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TAXA PE CONSTRUCÞII SPECIALE NU ARE APLICABILITATE

Un guvern special
l Pe lângã “Fã Doina”, din guvern face parte ºi “sãraca” ministresã a Finanþelor care a fãcut ceva în
norme, dar nu ce trebuia l Dragoº Andrei, consilierul premierului Ponta: “Taxa pe construcþii,
insuficient pregãtitã” l Ponta în urmã cu douã sãptãmâni: “Cam de vreo 100 de ori v-am zis, vã mai
zicem a 101-a oarã ºi o sã mã întrebaþi din nou, ºi anume: ne-am întâlnit ºi cu mediul de afaceri,
toatã lumea a înþeles foarte clar ce are de raportat ºi ce are de plãtit”

O
rdonanþa privind taxa pe
construcþiile speciale are
probleme mari pe care
nu le pot rezolva clarifi-

cãrile aprobate ieri în ºedinþa de gu-
vern, ne-au declarat reprezentanþi ai
mediului de afaceri. Aceºtia au adã-
ugat: “Din ce înþelegem, ordonanþa
privind taxa pe construcþiile speciale
nu are aplicabilitate în momentul de
faþã ºi riscã sã fie sancþionaþi cei care
nu ºtiu cum sã o calculeze. Normal
ar fi ca normele de aplicare sã fie tre-
cute prin Parlament, dupã consulta-
rea mediului de afaceri. Ar putea dura
de la douã luni pânã la doi ani, în
funcþie de voinþa politicã. Pânã s-ar
clarifica situaþia, Guvernul ar putea sã
prelungeascã prin ordonanþã ter-
menul de aplicare, sã zicem cu ºase
luni. Dar dacã Guvernul a socotit ca
venituri bugetare banii colectaþi din
aceastã taxã, atunci are o problemã”.

Guvernul a adoptat ieri o serie de
clarificãri ale modului de determina-
re a bazei impozabile a impozitului
pe construcþii speciale, deºi chiar ºi
reprezentanþi ai Executivului recu-
nosc slãbiciunile acestui act norma-
tiv. Dragoº Andrei, consilier al pre-
mierului, a declarat: “În câteva zile
urmeazã sã producã efecte taxa pe

construcþii speciale, este o mãsurã
care ar fi trebuit mai bine pregãtitã,
discutatã mult mai în detaliu cu re-
prezentanþii mediului de afaceri pen-
tru cã apar în fiecare zi speþe noi pe
care iniþiatorii la acel moment nu
le-au avut în vedere. Vã dau un
exemplu, poate nu este cel mai rele-
vant, dar dacã se aplicã aceastã taxã
reactoarelor de la Cernavodã, s-a ter-
minat! Nuclearelectrica va avea o
foarte mare problemã pentru cã nu
s-au luat în calcul toate aceste

aspecte”.
El a arãtat cã, dupã ºedinþa de Gu-

vern de ieri, în care s-au adoptat cla-
rificãri ale modului de achitare a im-
pozitului pe construcþii speciale, a
avut o discuþie cu ministrul Finanþe-
lor Publice, Ioana Petrescu, privind
soluþiile pentru eliminarea speþelor
apãrute în urma aplicãrii acestui im-
pozit. “Suntem foarte preocupaþi
cum putem sã modificãm ordonanþa,
care se va transforma în lege, ca sã
eliminãm aceste probleme”, a preci-

zat Dragoº Andrei.
Reprezentanþi ai mediului de

afaceri au reclamat, în mai multe
rânduri, cã nu ºtiu încã în mod clar
cum trebuie calculat impozitul pe
construcþii speciale, deoarece nu
existã norme de aplicare, deºi noua
taxã a fost introdusã de la începutul
anului, iar prima platã aferentã tre-
buie efectuatã pânã la 26 mai.

ANCUÞA STANCIU
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Banca centralã
de la Budapesta:
“Mai multe bãnci
vor ieºi din Ungaria”

Banca centralã a Ungariei esti-
meazã cã mai multe bãnci vor ieºi de
pe piaþa localã.

