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EXCLUSIVITATE - RAFAL JUSZCZAK, CEO GETIN HOLDING:

“Numeroºi strãini
vor sã pãrãseascã

piaþa bancarã româneascã”

Reporter: De ce Romanian Inter-
national Bank?

Rafal Juszczak: De ce nu?!
Reporter: Aþi avut ºi alte oferte?
Rafal Juszczak: Încã avem. Exis-

tã o regulã la Getin Holding - sã nu
discutãm despre oportunitãþi, spu-
nem doar ce am fãcut. Desigur, luãm
în considerare diverse bãnci. Primim
propuneri în fiecare sãptãmânã.

De ce RIB? Ne uitam la România
de mulþi ani, dar nu eram disperaþi sã
cumpãrãm. De fapt, nu suntem dis-
peraþi sã cumpãrãm nimic, doar ne
cãutãm oportunitãþi care sã se potri-
veascã în grupul nostru, în strategie.

Pe lângã Polonia, Getin are opera-
þiuni în Ucraina, Belarus, Rusia.

La RIB, am fost abordaþi de pro-
prietarii anteriori, cu care am avut
mai multe runde de negocieri. Eram
în cãutarea unei platforme.

Reporter: Aþi spune cã mai sunt
ºi alte oportunitãþi pentru Getin în
România?

Rafal Juszczak: Da, dar nu dorim
sã le comentãm. Existã oportunitãþi,
pentru cã România aratã ca un loc pe
care mulþi strãini vor sã îl pãrãseas-
cã. Cred cã cei care au venit înaintea
crizei s-au “ars” puþin ºi, acum, vor
sã îºi facã exitul, ceea ce creeazã
oportunitãþi pentru alþii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

ÎN ANALIZÃ

Impozite suplimentare, în locul
majorãrii redevenþelor petroliere

Autoritãþile noastre analizea-
zã varianta impozitãrii su-
plimentare a companiilor

petroliere dacã rata lor de profitabi-
litate trece peste un anumit ni-
vel, în cadrul dezbaterilor pe
noul sistem de redevenþe, ne-au
spus mai multe surse guverna-
mentale.

Astfel, în loc de o majorare
substanþialã a redevenþelor pen-
tru petrol ºi gaze, am putea avea
un cadru fiscal prin care statul va
percepe companiilor petroliere o
taxã suplimentarã de 20-30% pe-
ste un anumit nivel al ratei de
profitabilitate, conform surselor
noastre.

Oficial, în urmã cu aproape doi
ani, Guvernul a anunþat cã doreºte
ca, din 2015, sã avem un nou sistem
de redevenþe petroliere, în piaþã ve-
hiculându-se posibilitatea unei du-
blãri a acestui tip de taxe. În acest an,
expirã perioada în care statul s-a an-

gajat sã nu creascã redevenþele la pe-
trol ºi gaze, conform legii de aproba-
re a contractului de privatizare a Pe-
trom. În prezent, nivelul redevenþe-

lor variazã între 3,5% ºi 13%, în
funcþie de producþia fiecãrui zã-
cãmânt. În 2013, valoarea totalã a re-
devenþelor încasate la bugetul de stat
a fost de circa 1,4 miliarde de lei, din
care 85% provin din sectorul de pe-
trol ºi gaze, conform surselor citate.

Anul trecut, Constantin Niþã, mi-
nistrul delegat pentru Energie, de-
clara cã este necesar ca redevenþele
pentru producþia de petrol ºi gaze sã

creascã ºi sã ajungã la nivelul din
Uniunea Europeanã, „undeva la
20%-30%”. Ulterior, premierul
Victor Ponta a anunþat cã ar putea
exista ºi un un sistem diferenþiat
de taxe, astfel încât gazele de ºist
ºi extracþia rezervelor din Marea
Neagrã ar putea beneficia de
redevenþe mai mici.

Sursele noastre ne-au explicat:
„Sistemele de redevenþe petrolie-
re variazã foarte mult de la o þarã
la alta. Puþine state mai au cotã
din producþie, majoritatea pre-

ferând sã taxeze companiile în fun-
cþie de producþie ºi încasãri. Sunt ºi
sisteme de redevenþe care impun
taxe în funcþie de tipul de zãcãminte.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 13)

DEODATÃ, SUNTEM CEI MAI TARI DIN
EUROPA!

Oficial, economia creºte.
Când o sã simþim ºi noi?

Creºterea economicã peste
aºteptãri de anul trecut
anunþatã de statistica oficia-

lã reprezintã o
veste bunã, dar
care s-a transmis
prea puþin cãtre
mediul de aface-
ri, sunt de pãrere
analiºtii econo-
mici consultaþi
d e z i a r u l
BURSA. Produ-
sul Intern Brut
(PIB) al þãrii no-
astre a avansat,
în 2013, cu 3,5%,
potrivit datelor
comunicate de
Institutul Naþional de Statisticã
(INS), peste ceea ce estimaserã atât
autoritãþile, cât ºi economiºtii.

