tra pe piaþa autohtonã prin filialele
care vor veni în Fraternitate".
pe care acestea
România pentru
le deþin în þãri cu
implementarea de
proiecte investiþionale vor gãsi aici fiscalitate redusã.
Companiile franceze prezente
o a douã casã. Cred cã prezenþa atât
de consistentã a companiilor france- pe piaþa autohtonã încã de la înceze în România are totodatã ºi o di- putul anilor 90 constituie o comumensiune afectivã, o legãturã istori- nitate de business puternicã, dinamicã, proiectele evoluând odacã valorificatã ºi în plan economic.
Franþa este unul dintre cei mai im- tã cu economia româneascã astfel
portanþi investitori strãini în þarã no- încât, astãzi, afacerile investitori-

lor francezi acoperã o serie largã
de sectoare: industria auto ºi de
componente auto, energie, infrastructurã, sectorul bancar, financiar, construcþii, imobiliare, comerþ.
Companii precum Renault (Renault Technologie Roumanie – cel
mai mare centru R&D Center în
afara Franþei), Saint Gobbain,
ENGIE, Société Générale, Auchan, Accor, Carrefour, Michelin,
Air Liquide, Orange, Vinci, BNP
Paribas, SNR, adevãraþi ambasadori ai României, reprezintã numai o parte dintre poveºtile de
succes din economia autohtonã
scrise de investitorii francezi ºi
am încredere cã, prin efortul nostru comun, lista rãmâne deschisã,
urmând a fi completatã ºi cu alte
nume sonore.
Franþa reprezintã, de asemenea,
unul dintre cei mai importanþi parteneri comerciali ai României,
s c h i mb u r i l e b i l a t e r a l e î n r egistrând o evoluþie extraordinarã
în ultimul deceniu, ridicându-se la
7,9 miliarde euro ºi poziþionând
astfel Franþa în top patru parteneri
comerciali pentru þara noastrã. În
calitate de Ministru pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, consider îmbucurãtor faptul
cã România exportã anual în
Franþa produse în valoare de peste
patru miliarde de euro (4,15 miliarde), Franþa ocupând locul trei între
þãrile de destinaþie a mãrfurilor
româneºti.
Cu ocazia Zilei Naþionale a Franþei, doresc sã felicit poporul francez
pentru valorile pe care le-a transmis
culturii democratice universale Libertate, Egalitate, Fraternitate ºi sã
asigur comunitatea expaþilor francezi prezenþi în România, de întregul
suport al ministerului pe care îl conduc ºi al meu personal, în vederea
transformãrii proiectelor pe care le
deruleazã în þarã noastrã în adevãrate poveºti de succes.
ILAN LAUFER
MINISTRU PENTRU MEDIUL
DE AFACERI

l “Cooperarea economicã este fãrã îndoialã un element-cheie al relaþiilor
noastre bilaterale”

Z

iua de 14 iulie este o datã emblematicã nu doar
pentru istoria Franþei, ci ºi pentru istoria întregii
umanitãþi. Un simbol pentru toate þãrile democratice, pentru care idealurile de libertate, egalitate ºi
fraternitate rãsunã în continuare ca un apel la unitate în
jurul valorilor democraþiei ºi statului de drept.
Relaþiile dintre România ºi Franþa sunt multiseculare.
În secolul al XIX-lea, este cunoscut rolul jucat de
Napoleon al III-lea în înfãptuirea Unirii Principatelor
Române, iar mai târziu, în timpul Primului rãzboi mondial, ne amintim de sprijinul oferit de Franþa, prin misiunea militarã condusã de generalul Henri Berthelot, în
preajma creãrii României moderne, în 1918. Plecând de
la aceste strânse legãturi ºi de la ataºamentul românilor
faþã de limba lui Moliére, Franþa a devenit, dupã cum se
ºtie, patria de adopþie a multor scriitori, artiºti ºi oameni
de ºtiinþã români intraþi în patrimoniul universal, precum
Constantin Brâncuºi, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, George Enescu sau Tristan Tzara.
Ce putem spune despre cooperarea româno-francezã
astãzi? Pentru România, Franþa este un partener ºi un
aliat esenþial în cadrul UE ºi NATO. Avem, de asemenea,
o cooperare strânsã în cadrul Francofoniei. Pe plan bilateral, relaþiile noastre sunt subsumate unui Parteneriat
strategic solid care ºi-a demonstrat din plin viabilitatea
ºi pertinenþa. Anul trecut, premierii român ºi francez au
semnat la Paris o Foaie de parcurs actualizatã a Parteneriatului strategic, în care sunt menþionate domeniile în
care România ºi Franta au convenit sã coopereze îndeaproape. Este vorba de unele dosare europene ºi globale
de actualitate, precum viitorul construcþiei europene,
migraþie, schimbãri climatice/energie, combaterea terorismului, precum ºi anumite sectoare ale cooperãrii
noastre bilaterale (transporturi, agriculturã, sãnãtate,
educaþie, culturã, afacerile interne etc).
Cooperarea economicã este fãrã îndoialã un element-cheie al relaþiilor noastre bilaterale. În ceea ce
priveºte comerþul bilateral, trebuie subliniat cã volumul schimburilor româno-franceze a crescut anul trecut cu 10%, atingând aproape 8 miliarde de euro. Vorbim, desigur, de investitori de primã mãrime precum
Dacia Renault, de nume mari în domeniul distribuþiei
comerciale ca Auchan sau Carrefour sau, mai recent,
de cooperarea iniþiatã între Airbus ºi Uzinele Ghimbav. Existã de asemenea un interes tot mai pronunþat al
IMM-urilor franceze faþã de oportunitãþile ºi atuurile
pieþei româneºti. Cooperarea noastrã economicã are
un potenþial deosebit ºi în sectoarele de viitor, cum ar
fi industriile creative, inovaþia ºi tehnologiile IT.
Relaþiile noastre culturale pot fi calificate ºi ele
drept exemplare. Între 30 noiembrie 2018 ºi 14 iulie
2019 se va desfãºura Sezonul România-Franþa, dedicat marcãrii Centenarului României moderne, obiectiv la realizarea cãruia, dupã cum am arãtat, Franþa a

contribuit esenþial. Sezonul va fi un prilej pentru ambele þãri de a-ºi promova imaginea, plecând de la un
concept care va acorda un loc preponderent creaþiei
contemporane, cercetãrii ºi inovãrii.
De asemenea, colaborãm excelent în domeniul
ºtiinþei ºi cercetãrii, cel mai bun exemplu în acest sens
fiind cooperarea în cadrul proiectului Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) de la Mãgurele.
Într-o relaþie de suflet cum este cea dintre România ºi
Franþa, contactele interumane ocupã în mod firesc un loc
aparte. Comunitatea româneascã din Franþa ºi cea francezã din România alcãtuiesc, prin contribuþia lor la dezvoltarea societãþilor în care trãiesc, o punte solidã între cele
douã naþiuni. De asemenea, cooperarea descentralizatã
dintre România ºi Franþa, care numãrã astãzi peste 250 de
parteneriate active la nivelul comunitãþilor locale, continuã sã fie dinamicã ºi consistentã.
Iatã doar câteva linii de forþã ale unei relaþii unice,
clãditã pe o prietenie niciodatã dezminþitã în momente
cruciale ale istoriei, pe un parteneriat strategic solid pe
care dorim sã-l consolidãm în continuare. În acest momente de sãrbatoare, le doresc fericire ºi prosperitate
prietenilor francezi.
Bonne FLte nationale!
LUCA NICULESCU
AMBASADORUL
ROMÂNIEI ÎN FRANÞA
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MACROECONOMIE
MINISTRUL
PAUL CHOLLET, ECONOMIST, COFACE FRANÞA:
FRANCEZ DE
FINANÞE, ÎNTR-UN
INTERVIU ACORDAT
PUBLICAÞIEI LES
ECHOS:

Franþa are ca
obiectiv un
avans al
economiei de
1,6% anul acesta
ºi de 1,7%
anul viitor

“Efectele atacurilor teroriste din 2015
ºi 2016 încep sã disparã”

l “Programul lui Macron include în special reforme pentru flexibilizarea pieþei forþei de muncã ºi pentru reducerea poverii
asupra companiilor” l “Nu se estimeazã o creºtere a datoriilor companiilor în 2017”
se va asigura cã bonusurile bancherilor nu mai sunt luate în considerare atunci când instanþele judecãtoreºti din domeniul muncii decid
asupra compensãrii celor ce sunt
concediaþi”.

G

uvernul de la Paris se aºteaptã la o creºtere a economiei franceze de 1,6% anul
acesta ºi de 1,7% anul viitor, a estimat ministrul de Finanþe, Bruno Le
Maire, într-un interviu acordat publicaþiei Les Echos, transmite Reuters.
Deficitul se va situa la 2,7% din
PIB în 2018, apreciazã Bruno Le
Maire.
Franþa, a doua economie a zonei
euro, ar urma sã înregistreze anul
acesta un deficit sub limita autorizatã de 3% din Produsul Intern Brut
stabilitã de UE. Ar fi pentru prima
datã din 2007 când ar fi respectatã limita de deficit.
“ªtiu cã Franþa mai are multe de
fãcut pentru a restabili credibilitatea
bugetarã pe termen mediu, dar avem
un obiectiv clar, reforme structurale
care, cred eu, îi vor convinge pe partenerii europeni”, a declarat ministrul francez de Finanþe.
Comisarul european Pierre Moscovici a fãcut recent un apel cãtre
noul preºedinte al Franþei, Emmanuel Macron, sã reducã deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB, ceea ce
va permite Franþei sã iasã de sub procedura de deficit excesiv.
Procedura de deficit excesiv este
lansatã de Comisia Europeanã când
o þarã membrã înregistreazã un deficit bugetar de peste 3% din PIB, iar
aceastã procedurã poate duce la impunerea de sancþiuni.

Comisarul european
Pierre Moscovici a fãcut
recent un apel cãtre noul
preºedinte al Franþei,
Emmanuel Macron, sã
reducã deficitul bugetar
sub pragul de

3%

din PIB.

“Am convingerea cã Franþa poate
ºi trebuie sã iasã acum de sub procedura de deficit excesiv”, a declarat recent Pierre Moscovici într-o conferinþã de presã, adãugând: “Existã toate motivele sã credem cã obiectivul
de a reduce deficitul sub pragul de
3% ºi a respecta toate criteriile poate
fi atins”. Comisarul european considerã cã, în acest an, Comisia Europeanã estimeazã cã Franþa va înregistra
un deficit de 2,9% din PIB, urmat de
unul de 3,1% din PIB pentru 2018.
În timpul campaniei electorale,
pro-europeanul Emmanuel Macron
s-a angajat, potrivit Agerpres, sã scadã
cheltuielile publice cu 60 de miliarde
de euro în cinci ani, graþie mai multor
mãsuri printre care ºi eliminarea a
120.000 de posturi de funcþionari. n

Guvernul francez va
reduce cheltuielile cu 4,5
miliarde euro în acest an
Guvernul francez va reduce
cheltuielile cu 4,5 miliarde de
euro în acest an, transmite
Reuters. Cea mai mare parte a
reducerilor de costuri va avea
loc la Ministerul de Interne ºi
la cel al Apãrãrii.
”Am identificat economii de
4,5 miliarde de euro pentru a
aduce deficitul din acest an la
sub 3% din PIB, în bugetul de
stat”, a declarat ministrul pentru Buget, Gerald Darmanin,
publicaþiei Le Parisien, potrivit
News.ro.
Economiile vor include negocierile mai stricte la licitaþii ºi
administrarea mai bunã a
maºinilor oficiale, a spus ministrul.
Reduceri de costuri de 850 de
milioane de euro vor avea loc
la Ministerul Apãrãrii ºi altele
de 526 de milioane de euro la
Ministerul de Interne.
Pentru a face noi economii
anul viitor, guvernul vrea reforme în politicile construcþiilor de locuinþe ºi de învãþãmânt vocaþional. n

Sondajele de opinie aratã
cã existã un nivel ridicat al
încrederii în economie

P

reºedintele Emmanuel
Macron este de aºteptat sã
promoveze economia francezã, în condiþiile în care
programul sãu include în special reforme pentru flexibilizarea pieþei
forþei de muncã ºi pentru reducerea
poverii asupra companiilor, considerã Paul Chollet, Economist, Coface Franþa.
Potrivit economistului, indicii de
încredere sunt foarte înalþi ºi pozitivi
comparativ cu nivelul de acum 5 ani:
“Aceºti indici ar trebui sã-l ajute pe
Emmanuel Macron sã convingã în
implementarea reformelor structurale.
Programul sãu economic cuprinde: taxe sociale mai mici, de la 33%
la 25% în timpul mandatului sãu, re-

ducerea poverilor care apasã asupra
companiilor (15 miliarde de euro în
timpul mandatului sãu), scãderea
ºomajului ar trebui sã devinã permanentã (impozite mai mici pe salarii
mici), crearea unei pieþe a forþei de
muncã mai flexibilã, sprijinirea
inovaþiei (10 miliarde de euro
cheltuieli).
Macron va atrage, de asemenea,
companiile britanice care ar putea sã
pãrãseascã Marea Britanie dupã
Brexit.
Primul ministru Edouard Philippe a declarat cã guvernul va elimina
cel mai înalt nivel al impozitului pe
salarii pentru companii precum
bãncile care nu plãtesc TVA, va
anula prelungirea planificatã a impozitului pe acþiuni. De asemenea,

Primul trimestru al anului 2017
a confirmat trendul de creºtere,
spune Paul Chollet, adãugând cã,
în timp ce consumul gospodãriilor (+0,1% faþã de trimestrul al
IV-lea al anului 2016) a fost atenuat de cheltuielile reduse cu
energia (-3,3%), acesta se aºteaptã sã se redreseze în a doua jumãtate, încurajat de scãderea
ºomajului (prognozat la 9,3% la
finalul anului 2017), de o
creºtere a salariilor (+0,8% în
2017) ºi de accesul la credite de
consum ieftine.
Economistul Coface Franþa
menþioneazã: “Aceste niveluri
scãzute vor fi impulsionate ºi de
investiþiile rezidenþiale, care ar
trebui sã accelereze. Aceastã
perspectivã aratã mai bine: numãrul permiselor de construcþie
emise în 2016 a crescut cu peste
10%.
Între timp, sondajele de opinie
aratã cã existã un nivel ridicat al
încrederii în economie. Reînnoirea ºi modernizarea aparatelor
de producþie existente vor fi
principalul motiv pentru investiþii în 2017.
Cu toate acestea, nu se estimeazã o creºtere a datoriilor companiilor în 2017, iar Impozitul pe
Credit pentru Competitivitate ºi
Ocuparea forþei de muncã (Credit Tax for Competitiveness and
Employment - CICE) ºi costurile
reduse ale energiei au permis