Directorul de operaþiuni din ca-
drul instituþiei, Márton Nagy, afir-
mã: “Consolidarea a început, chiar
dacã deocamdatã înseamnã doar
modificarea cotelor de piaþã, însã ni-
meni nu are nicio îndoialã cã mai
multe bãnci vor ieºi de pe piaþã.
Chiar dacã au existat declaraþii care
au infirmat acest lucru, noi credem în
continuare cã vor exista mai puþine
bãnci pe piaþã”.

La finele anului trecut, guvernato-
rul bãncii centrale de la Budapesta,
György Matolcsy, afirma cã patru
mari bãnci occidentale ar putea pleca
din Ungaria în urmãtoarele 18 luni.

Principalele bãnci strãine cu ope-
raþiuni în Ungaria sunt “Raiffeisen”
ºi “Erste” din Austria, KBC Belgia,
“Unicredit” ºi “Intesa Sanpaolo”
Italia.

Datoria Ungariei,
la nivel record

Datoria publicã a Ungariei a ajuns
la 84,6% din PIB la sfârºitul primu-
lui trimestru din 2014, de la 79,2%
din PIB la finele anului trecut, respec-
tiv 82,8% în primele trei luni din
2013, ca urmare a deprecierii mone-
dei naþionale, forintul.

Banca Centralã a Ungariei a anun-
þat cã, la 31 martie 2014, datoria pu-
blicã a þãrii era de 24.904 miliarde
forinþi (81,5 miliarde euro).

V.R.

ADMINISTRATORII JUDICIARI AI OLTCHIM:

“Roibu ºtia cã se închide
rafinãria când a preluat
petrochimia de la Arpechim”

Administratorii judiciari ai
Oltchim imputã foºtilor
directori ai combinatului, în

frunte cu Constantin Roibu, cã au
preluat petrochimia de pe platforma
Bradu, ºtiind cã existã posibilitatea
ca Petrom sã închidã temporar sau
definitiv rafinãria Arpechim.

În cererea de atragere a rãspunde-
rii a managementului Oltchim pen-
tru insolvenþa combinatului se aratã:
„Achiziþia de cãtre Oltchim a divi-
ziei petrochimice Bradu ºi retehno-
logizarea acesteia au generat o pier-
dere cumulatã de 104 milioane de
euro în perioada 2009-2012. S-a luat
decizia retehnologizãrii instalaþiilor
în perioada 2010-2012, în condiþiile
în care rafinãria Arpechim (de unde
ar fi trebuit sã provinã materia primã
-benzina nafta- pentru instalaþiile de
pe platforma petrochimicã) rãmãse-
se în proprietatea Petrom ºi a fost
închisã în august 2010 ºi nu a mai
fost niciodatã repornitã. Manage-
mentul Oltchim a cunoscut ºi a ac-
ceptat aceastã posibilitate, întrucât,
la momentul semnãrii transferului
petrochimiei (decembrie 2009), prin
Contractul cadru privind vânzarea ºi
livrarea de materii prime, pãrþile au

stabilit posibilitatea Petrom de a
înceta temporar sau definitiv pro-
ducþia de nafta, fãrã a fi responsabil
faþã de Oltchim ºi pierderile
combinatului”.

În documentul depus la Tribuna-
lul Vâlcea, administratorii judiciari
ai Oltchim susþin cã insolvenþa com-
paniei este imputabilã foºtilor direc-
tori Constantin Roibu, Vasile Mãn-
dica, Veronica Preoteasa, Radu Ola-
ru ºi Daniel Mihãescu.

ALINA TOMA VEREHA
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Vor deschide dobânzile negative
calea secretã a creºterii economice?