În ultimul trimestru al anului, com-
parativ cu aceeaºi perioadã a lui 2012,
economiaautohtonãaurcat cu5,2%, în
condiþiile în care media Uniunii Euro-
pene a fost de 1%, conform Eurostat.

Premierul Victor Ponta a salutat
evoluþia, mulþumind tuturor
miniºtrilor pentru aceste rezultate.

Domnia sa a subliniat cã, deºi agri-
cultura a avut un aport important la
performanþele economice de anul tre-
cut, acestea nu i se pot atribui în tota-
litate. “Vreau sã precizez de la înce-
put cã agricultura a contribuit, dar nu
toatã creºterea economicã este dato-
ratã agriculturii. Cifrele acum sunt

oficiale din partea INS ºi Eurostat ºi
agricultura alãturi de industrie, alãturi
de servicii ºi de absorbþia fondurilor

europene a fãcut
posibil acest lu-
cru”, a afirmat
ºeful Guvernului.

Primul mini-
stru a arãtat cã
þara noastrã s-a
obiºnuit sã fie pe
primul loc în sens
negativ ºi la nivel
european, de ace-
astã datã, însã, re-
alizarea fiind una
lãudabilã.

“Vreau sã salut
faptul cã suntem

pe primul loc la creºtere economicã ºi
sã mulþumesc tuturor celor care în þara
noastrã au muncit pentru ca aceste re-
zultate sã aparã. Este un trend pozitiv
pe care în mod sigur trebuie sã îl pã-
strãm în perioada imediat urmãtoare”,
a punctat Victor Ponta, precizând cã,
în perioada mai 2012 - noiembrie
2013, s-au creat 80.000 de noi locuri
de muncã stabile în economie.

De asemenea, anul trecut þara noa-
strã a încasat fonduri europene mai
mari decât primise cumulat în ultimii
cinci ani, rata de absorbþie a ajungând
la circa 34%, de peste patru ori mai
maredecât la începutul guvernãrii, po-
trivit oficialului.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Premierul Victor Ponta
se bucurã de Statisicã.

Grecia:
Statistici mai bune
decât aºteptãrile

Economia Greciei a înregistrat, în
2013, o scãdere sub estimãri, de
3,7%, evoluþia fiind mai bunã decât
aºteptãrile pentru prima oarã dupã
izbucnirea crizei datoriilor, potrivit
datelor preliminare ale Autoritãþii
Elene de Statisticã. Guvernul de la
Atena, UE ºi FMI preconizau un de-
clin de 4% al PIB-ului elen.

În ultimul trimestru din 2013, eco-
nomia Greciei a înregistrat o scãdere
de 2,6%, în ritm anual, dupã un de-
clin de 3% consemnat în trimestrul
precedent.

Economia Greciei, care însumea-
zã 182 miliarde euro, a scãzut cu
23% în perioada 2008-2013.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
1,02 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor rambursa,
sãptãmâna aceasta, 1,02 miliarde euro
din împrumuturile contractate de la
Banca Centralã Europeanã (BCE) prin
programul de urgenþã pe trei ani LTRO
(Longer Term Refinancing Opera-
tions), derulat în 2011 ºi 2012, conform
anunþului BCE.

La finele sãptãmânii trecute, BCE
a informat cã patru bãnci vor ram-
bursa 790 de milioane de euro din
sumele împrumutate în prima rundã
a programului LTRO, iar trei institu-
þii de credit - 230 de milioane de euro
din cea de-a doua rundã.

Bãncile din zona euro au împru-
mutat peste 1.000 de miliarde euro
de la BCE prin programul LTRO, la
o dobândã de 0,75%.

V.R.

Statisticile împing euro
la 1,37 dolari
l Dolarul s-a depreciat faþã de moneda
europeanã douã sãptãmâni consecutive

Statisticile optimiste au fãcut ca
moneda unicã europeanã sã creascã
vineri, faþã de dolar, pe pieþele exter-
ne, apropiindu-se de nivelul maxim
al ultimelor trei sãptãmâni, în condi-
þiile în care investitorii pariau cã da-
tele cele mai re-
cente privind eco-
nomia zonei euro
nu vor determina Banca Centralã
Europeanã (BCE) sã ia, luna viitoare,
o mãsurã pentru prevenirea deflaþiei.

La finele sãptãmânii trecute, Ger-
mania ºi Franþa – cele mai mari econo-
mii din zona euro – au raportat creºteri
peste aºteptãri pentru ultimul trimestru
din 2013, ceea ce a fãcut ca PIB-ul
uniunii monetare sã înregistreze un
avans de 0,3% în intervalul menþionat,
faþã de 0,2%, cât arãtau previziunile.