întreprinderilor sã-ºi creascã
marjele cu aproximativ 31,8%
în 2016.
Proiectul de finanþare din
2017 include mãsuri noi pentru
afaceri în valoare de 5 miliarde
de euro (0,2% din PIB), inclusiv
o reducere a impozitului pe profit la 28%, pentru întreprinderile mici ºi mijlocii.
Prin urmare, se estimeazã cã
insolvenþele vor scãdea uºor în
2017 (-3,2% faþã de -2,8% în
2016), iar creºterea numãrului
start-up-urilor (+12% evoluþie
anualã din 2014) va continua.
Cu toate acestea, unele sectoare
nu vor beneficia de aceastã scãd e r e a i n s o l v e n þ e l o r : t e x t ile-îmbrãcãminte, HORECA,
transporturi”.

Exporturile franceze par sã
stagneze în 2017
În timp ce Franþa a devenit mult
mai competitivã în privinþa preþurilor comparativ cu vecinii sãi
(creºtere redusã a salariilor ºi sprijin al statului prin pactul de responsabilitate ºi CICE), exporturile franceze par sã stagneze în
2017, apreciazã Paul Chollet,
Economist, Coface Franþa.

Domnia sa precizeazã: “Acest
efect va fi compensat de încetinirea
ritmului de creºtere a afacerilor
printre principalii parteneri comerciali ai Franþei. De exemplu, Marea
Britanie (7% din exporturi) va fi
afectatã de scãderea investiþiilor
companiilor (-0,3% în trimestrul I
al anului 2017, de la trimestru la trimestru).
În ceea ce priveºte importurile, în
timp ce preþul unui baril de petrol
va rãmâne scãzut în 2017, se prevede totuºi o creºtere cu 25%, pânã la
55 USD, în medie. Aceasta va contribui la preþul importurilor, dãunând balanþei comerciale a Franþei.
Balanþa serviciilor nu va mai fi
afectatã negativ de scãderea veniturilor din turism. Sectorul reprezintã 7,5% din PIB, din care 2,5
puncte sunt atribuite turiºtilor strãini. Efectele atacurilor teroriste din
anii 2015 ºi 2016 încep sã disparã.
Ocuparea hotelurilor a crescut cu
4,5% în primul trimestru al anului
2017 faþã de anul precedent,
atingând astfel un nivel fãrã precedent, pentru primul trimestru”.
Economistul spune cã numai pentru zona mai mare a Parisului rata
s-a îmbunãtãþit cu 12,8%.n

CHRISTOPHER DEMBIK, ANALIST MACRO LA SAXO BANK ªI CETÃÞEAN FRANCEZ:

“Provocarea cea mai mare pentru Macron
va fi sã continue reformele structurale”
l “E fals sã credem cã Parisul va beneficia de pe urma Brexitului”

O

ptimismul a explodat
dupã victoria lui Macron, dar, ca sã fim cinstiþi, mediul de afaceri ºi
încrederea consumatorilor din Franþa erau deja pe un trend pozitiv înainte de alegeri, datoritã unor date macro promiþãtoare, în special creºterea
PIB, considerã Christopher Dembik, analist macro la Saxo Bank ºi
cetãþean francez.
Acesta spune cã investitorii s-au
temut cã 2017 va fi un an pierdut în
ceea ce priveºte creºterea, însã majorarea PIB-ului a fost revizuitã pozitiv de câteva ori ºi ar putea atinge
1,6%, ceea ce e o performanþã foarte bunã având în vedere o creºtere
potenþialã de 1,8-2%: “Este, probabil, prea devreme sã vorbim despre
efectele victoriei lui Macron asupra
economiei franceze. Actualul trend
pozitiv este, mai degrabã, legat de
evoluþii externe (intensificarea comerþului global ºi economia Chinei
care performeazã peste prognoze).
Ultimele reforme implementate de
Hollande (n.r. fostul preºedinte al
Franþei), cum ar fi taxe reduse pentru companii – ceea ce a dus la
creºterea competitivitãþii – au contribuit ºi ele la acest fenomen”. Provocarea cea mai mare pentru Macron va fi sã continue reformele
structurale, susþine Christopher
Dembik, adãugând: “Dupã ceva
ezitãri, se pare cã vrea sã micºoreze
taxele începând cu 2018, ceea ce ar
avea un impact net asupra economiei ºi ar putea contracara efectele
negative ale reformei din domeniul
muncii. La prima vedere, pare cã reformele vor duce la ºomaj ridicat pe
termen mediu, aºa cum s-a

de la Saxo Bank ne-a declarat: “E
întâmplat ºi în alte þãri”.
Potrivit lui Christopher Dembik, fals sã credem cã Parisul va benefistarea de urgenþã, dupã atacurille te- cia de pe urma Brexitului. Desigur,
roriste, a avut un impact minor asu- unele companii îºi vor reloca sediile
pra creºterii economice în Franþa: ºi personalul la Paris, dar majoritatea
bãncilor se vor
“Deloc surprinzãmuta la Frankfurt,
tor, aºa cum sunt “Nu cred cã obiectivul
nu în capitala
toate statele dezprimarului Parisului de a Franþei, pentru a
voltate, ºi Franþa
fi mai aproape de
este foarte rezi- face din oraº capitala
autoritatea suprestentã la terorism. investitorilor în dolari va
mã, BCE. Cel
Cea mai vizibilã reuºi prea curând".
mult, la Paris s-ar
consecinþã a fost
putea desfãºura
asupra turismului,
mai ales cel din Ile-de-France ºi Su- activitãþi de banking comercial, dacã
dul Franþei. Dupã atacuri, am asistat bãncile licenþiate în Marea Britanie
la o reducere dramaticã a numãrului vor fi nevoite sã se retragã din UE,
de turiºti, în special cei asiatici. Asta fiind ºtiut cã Franþa exceleazã în
a afectat sectorul hotelier, deja «lo- acest segment. Pe de altã parte, nu
vit» de competiþia neloialã din partea cred cã obiectivul primarului ParisuAirbnb. În ceea ce priveºte creºterea lui de a face din oraº capitala investiPIB-ului, terorismul aproape cã n-a torilor în dolari va reuºi prea curând.
avut niciun efect, dar, pentru indu- Sistemul de taxe este încã prohibitiv
stria hotelierã, continuã sã fie pãgu- pentru investitorii strãini.
Christopher Dembik este de pãbos”.
Întrebat cum ar putea economia rere cã ºansa unui Frexit (n.r. ieºirea
Franþei sã profite de Brexit, analistul Franþei din UE) este aproape zero:

“Pânã ºi Frontul Naþional, care în
campanie trâmbiþa ieºirea din zona
euro, îºi revizuieºte platforma. Frexitul nu are suport în Franþa. Dacã
vom vorbi de ultimele douã naþiuni
care vor rãmâne în zona euro, acelea vor fi Germania ºi Franþa”.
Referitor la evoluþia Bursei de la
Paris, Dembik spune: “Piaþa francezã de acþiuni e pe un trend pozitiv.
Indicele CAC 40 a crescut, de la
începutul anului, la fel ca majoritatea indicilor bursieri europeni. Mã
aºtept ca evoluþia pozitivã sã continue, privind la indicatorii macroeconomici, profiturile excelente ºi
prognozele pozitive pe CAPEX
(creºterea de capital). Investitorii
sunt extrem de sceptici în ceea ce

priveºte compania EDF (furnizorul
de gaz ºi electricitate), dar celelalte
componente ale CAC 40 sunt încã
atrãgãtoare pentru investitorii strãini. Grupul petrolier Total, în pofida
presiunii continue pe preþul þiþeiului, continuã sã dea dividende competitive acþionarilor. Mai mult, deºi
asta va cere timp, piaþa de acþiuni de
la Paris încearcã sã promoveze
emergenþa noilor companii de
tehnologie, prin recent creatul indice Tech40. Segmentul acesta de
piaþã va rãmâne, totuºi, redus, din
cauza lichiditãþii limitate. Cu toate
acestea, este soluþia idealã pentru
companiile din sectorul digital care
cautã acces la noi surse din finanþare”. n
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Ideea unui fond suveran în România,
de inspiraþie francezã
l Mircea Ursache, fost preºedinte AVAS, a propus, în 2009, înfiinþarea unui fond suveran
l Ambasadoarea Franþei MICHOLE RAMIS: “Firmele franceze - interesate sã participe la
dezvoltarea societãþilor româneºti listate în FSDI” l MIHAI FIFOR: “Îngrijorãrile companiilor
strãine privind noile mãsuri din programul de guvernare sunt nefundamentate”

Î

nfiinþarea unui fond suveran de investiþii în þara noastrã era una dintre
mãsurile anticrizã stabilitã de coaliþia de guvernare, în 2009, iar un proiect
de lege în acest sens a fost depus de fostul preºedinte AVAS Mircea Ursache.
La data respectivã, Mircea Ursache
spunea, într-un interviu pentru
“BURSA”, cã inspiraþia a venit de la
francezi. Fondul, propus de Ursache,
urma sã preia participaþiile deþinute de
stat, prin diverse ministere.
Actuala coaliþie de guvernare PSD
ALDE ºi-a asumat, în programul de
guvernare, sã înfiinþeze un fond suveran de dezvoltare, însã, pânã acum, nu
a fost fãcut niciun demers.
Ambasadoarea Franþei la Bucureºti, MichPle Ramis a declarat, în
cadrul unei întâlniri cu ministrul
Economiei, Mihai Fifor, cã firmele
franceze sunt foarte interesate sã coopereze ºi sã participe la dezvoltarea
societãþilor româneºti listate în Fondul Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii (FSDI).
Ministrul Fifor a subliniat cã de
FSDI vor beneficia proiecte precum
Autostrada Piteºti-Sibiu, importantã
pentru producãtorul de automobile

Dacia Renault: ”Autostrada e o prioritate a guvernãrii noastre ºi se lucreazã accelerat la proiectul de lege privind achiziþiile speciale din infrastructurã, energie ºi apãrare. Autostrada e unul dintre proiectele finanþabile prin Fondul Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii”. Mihai Fifor a
estimat cã, dupã parcurgerea procedurilor de consultare publicã ºi vali-

darea de cãtre Eurostat, proiectul de
lege a FSDI va fi adoptat de Guvern
ºi va intra în dezbatere parlamentarã,
la începutul lunii septembrie 2017.
Ambasadoarea MichPle Ramis a
mai evidenþiat câteva proiecte de cooperare între industriile de apãrare francezã ºi românã. „Franþa se angajeazã
sã susþinã aceste colaborãri industriale
care vor implica producþia în fabrici ºi

implantarea în locaþii din România”, a
precizat diplomata francezã.
Ministrul Mihai Fifor a apreciat
ofertele prezentate. El a precizat, referitor la cooperarea deja existentã,
dintre Airbus ºi IAR Ghimbav-Braºov, pentru fabricarea elicopterului multirol H215 M: ”Intenþia
noastrã e IAR sã devinã contractor
principal pentru orice posibilã comandã de elicoptere pe care statul
român o va face pentru flota
îmbãtrânitã. Chiar dacã nu se aflã în
sfera de competenþã a Ministerului
Economiei, colaborarea cu Airbus nu
poate fi pusã în pericol, deoarece la
IAR proiectul se referã la elicoptere
multirol ºi nu la avioane de transport
persoane”.
Potrivit lui Mihai Fifor, îngrijorãrile companiilor strãine privind noile
mãsuri din programul de guvernare
sunt nefundamentate. “Vã rog sã comunicaþi mediului de afaceri francez cã nu se va lua nicio mãsurã
pânã ce nu se vor face studii de impact serioase ºi consultãri publice riguroase cu patronatele ºi sindicatele”, a spus ministrul Economiei,
Mihai Fifor. n

Tãriceanu a discutat cu ambasadorul
Franþei despre dezvoltarea
Parteneriatului strategic

P

reºedintele Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu, a discutat, în aceastã
sãptãmânã, cu noul ambasador al Franþei la Bucureºti, MichPle Ramis,
exprimând “deschidere pentru un dialog direct care sã asigure dezvoltarea armonioasã ºi susþinutã a Parteneriatului strategic dintre România ºi
Franþa”.
Potrivit unui comunicat, Tãriceanu a salutat alegerea noului preºedinte
Emmanuel Macron, precum ºi a noului Parlament ºi Executiv francez, “exprimându-ºi speranþa cã noii factori de decizie de la Paris vor continua sã solidifice construcþia europeanã ºi, în acest cadru, sã se identifice de comun acord
mijloacele de colaborare bilateralã intensificatã, luând în considerare ºi procesul de pregãtire ºi exercitare de cãtre România a preºedinþiei Consiliului
UE”.
Cei doi oficiali au trecut în revistã prioritãþile pe termen scurt ºi mediu ale
agendei de activitãþi bilaterale, între care organizarea Sezonului Cultural
România-Franþa 1 decembrie 2018 — 14 iulie 2019, care se va desfãºura sub
auspiciile marcãrii festive a 100 de ani de la întregirea României, prilej de a
evidenþia alianþa româno-francezã din Primul Rãzboi Mondial.
Ambasadorul francez s-a pronunþat pentru intensificarea cooperãrii pe linia institutelor culturale ºi pentru dezvoltarea la un nivel superior a relaþiilor bilaterale
economice, cu accent pe componenta industriei de apãrare.
La rândul sãu, preºedintele Senatului a reliefat importanþa pe care o acordã “sporirii vizibilitãþii cooperãrii culturale existente între România ºi
Franþa, considerând cã, în mod tradiþional, aceastã dimensiune a reprezentat forþa motrice de avansare a cooperãrii ºi în alte domenii de interes reciproc”.
Tãriceanu a accentuat importanþa pe care Senatul o acordã Institutului Cultural Român de la Paris, “instituþie care va avea o misiune deosebit de importantã în buna derulare a componentei ce-i va reveni în organizarea Sezonului
Cultural România-Franþa de anul viitor”. n
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COMPANII
LA SFÂRªITUL ANULUI 2016