Banca Centralã Euro-
peanã pare hotãrâtã
sã respecte promi-

siunea voalatã de la ultima
conferinþã de presã ºi sã
treacã la o relaxare ºi mai
agresivã a politicii moneta-
re. O ºtire recentã din Der
Spiegel aratã cã “la întâlnirea din 6
iunie, BCE poate anunþa
o dobândã negativã pen-
tru depozitele constituite
de bãncile comerciale la
influenta instituþie din
Frankfurt”, al cãrei scop
este “stimularea creditã-
rii”.

Conform informaþiilor
obþinute de revista ger-
manã, Peter Praet, mem-
bru al conducerii executi-
ve a BCE, va recomanda
scãderea dobânzii de po-
liticã monetarã pânã la 0,15%, de la
0,25% în prezent, ºi o dobândã de
-0,1% pentru depozitele bãncilor co-
merciale la BCE.

Dar de ce mai este nevoie de
astfel de mãsuri radicale, în con-
diþiile în care autoritãþile euro-
pene nu înceteazã sã ne infor-
meze cã am ieºit din crizã? “Se
sperã ca mãsura sã previnã o
nouã crizã a creditãrii, similarã
cu cea din perioada de vârf a cri-

zei financiare”, explicã Der Spiegel.

Cum ar trebui sã funcþioneze me-
canismul? Bãncile din zona euro au
conturi de rezerve la BCE, care sunt
utilizate la decontarea tranzacþiilor

efectuate de clienþi. Valoarea totalã a
acestora era de 195,2 miliarde de
euro la sfârºitul lunii aprilie 2014,
din care 103,6 miliarde erau rezerve-
le obligatorii, iar restul rezervele ex-
cedentare (vezi grafice).

Rezervele obligatorii au înregistrat
o scãdere abruptã în ianuarie 2012,
iar rezervele excedentare s-au anga-

jat pe o traiectorie de scã-
dere acceleratã de la ma-
ximul de 432,9 miliarde
de euro din septembrie
2012 fãrã efecte pozitive
asupra creditãrii. Pentru
depozitarea fondurilor
excedentare, bãncile din
zona euro pot folosi ºi fa-
cilitatea de depozit a
BCE, unde se aflau 29,2
miliarde de euro în aprilie
2014. Pentru rezervele
excedentare ºi cele plasa-

te în facilitatea de depozit, BCE plã-
teºte, în prezent, o dobândã zero.

(continuare în pagina 4)

“JPMorgan”, “Credit Agricole” ºi
“HSBC”, acuzate de manipularea
derivatelor pe dobânzi
l Potrivit UE, bãncile au format un cartel ºi ar
putea fi amendate cu pânã la 10% din cifra lor de
afaceri anualã

Banca americanã “JPMorgan
Chase & Co.”, “HSBC Holdings”
Plc din Marea Britanie ºi “Credit
Agricole” SAdin Franþa au fost acu-
zate ieri, de autoritãþile antitrust din
Uniunea Europeanã (UE), cã au
complotat pentru manipularea preþu-
lui derivatelor financiare pe
dobânzile interbancare. Cele
trei instituþii de credit au pri-
mit plângeri antitrust care le acuzã cã
au participat la un cartel pentru ma-
nipularea Euribor.

“Comisia Europeanã este îngrijo-
ratã cã cele trei bãnci ar fi luat parte
la un cartel menit sã distorsioneze
cursul normal al componentelor pre-
þului derivatelor financiare pe
dobânzile interbancare pe euro”, au
anunþat oficialii UE.

Conform autoritãþilor, urmãtorul

pas în procesul de sancþionare este
“declaraþia de obiecþii”, dupã ce,
anul trecut, bãncile au renunþat la ne-
gocierile de soluþionare amiabilã a
cazului. Ulterior, bãncile vor putea
sã rãspundã acestei declaraþii.

Comisarul european pentru
Concurenþã, Joaquin
Almunia, a declarat cã, în
situaþia în care autoritãþile

ajung la concluzia cã cele trei bãnci
au încãlcat legea, ar putea fi amenda-
te cu pânã la 10% din cifra lor de afa-
ceri anualã.