Datã fiind aceastã evoluþie, investi-
torii considerã cã BCE nu va decide o
reducere a dobânzii cheie în reuniunea

de politicã monetarã din luna martie.
Euro a urcat cu 0,1% vineri, pe

piaþa din New York, ajungând la
1,3693 dolari, iar pe întreaga sãp-
tãmânã a câºtigat 0,4%. Pe parcursul
zilei, moneda unicã europeanã a tre-

cut pragul de 1,37
dolari, ajungând la
cel mai ridicat

curs din 27 ianuarie: 1,3715 dolari.
În intervalul 10-14 februarie, euro a

câºtigat teren faþã de moneda SUA
pentru a doua sãptãmânã la rând. De-
clinul dolarului faþã de euro a fost de-
terminat ºi de anunþul potrivit cãruia,
în sãptãmâna încheiatã în 8 februarie,
numãrul solicitãrilor de ajutor de
ºomaj din SUA a crescut cu 8.000, la
339.000. Analiºtii anticipau creºterea
acestora pânã la numai 330.000.

A.V.

(continuare în pagina 3)

Sectorul bancar din þara noastrã prezintã oportunitãþi, pentru cã România aratã ca un loc

pe care mulþi strãini vor sã îl pãrãseascã, dupã ce aceia care au venit înaintea crizei s-au

“ars”, considerã Rafal Juszczak, preºedintele Romanian International Bank ºi CEO Getin

Holding.

Grupul polonez Getin Holding a finalizat preluarea Romanian International Bank (RIB) la

începutul lunii decembrie a anului trecut, devenind acþionar unic.

RIB era deþinutã de Daniel Roberts ºi fosta sa soþie, Florina Roberts, cetãþeni americani.

Cei doi aveau fiecare câte 44,7% din acþiuni.

La finalul anului trecut, RIB a primit de la noul acþionar o infuzie de capital de 22,76 milioane

lei (5,09 milioane euro) ºi un împrumut subordonat de 1,2 milioane euro, fiind numit un nou

consiliu de administraþie, condus de Rafal Juszczak.

Domnul Juszczak ºi Stephen Orlesky, noul CEO al RIB, ne-au acordat un interviu, despre

planurile pe care le au cu banca, în þara noastrã, dar ºi despre sectorul bancar.

CONSECINÞELE MODIFICÃRILOR LEGISLATIVE:

Încãlcarea regulilor de cãtre practicienii
în insolvenþã, pedepsitã penal

Unele fapte ºi decizii pe care prac-
ticienii în insolvenþã le adoptã în tim-
pul procedurii pot constitui probe în
Justiþie chiar împotriva lor, în contex-
tul în care infracþiunile din Legea in-
solvenþei au fost trecute în Codul pe-
nal, ne-a spus, în cadrul unui interviu,
avocatul Nicoleta Grigorescu, fost ju-
decãtor la Curtea de Apel Bucureºti.

Domnia sa ne-a explicat: “Cred cã
atunci când este vorba de mãsuri pe
care un administrator judiciar sau un
lichidator le poate lua în timpul pro-
cedurii de insolvenþã, practicianul
este susceptibil sã încalce câte o regu-
lã care þine acum de Codul penal. Îna-
inte, toate aceste lucruri erau vãzute
ca prevederi ale insolvenþei, fiind dis-

puse în legea de profil. Acumsunt vã-
zute ca infracþiuni ce presupun un
anumit gen de fapte probatorii. În
aceste condiþii, în momentul în care
intenþioneazã sã ia o decizie, adminis-
tratorul trebuie sã-ºi întrebe avocatul
dacã aceasta îl incrimineazã”.

Efectele Codului penal s-au fãcut
simþite imediat dupã ce legea a intrat
în vigoare, susþine domnia sa, adã-
ugând cã, în prezent, “este o perioa-
dã de mare stres, ºi pentru avocaþi ºi
pentru Instanþã”.

Nicoleta Grigorescu este de pãre-
re cã 90% din Codul penal este bun,
rãspunzând unor noi cerinþe sociale,
cum sunt prevederile referitoare la
camãtã sau la traficul de influenþã, ºi

clarificând alte infracþiuni.
“Codul de procedurã penalã, însã,

pare a fi fãcut de oameni care n-au
avut nicio legãturã cu practica,
întrucât au altoit instituþii noi pe sis-
temul nostru tradiþional”, opineazã
avocatul, menþionând cã, pânã când
se va reglementa tot sistemul, se va
produce o învãlmãºealã. Noul Cod
penal ºi noul Cod de procedurã pe-
nalã au intrat în vigoare la data de 1
februarie, dupã ce au fost adoptate
încã din anii 2009 ºi, respectiv, 2010,
cu dispoziþie de aplicare din februa-
rie 2014.

EMILIA OLESCU

Citiþi întregul interviu în pagina 2.

Rafal Juszczak, CEO Getin Holding, gata sã atace
piaþa noastrã bancarã.
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