Cifra totalã a investiþiilor pentru
activitãþile Grupului Renault România
este de 2,5 miliarde de euro
l “În primele cinci luni ale acestui an, modelul Sandero este cel mai vândut din topul din Franþa ºi al
doilea, din Europa” l “93% din vehiculele produse la Mioveni sunt exportate ºi vândute în afara
României”
Interviu cu Yves Caracatzanis,
director general Grup Renault România ºi preºedinte director general Dacia
Reporter: Cum apreciaþi
vânzãrile Automobile Dacia pe
piaþa româneascã, în ultimii ani?
Yves Caracatzanis: În ultimii 10
ani, piaþa de automobile din România
a cunoscut fluctuaþii semnificative.
În 2007, piaþa vehiculelor noi era de
350.000, iar la sfârºitul anului 2016,
piaþa totalã de vehicule noi a atins
132.000 unitãþi vândute. Cu toate
acestea, Grupul Renault România a
reuºit sã îºi menþinã poziþia de lider
al pieþei cu marca Dacia. În plus, în
doar 10 ani, Dacia a trecut de la o
marcã localã la un constructor european, recunoscut în lumea întreagã.
În primele cinci luni ale acestui
an, modelul Sandero este cel mai
vândut în topul în Franþa ºi al doilea,
în Europa. Duster ocupã poziþia a
treia în segmentul vânzãrilor din
segmentul C SUV în Europa.
Chiar dacã în ultimii trei ani a avut
loc o evoluþie a pieþei de maºini noi
în România, importurile vehiculelor
de ocazie, foarte vechi, au cãpãtat
proporþii alarmante, mai ales în urma
eliminãrii timbrului de mediu, în februarie 2016. Câteva exemple:
ü Invazia vehiculelor de ocazie (1
vehicul nou la fiecare 5,8 vehicule
de ocazie în primele 4 luni ale anului
2017);
üVârsta medie a parcului auto naþional este de 14 ani;
ü Piaþa vehiculelor noi se menþine
la un nivel foarte scãzut (de trei ori
mai jos faþã de anul 2007);
ü Intrarea pe piaþã a vehiculelor
importate: 73,5% mai vechi de 10
ani.
Piaþa vehiculelor noi este în prezent afectatã de vehiculele de ocazie

tru îmbunãtãþirea mediului înconjurãtor ºi a siguranþei rutiere ºi întinerirea parcului auto naþional (REMAT);
ü Stabililitatea ºi predictibilitatea
legislaþiei, mai ales socialã, fiscalã ºi
de mediu ;
ü Adaptarea sistemului de educaþie naþional, la toate nivelurile conform cu nevoile companiilor (învãþãmântul pro“Dacia este liderul
fesional ºi universitar) ;
incontestabil al pieþei auto
ü Dezvoltarea infrastructurii
rutiere;
din România, având o cotã
Evoluþia infrastructurii
de piaþã de aproximativ 30%, în România este necesarã
nu doar pentru investitori,
în 2016”.
dar ºi pentru toþi românii.
Reporter: Cum apreciaþi iniþiaApreciem lansarea licitativa actualului Executiv privind þiilor pentru primele porþiuni ale autoimpozitarea companiilor pe cifra strãzii Piteºti – Sibiu.
de afaceri?
Reporter: Care este valoarea toYves Caracatzanis: Asociaþiile talã a investiþiilor fãcute la AutoCoaliþia ºi Foreign Investor Council, mobile Dacia?
unde suntem membri, ºi-au exprimat
Yves Caracatzanis: Cifra totalã
poziþia în aceastã privinþã în data de a investiþiilor pentru activitãþile
30 iunie. Pentru investitori este fun- Grupului Renault România este de
damental sã fie asigurate stabilitatea 2,5 miliarde de euro, la sfârºitul
ºi predictibilitatea legislaþiei, mai ales anului 2016. Acestea au fost oriensocialã, fiscalã ºi de mediu. Menþine- tate cãtre modernizarea platformei
rea competitivitãþii este esenþialã industriale, pentru dezvoltarea gapentru dezvoltarea durabilã a þãrii.
mei de produse ºi pentru crearea
Reporter: Care sunt cele mai unui lanþ complet de construcþie a
mari probleme cu care vã confrun- unui automobil: studii client, design,
taþi pe piaþa româneascã? Ce ne inginerie (inclusiv testare), fabricaputeþi spune despre infrastructura þie, logisticã, comerþ, servicii de business, post-vânzare ºi finanþare. În
din România?
Yves Caracatzanis: Pentru a con- 2016, am investit 175 de milioane
tinua dezvoltarea activitãþilor noastre, de euro pe platforma industrialã de la
trebuie sã pãstrãm împreunã compe- Mioveni.
Reporter: Anul trecut, numãrul
titivitatea industrialã a României pe
termen lung prin:
angajaþilor Automobile Dacia a
ü Dezvoltarea pieþei de vehicule stagnat (13.835, faþã de 13.884 în
noi cu mãsuri de sprijin adaptate pen- 2015). Intenþionaþi sã faceþi anga-

importate care nu sunt deloc fiscalizate. Este important sã avem o piaþã
de vehicule de ocazie sãnãtoasã
pentru a putea garanta siguranþa ºi
transparenþa stãrii tehnice a vehiculelor, pentru protecþia mediului
înconjurãtor ºi, evident, pentru plata
impozitelor ºi taxelor aferente.

jãri în acest an?
Yves Caracatzanis: Provocãrile
pieþei industriei auto care þin de inovaþie ºi tehnologie genereazã noi
proiecte pentru Grupul Renault
România. În prezent avem disponibile 500 de posturi. Cãutãm persoane
cu competenþe lingvistice (francezã ºi
englezã), cu spirit de inovaþie ºi pasionate de auto :
ü Pentru R&D : ingineri auto care
sã aibã cunoºtinþe tehnice, ideal cu
experienþã în conceperea ºi dezvoltareaproiectelor,caresãºtiesãfoloseascã
instrumente specifice comune (ex.
Catia V5 sau V6, Matlab ºi Simulink);
ü Serviciile de business (activitãþi
off – shore) : persoane cu experienþã
în supply chain, post-vânzare ºi studii de piaþã, sã cunoascã foarte bine
aplicaþiile informatice ºi sã aibã
cunoºtinþe despre gestiunea bazelor
de date;
ü La Mioveni, unde se aflã platforma industrialã, activitatea de fabricaþie ºi logisticã : specialiºti tehnici
care au experienþã în automatizare ºi
audit performanþã industrialã;
ü Pentru funcþiile suport, Calitate,
Finanþe ºi Cumpãrãri : absolvenþi de
studii superioare tehnice sau economice, cu experienþã în domeniile calitãþii ºi auditului furnizori, cu competenþe legate de analiza costurilor ºi
performanþa economicã.
Reporter: Ce ne puteþi spune de
proiectele Automobile Dacia privind automobilele electrice?
Yves Caracatzanis: Nu existã în
prezent proiecte legate de Dacia cu
tehnologie electricã. Tehnologia
electricã dezvoltatã de Alianþa Re-