Reprezentanþii “JPMorgan” ºi
“HSBC” au declarat cã se vor apãra
în acest caz, considerând nefondate
acuzaþiile lansate de UE împotriva
lor. (ALINA VASIESCU)
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Analiºti: “Lichiditatea redusã ºi reglementãrile,
riscuri specifice pieþei noastre de capital”
l Diferenþe între piaþa localã ºi cea externã

Piaþa noastrã de capital este di-
feritã de pieþele externe prin-
cipale atunci când este vorba

despre riscuri, având în vedere nive-
lul nostru redus de dezvoltare.

Diferenþele între piaþa localã ºi
pieþele mature de acþiuni sunt esen-
þiale la toate capitolele de risc, apre-
ciazã Florin Dolea, de la “Pioneer
Asset Management”.

Domnia sa ne-a spus: “Riscul
de p ia þã es te mai mare în
România, aspect dovedit de o vo-
latilitate mai mare a preþului. Mo-
tivele sunt diverse, de la perfor-

manþa companiilor ºi lipsa de
transparenþã ºi pânã la lichidita-
tea foarte scãzutã. La acestea se
adaugã numãrul scãzut de acþiuni
cu o lichiditate relevantã, fapt ce

nu permite construirea unui por-
tofoliu acceptabil”.

Domnia sa adaugã cã, pe piaþa
din România, nu ar recomanda
decât menþinerea unei componente
limitate dintr-un portofoliu, care ar
trebui sã includã obligatoriu plasa-
mente pe pieþele internaþionale:
“Aceastã componentã localã ar pu-
tea include titluri de stat, câteva ac-
þiuni cu lichiditate suficientã ºi
unu-douã fonduri de investiþii lo-
cale”.

ADRIAN DRÃGHICI
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Populaþia ºi firmele þin în depozite 47,57 miliarde de
euro, potrivit datelor BNR din luna martie, în timp ce Bur-
sa nu se aflã printre opþiunile preferate de investiþie, în
þara noastrã.
Situaþia reflectã, într-o bunã mãsurã, aversitatea cetãþe-
nilor faþã de risc.
Cei care dispun de resurse financiare trebuie sã opteze
între diverse tipuri de plasamente, în funcþie de randa-
mentul vizat, dar ºi de riscul pe care sunt dispuºi sã ºi-l
asume.
Prin riscul investiþional, cetãþeanul îºi asumã cã existã
posibilitatea ca diferite evenimente sã provoace pierde-

rea parþialã sau totalã a sumelor investite.
Pe piaþa monetarã, instrumentele financiare sunt mai li-
chide, cu maturitãþi de pânã la un an ºi cu un risc asociat
scãzut. Pe de altã parte, pe piaþa de capital, instrumente-
le financiare sunt mai riscante, cu maturitãþi pe termen
lung ºi sunt preferate de cei cu un apetit mai mare pentru
risc.
Mai mulþi analiºti ºi brokeri din piaþa de capital ne-au spus
care sunt, în opinia lor, riscurile aferente pieþei noastre de
capital, de unde nu au lipsit scandalurile, în ultima vreme
– WBS - Cristian Sima, “Harinvest”, SSIF “Carpatica”,
furturi de acþiuni.

Autoritãþile se gândesc, iar, la conversia
creanþelor în acþiuni
În aºteptarea chinezilor care sã vinã sã preia Oltchim la pachet cu rafinãria Arpechim,
autoritãþile de la Bucureºti ar analiza ºi posibilitatea transformãrii efective a creanþelor
statului în acþiuni, conform mai multor surse apropiate situaþiei.
Astfel, factorii de decizie ar urma sã vadã dacã operaþiunea ar elibera unele active de
garanþii ºi ar aduce finanþarea pentru majorarea producþiei. Creanþele fostei AVAS (în
prezent AAAS) se ridicã la circa 1,1 miliarde de lei.
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