nault-Nissan este costisitoare pentru
clienþii mãrcii Dacia, care vor sã facã
o achiziþie inteligentã, optând pentru
vehicule fiabile, accesibile ca preþ ºi
moderne. Pentru clienþii Dacia interesaþi de o soluþie accesibilã care sã
le permitã îmbunãtãþirea amprentei
de carbon, le propunem o gamã
completã de vehicule echipate cu
GPL.
Reporter: Care model Automobile Dacia a fost vandut cel mai
bine în România? Dar în strãinãtate?
Yves Caracatzanis: Dacia este liderul incontestabil al pieþei auto din
România, având o cotã de piaþã de
aproximativ 30%, în 2016. Toate modelele gamei Dacia se plaseazã pe
primele locuri în segmentele din care
fac parte. În topul vânzãrilor de vehicule noi, Dacia figureazã cu trei modele: Logan, Duster ºi Sandero. Da-

cia ºi-a înnoit oferta produs în segmentul care reprezintã centrul gamei
sale – Sandero; Sandero Stepway,
Logan ºi Logan MCV. Dacia continuã ofensiva produs cu lansarea, încã
de la începutul anului 2017, a seriei
limitate transversale Explorer ºi a cutiei automate BVA EDC pentru modelul Duster transmisie 4x2. La patru
luni 2017, vânzãrile Dacia au crescut
cu 10% în lume ºi cu 10,5% în România.
Reporter: Cum au evoluat exporturile Automobile Dacia în ultimii ani?
Yves Caracatzanis: În ceea ce priveºte exporturile, avem o foarte bunã
performanþã pe piaþa europeanã, dar
ºi pe pieþele din Africa ºi Asia. 93%
din vehiculele produse la Mioveni
sunt exportate ºi vândute în afara
României.
Reporter: Mulþumesc! n

“Aproximativ 95% din deciziile
privind finanþarea unui dosar
de credit sunt luate automat”
Interviu cu domnul Bruno Leroux, CEO Cetelem România

Reporter: Cum apreciaþi activitatea Cetelem în cei 12 ani de activitate?
Bruno Leroux: Cetelem a intrat

vedere al numãrului de angajaþi unde
de la 17 angajaþi am ajuns la o echipã
de peste 640 de membri, cât ºi a numãrului ºi tipului de produse oferite.
În aceastã perioadã am acordat peste
1,8 milioane de credite cãtre 1,2 milioane de clienþi, dintre care 520.000
sunt clienþi recenþi, avem 470.000
de carduri contactless emise – întreg
protofoliul de carduri de credit CeÎn ultimii 3 ani, în
telem emis sub
egida Mastercard
România, creditul de
este contactless.
consum are un trend
Aceste rezultate
ascendent, apetitul pentru sunt posibile datoritã unui proces de
creditare revenind, pe
analizã automatifondul restabilirii încrederii zat în proporþie
populaþiei în economie ºi
covârºitoare:
aproximativ 95%
creºterea veniturilor.
din deciziile privind finanþarea
sau nu a unui dosar de credit sunt
luate automat. Aceasta ne permite sã
procesãm aproximativ 40.000 de cereri de credit lunar.
Aceea atenþia companiei s-a concentrat pe accesul la creditare - oferind finanþare în magazine la locul
pe piaþa din România în 2005 prin vânzãrii sau în showroom pentru
achiziþia Credisson, iar în cei 12 ani creditele auto. În plus am pus la
de activitate compania a cunoscut o punct un proces de vânzare la distancreºtere organicã - atât din punct de þã prin care oferim clienþilor cu pro-

iecte mai mari credite de nevoi
personale ºi refinanþare.
Toate produsele de creditare oferite în prezent sunt în lei ºi au rate fixe:
în acest fel bugetul poate fi balansat ºi
administrat pentru toatã perioada creditului încã din momentul semnãrii
contractului. Aceastã abordare se reflectã în rata de credite neperformante care este în scãdere faþã de 2016 - în
plus 97% dintre creditele cu întârzieri
la platã sunt regularizate lunar.
Reporter: Cine sunt partenerii
strategici ai companiei în
România?
Bruno Leroux: Reþeaua de parteneri Cetelem este în continuã
dezvoltare ºi ne aºteptãm ca ea sã
creascã pânã la sfârºitul anului. În
acest moment avem parteneriate cu
cei mai importanþi jucãtori din retail
- ºi aº menþiona Flanco, Dedeman,
Pracktiker, Arabescque, Leroy Merlin, Auchan, Rombiz pentru comerþul tradiþional ºi emag, cel.ro, f64
pentru cel electronic. Avem peste
1800 de puncte de vânzare în 300 de
oraºe din România graþie reþelei de
peste 800 de parteneri.
Reporter: Care produs a mers cel
mai bine pe piaþã din România?
Bruno Leroux: În acest moment
cardul de credit este cel mai important produs din portofoliu - peste

50% din creditele acordate în prima
parte a anului fiind pe filiera card.
Avem aproximativ 470.000 de carduri de credit contactless emise sub
egida Mastercard prin intermediul
celor 7 programe cobranded ºi a celor 2 programe proprii - Cardulescu
ºi Cardulescu Plus. În acelaºi timp în
portofoliu observãm o creºtere a importanþei creditelor de nevoi personale destinate în general proiectelor
mai mari, de exemplu amenajãri ºi
maºinã.
Reporter: Au românii apetit
pentru creditare? Cum este acest
apetit, comparativ cu francezii?
Bruno Leroux: În ultimii 3 ani,
în România, creditul de consum are
un trend ascendent apetitul pentru
creditare revenind, pe fondul revenirii încrederii populaþiei în economie ºi creºterea veniturilor. Clienþii
din România sunt în continuare preocupaþi de universul casei - renovare, reamenajare etc. Tendinþa cea
mai îmbucurãtoare este însã creºterea gradului de utilizare a cardului
de credit în magazine în detrimentul
utilizãrii acestuia pentru retrageri
de la bancomat. ªi în Franþa creditul
de consum ºi- a revenit: la sfârºitul
lui 2016 soldul creditului de consum atinsese 161 miliarde de euro, o
creºtere de 5% faþã de aceeaºi perio-

ada din 2015. Apetenþa consumatorilor pentru credit este evidentã pe
ambele pieþe.
Reporter: Care sunt proiectele
Cetelem pentru România în urmãtorii ani?
Bruno Leroux: Cetelem România
are mai multe proiecte în dezvoltare
luând în considerare experienþa
clientului ºi un mediu mai degrabã
dual, personalizat în funcþie de comportamentul ºi obiceiurile clienþilor.
Pentu clienþii care se simt mai degrabã confortabil în mediul tradiþional
lucrãm constant la simplificarea proceselor astfel încât, cu o documentaþie minimã din partea clientului, ºi în
condiþii de siguranþã pentru clienþii
noºtri, putem finanþa pe loc produsele. Pentru clienþii care se simt mai
comfortabil în mediul online
îmbunãtãþim în mod constant procesul de acordare a creditului de
nevoi personale ºi experienþa în
website-ul propriu, oferind un
proces de creditare online: cei interesaþi au la dispoziþie posibilitatea de a aplica pentru un credit la
24 de ore din 24, contractul de credit generându-se automat în urma
preaprobãrii care se obþine de asemenea online în maximum 15 minute.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Carrefour România prioritizeazã
producãtorii din România, importând doar
ceea ce nu se gãseºte în þarã”
l Interviu cu doamna Andreea Mihai - Director de Marketing ºi Comunicare, PR ºi Solidaritate, Dinamicã
Comercialã ºi Pricing Carrefour România
Reporter: Cum apreciaþi vânzãrile
companiei Carrefour pe piaþa româneascã, în ultimii ani, în condiþiile unei competiþii acerbe?
Andreea Mihai: În linie cu previziunile,
suntem foarte multumiþi de trendul economic românesc. Scãderea TVA-ului a ajutat
foarte mult la creºterea consumului.
Pe lângã performanþele înregistrate în
vânzãri, în 2015, Carrefour a fost unul dintre actorii economici ce a încurajat colaborarea cu producãtorii locali, a dezvoltat
proiecte importante de solidaritate, consolidându-ºi astfel politica de responsabilitate socialã ºi ºi-a afirmat încã o datã politica
de expansiune, atât pentru fomatul de
hipermarketuri, cât ºi cel de marketuri.
Reporter: Anul trecut, profitul Carrefour a crescut cu 29%, faþã de 2015.
Cum preconizaþi cã veþi termina anul
acesta, din punct de vedere al profitului?
Andreea Mihai: Avem încredere cã ºi
anul acesta Carrefour România va performa în mod pozitiv, însã vã invitãm sã verificaþi informaþiile imediat ce acestea vor
deveni publice pe site-ul Ministerul Finanþelor Publice.
Reporter: Anul trecut, numãrul angajaþilor Carrefour România a crescut
cu 14%. Intenþionaþi sã mai faceþi angajãri ºi în acest an?
Andreea Mihai: Creºterea numãrului
de angajaþi ai Carrefour România a sporit
în 2016 vs. 2015 în principal prin asimilarea echipelor Billa. Angajamentul asumat
de companie în momentul preluãrii a fost
de a oferi un loc de muncã tuturor angajaþilor Billa ºi de a-i integra în marea familie
Carrefour.
În ceea ce priveºte angajãrile, politica
noastrã este de a oferi angajaþilor noºtri de
pe toate palierele mai întâi ºansa de a creºte
organic, recrutând în intern, ca abia apoi sã
cãutãm resurse în afara companiei. ªi în
acest an deschidem noi magazine, pe toate
formatele, pentru care recrutãm noi anga-

jaþi.
Reporter: Ce taxe trebuie sã plãteascã
un furnizor pentru a-ºi desface produsele într-un hipermarket Carrefour ºi
cât reprezintã, în medie, ponderea taxelor din valoarea produselor expuse la
Carrefour ?
Andreea Mihai: Existã o serie de condiþii comerciale în baza cãrora se deruleazã
colaborarea cu furnizorii, dar, din pãcate,
nu vã putem oferi aceste informaþii, ele
fiind confidenþiale.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre
evoluþia vânzãrilor produselor bio în
magazinele Carrefour?
Andreea Mihai: Aceastã categorie de
produse a avut o pondere relativ redusã în
cadrul magazinelor Carrefour în anii anteriori, consumatorul român nefiind încã su-

ficient de educat în ceea ce priveºte acest
tip de produse. Totuºi, se remarcã de la an
la an o creºtere a interesului clienþilor în
alimentaþia sãnãtoasã ºi un stil de viaþã
echilibrat, alãturi de un fenomen de uptrading (migrarea de la produsele ºi mãrcile
de prim-preþ cãtre produse premium),
astfel cã pentru anul în curs ne aºteptãm la
un avans de aproximativ 30% pe acest segment.
Reporter: Care sunt cele mai mari
probleme cu care vã confruntaþi pe piaþã
româneascã?
Andreea Mihai: Un subiect sensibil cu
care se confruntã orice retailer în România
este acela al organizãrii fragmentate al producãtorilor locali ºi al coeziunii.
Este ºi motivul pentru care Carrefour
România susþine asociaþia Bio România
sau motivul pentru care a lansat anul acesta, la începutul lunii Aprilie, Cooperativa
Agricolã Carrefour Vãrãºti, o asociere unicã în România, dar ºi în interiorul Grupului
Carrefour din toatã lumea în care Carrefour
România este unul dintre cei 5 membrii
fondatori.
Cooperativa a fost creatã în Comuna
Vãrãºti, judeþul Giurgiu, la mai puþin de 30
de km de Bucureºti ºi însumeazã 60 de hectare de teren (din care 15 hectare de solarii),
cu o producþie anualã de 5.000 de tone de
legume: roºii, salatã, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varzã, þelinã, ceapã, usturoi, mãrar, pãtrunjel, leuºtean, spanac, lobodã, leurdã, urzici, ridichi, ceapã verde, usturoi
verde, ºtevie.
În primul rând, am vrut sã le oferim
clienþilor noºtri produse locale, de sezon,
de bunã calitate. În al doilea rând, am vrut
sã ne implicãm în societate, în mod practic,
palpabil, sã aducem o schimbare realã, aºa
cum am fãcut-o cu fiecare proiect dezvoltat
pânã acum. Cu ajutorul Cooperativei aducem la aceeaºi masã cererea ºi oferta clienþii care îºi doresc produse româneºti ºi
producãtorii locali, contribuind astfel la

susþinerea dezvoltãrii lor ºi a comunitãþilor.
Reporter: Mai multe þãri est-europene, inclusiv România, s-au plâns de dublul standard al alimentelor din hipermarketuri. Care este opinia dvs cu privire la acest aspect? Care sunt principalele
asemãnãri între consumatorii români ºi
cei francezi? Dar deosebiri?
Andreea Mihai: Carrefour România
prioritizeazã producãtorii din România,
importând doar ceea ce nu se gãseºte în
þarã. Ca dovadã, pânã ºi pentru marca proprie, 90% din volumul vânzãrilor sunt produse în România. Pentru restul de 10% a
mãrcii proprii, apelãm la importuri (produse pentru care încã nu existã tehnologie în
România).
Din punct de vedere al asemãnãrii dintre
consumatorii români ºi cei francezi, observãm la consumatorii români o creºtere a
exigenþei faþã de calitatea serviciilor ºi calitatea produselor din magazine.
Reporter: Care este opinia dvs cu privire la legea care obligã supermarket-urile sã comercializeze minimum
51% produse româneºti (lanþul scurt în
aprovizionare), lege din cauza cãreia
Comisia Europeanã (CE) a declanºat
procedura de infrigement împotriva
României?
Andreea Mihai: Suntem singurul retailer care a înfiinþat o cooperativã agricolã,
Cooperativa Agricolã Carrefour Vãrãºti,
ca unul din cei 5 membrii fondatori; suntem singurul retailer care cumpãrãm fructe
ºi legume local (de exemplu un mic producãtor de fructe ºi legume de la Sibiu poate
avea contract cu Carrefour pentru aprovizionarea unui singur magazin dacã producþia lui ajunge doar pentru necesarul acestuia).
Reporter: Cât la sutã din vânzãrile
Carrefour România sunt reprezentate
de mãrcile proprii?
Andreea Mihai: Aproximativ 15%.
Reporter: Mulþumesc! n

FRANÇOIS BLOCH, CEO,
BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE:

“România - þara
din care nu a existat
nicio plecare a
investiþiilor franceze,
nici mãcar în anii
crizei economice”

Reporter: Ce mesaj transmiteþi investitorilor francezi în România ?
François Bloch: Aº vrea sã le transmit cã România
este, întâi de toate, o þarã prietenã, a cãrei istorie modernã
ºi contemporanã este legatã, în toate momentele sale importante, de cea a Franþei. Apoi, este o þarã francofilã ºi
francofonã, la douã ore ºi jumãtate cu avionul de Paris, a
doua cea mai importantã piaþã din Europa centralã ºi de
est, deschisã ºi favorabilã investiþiilor – 36 de companii
din cele 40 care intrã în componenþa indexului Bursei de
la Paris, CAC 40, sunt prezente aici -, o þarã din care nu a
existat nicio plecare a investiþiilor franceze, nici mãcar în
anii crizei economice. Aici, BRD, filialã a grupului Societe Generale, este una dintre cele mai mari bãnci din
þarã, cu peste 800 de unitãþi care acoperã toate regiunile,
servind peste 2,3 milioane de clienþi persoane fizice ºi
companii de toate mãrimile.
Reporter: Care sunt proiectele BRD pentru România
în urmãtorii ani?
François Bloch: Sistemul bancar românesc este foarte concurenþial ºi inovator. El va trece probabil în lunile
urmãtoare printr-o nouã etapã de consolidare, odatã cu
tranzacþiile ce privesc cele câteva bãnci care sunt scoase
la vânzare în acest moment. Vom acorda în anii care urmeazã tot mai multã atenþie integrãrii tehnologiei în serviciile ºi produsele noastre, construiruii unei bãnci digitale ºi ne vom orienta tot mai puternic spre clienþii din
tânãra generaþie. n
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O nouã epocã a grandorii
pentru Franþa sau doar
mania grandorii
preºedintelui?
(urmare din pagina 1)
O altã minte complexã a Europei
s-a confruntat cu probleme similare
de comunicare. Declaraþiile recente
ale lui Mario Draghi au fost interpretate de pieþe drept “o restricþionare
iminentã a politicii monetare”, dupã
cum scrie Reuters, iar consecinþa a
fost aprecierea semnificativã a monedei unice, pe fondul scãderii preþului obligaþiunilor guvernamentale
ºi a creºterii randamentelor.
A permite unei astfel de tendinþe
sã se accentueze ar fi însemnat, desigur, condamnarea la un faliment
imediat a unui numãr mare de state
din zona euro.
Soluþia a venit a doua zi, când
surse anonime, dar “familiare cu
modul de gândire al lui Draghi”, au
declarat pentru Reuters cã “pieþele
i-au interpretat prea mult cuvintele”. Oare BCE are angajaþi ºi “traducãtori de gânduri” pentru un
preºedinte care nu se mai poate
ascunde în spatele iluziei cã “poate
face totul”?
Dupã alte câteva zile, în cadrul
conferinþei anuale a BCE de la Sintra, în Portugalia, Mario Draghi a
declarat cã zona euro are încã nevoie de un sprijin monetar considerabil, deºi economia se redreseazã,
iar inflaþia creºte. “Forþele deflaþioniste au fost înlocuite cu cele reflaþioniste”, a precizat preºedintele
BCE, însã “mai este nevoie de o relaxare monetarã considerabilã, astfel
încât dinamica inflaþionistã sã devinã durabilã ºi capabilã sã se autoîntreþinã”.
La o întâlnire cu studenþii Universitãþii din Lisabona, Draghi a mai declarat cã “trebuie sã luptãm împotriva inegalitãþii”, fãrã sã fie deloc “deranjat” de faptul cã însãºi politica
BCE din ultimii ani a contribuit cel
mai mult la creºterea ei. Dupã cum se

observã, lipsa de scrupule ºi complexitatea gândirii sunt la fel de mari în
cazul lui Mario Draghi.
Tot în faþa studenþilor, preºedintele BCE a respins apelurile referitoare la finalizarea politicii monetare
ultrarelaxate, deoarece “restricþionarea monetarã prematurã va conduce la o nouã recesiune ºi la adâncirea
inegalitãþii”.
Afirmaþiile sale contrazic naraþiunea oficialã a redresãrii sustenabile
din zona euro, la fel cum aceasta este
contrazisã ºi de dilemele de comunicare ale BCE. Bloomberg a scris recent cã oficialii bãncii dezbat modul

Dar de ce am mai avea
nevoie de democraþie,
când noi lideri, de talia lui
Macron, sunt gata sã-ºi
foloseascã gândirea lor
complexã pentru
eliminarea tuturor relelor
din lume?
în care trebuie sã prezinte performanþa economicã în faþa cetãþenilor,
astfel încât aceºtia sã vadã progresul
realizat ºi sã fie convinºi cã renunþarea la tiparniþã ºi creºterea dobânzilor este calea de urmat.
Se pare cã cetãþenii Europei au serioase probleme de percepþie ºi înþelegere, cel puþin în viziunea BCE,
dacã nu pot sã observe sau sã simtã
singuri mãreþele realizãri din mandatul lui Draghi.
Nici Banca Reglementelor Internaþionale (BIS) nu este convinsã de
sustenabilitatea redresãrii economiei globale. “Normalizarea politicii monetare prezintã provocãri fãrã

precedent”, se aratã în ultimul raport
anual al instituþiei, în condiþiile în
care “poate declanºa sau amplifica
prãbuºire financiarã în þãrile cele
mai vulnerabile”.
“Oficialii Bãncii Centrale Europene ºi ai Bãncii Angliei se confruntã cu probleme politice care le
fac sarcina ºi mai dificilã”, scrie ºi
Wall Street Journal, în condiþiile în
care “propriile reguli, alãturi de
tendinþele politice ºi semnalele
economice confuze complicã decizia de restricþionare a politicii monetare”.
În acest context politic ºi economic a fost organizatã ultima
întâlnire la nivel înalt a grupului
G-20, despre care jurnalistul Darrell Delamaide scrie, pentru MarketWatch, cã este desuetã ºi “are
doar valoarea unui teatru al absurdului”, deoarece “circul din
Hamburg este doar o scenã dramaticã, dar nu ºi un forum al cooperãrii”.
În ceea ce priveºte “escala” lui
Donald Trump la Varºovia, în
drum spre Hamburg, Delamaide
scrie cã “este caracterizatã în presa
internaþionalã ca o manifestare a
confruntãrii dintre forþele liberale,
democratice ale Europei ºi tendinþele naþionaliste din þãrile mai reacþionare”.
Concluzia jurnalistului de la MarketWatch reprezintã un subiect serios de reflecþie pentru cei care ignorã tendinþele deosebit de îngrijorãtoare din ultimii ani: “Dacã Franþa lui
Macron ºi Europa doamnei Merkel
reprezintã democraþia, atunci democraþia are mari probleme”.
Dar de ce am mai avea nevoie de
democraþie, când noi lideri, de talia
lui Macron, sunt gata sã-ºi foloseascã
gândirea lor complexã pentru eliminarea tuturor relelor din lume? n
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