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Oamenii de afaceri
sunt furioºi cã premierul

nu îi ia în seamã
l Investitorii cer din nou eliminarea “taxei pe stâlp” l Stab, GDF Suez:
“Trebuie sã vedem dacã este bine sã continuãm investiþiile sau sã investim banii
în altã parte” l Beckers, Romtelecom: “Guvernul ia banii dintr-un buzunar ºi îi
pune în celãlalt” l Steven van Groningen: “Lipsa de predictibilitate are douã
efecte - investiþii mai puþine ºi costuri mai mari pentru consumatorii finali”

O
amenii de afaceri cer, din
nou, eliminarea impozi-
tului pe construcþiile spe-
ciale, susþinând cã noua

taxã, care a intrat în vigoare în acest
an, duce la dublarea sau chiar tripla-
rea impunerii în anumite industrii.

Daniel Anghel, membru în con-
ducerea Consiliului Investitorilor
Strãini (FIC), a spus cã, în cazul în
care aceastã taxã nu va fi eliminatã,

impozitul pe construcþiile speciale ar
trebui ajustat “la o bazã realã econo-
micã”, iar cota de impozitare - redusã.

EricStab,directorulgeneral alGDF
Suez România, a precizat cã toþi in-
vestitorii îºi vor reconsidera planurile
de afaceri, adãugând: “Bazele oricãrei
investiþii se pot schimba într-un astfel
de moment. Trebuie sã vedem dacã
este bine sã continuãm investiþiile sau
sã investim banii în altã parte”.

Nicolai Beckers, CEO Romtele-
com, a subliniat: “Noi vrem sã im-
plementãm cât mai curând fibra op-
ticã, dar acest plan nu mai este viabil,
având în vedere noul impozit. Gu-
vernul deþine 46% din acþionariatul
Romtelecom, deci ia banii dintr-un
buzunar ºi îi pune în celãlalt.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Sondaj Reuters:
BCE va tãia dobânda
la 0,10%

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va reduce dobânda cheie
luna viitoare ºi va duce în teritoriu
negativ dobânda pentru depozite,
încercând sã stopeze aprecierea mo-
nedei unice ºi declinul inflaþiei,
conform unui sondaj realizat de
agenþia Reuters.

Analiza aratã cã BCE va tãia
dobânda de politicã monetarã la
0,10%, de la 0,25% în prezent, iar
cea pentru depozitele constituite de
bãnci va ajunge la –0,10%.

Sondajul mai aratã cã, ulterior,
BCE nu va mai modifica dobânzile
pânã în septembrie 2015.

Silvio Berlusconi:
“Politica
dezechilibratã a UE
ameninþã euro”

Fostul premier italian Silvio Ber-
lusconi a avertizat cã moneda unicã
europeanã (euro) ar putea dispãrea,
dacã UE nu va fi supusã unei
reforme radicale.

“Avem nevoie de schimbãri ra-
dicale sau situaþia economicã ne
va obliga pe noi ºi pe alte state eu-
ropene sã renunþãm la euro, re-
spectiv sã revenim la monedele
noastre naþionale”, a afirmat Ber-
lusconi, citat de postul britanic de
televiziune BBC.

Conform spuselor sale, politica
economicã “dezechilibratã” a Uniu-
nii Europene ameninþã supravieþui-
rea zonei euro. (V.R.)

Konieczny: “Mulþi investitori nu vor mai
subscrie la IPO-urile statului”

Investitorii care au cumpãrat ac-
þiuni Romgaz ºi Nuclearelectri-
ca în cadrul Ofertelor Publice

Iniþiale (IPO) lansate pe bursã sunt
nemulþumiþi ºi se gândesc sã acþio-
neze Guvernul în judecatã ca urma-
re a introducerii noii taxe pe con-
strucþiile speciale, de care nu au fost
înºtiinþaþi în momentul în care au fã-
cut subscrierile, potrivit lui Grze-
gorz Konieczny, administratorul
Fondului Proprietatea (FP). Domnia
sa a menþionat, ieri, în ocazia unei
conferinþe de profil, cã investitorii
de pe piaþa de capital au adresat
Executivului scrisori oficiale pe
aceastã temã, dar nu au primit niciun
rãspuns. “Mulþi dintre investitori nu
mai sunt dispuºi sã subscrie în ca-
drul IPO-urilor statului”, a spus re-

prezentantul FP.
Georgiana Androne, analist

Tradeville, ne-a spus cã impozitul pe
construcþii speciale ºi-a fãcut deja
simþitã prezenþa în situaþiile finan-
ciare pe primul trimestru aferente
unora dintre companiile de stat.

“Deºi plata efectivã începe pe 26
mai, taxa se aplicã încã de la 1 ianua-
rie, iar sistemul contabil românesc se
bazeazã nu atât pe plata în cash, cât pe
angajamente. În ceea ce priveºte re-
zultatele trimestriale, taxa pe con-
strucþii speciale fie a avut un impact
nesemnificativ (cazul Transelectri-
ca), fie a avut un efect în linia celui
aºteptat deja de conducerea societãþii
(cazul Nuclearelectrica), deci nu ve-
dem aceastã taxã drept un determi-
nant major al evoluþiei acestor com-

panii în perioada urmãtoare. Încã de
la începutul anului, conducerea Nu-
clearelectrica anunþã cã estimeazã
impactul taxei pe construcþii speciale
la circa 100 milioane RON, cu-
prinzând-o,deci, înbugetuldevenituri
ºi cheltuieli pentru acest an. (E.O.)
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DEPUTATUL ADRIAN GURZÃU:

“Ne putem trezi cu prime mai mari,
din cauza scandalurilor din asigurãri”
l Percheziþii la domiciliul ºi la firmele lui Dan Adamescu, în dosarul celor patru
judecãtori arestaþi l Gurzãu: “Ar trebui ca multe persoane sã nu doarmã în liniºte”

Piaþa asigurãrilor pare sã nu mai
scape de scandaluri: Astra,
Carpatica, Omniasig ºi, din

nou, Astra. Acestea nu fac decât sã
afecteze credibilitatea societãþilor de
asigurãri, ceea ce ar putea însemna
prime mai mari pentru clienþi, consi-
derã deputatul Adrian Gurzãu.

Dosarul celor patru judecãtori re-
þinuþi, marþi, sub acuzaþia cã ar fi luat
mitã pentru intervenþii în dosare de
insolvenþã pare sã se întindã ºi cãtre
piaþa asigurãrilor.

Procurorii DNAau fãcut, ieri, per-
cheziþii la locuinþa omului de afaceri
Dan Adamescu, ºi la firmele deþinu-
te de acesta, în caz, potrivit unor sur-
se judiciare, citate de agenþiile de
presã. Acestea au arãtat cã procurorii
ar suspecta cã Dan Adamescu le-ar fi
oferit mitã judecãtorilor pentru a

scãpa societatea Astra Asigurãri, so-
cietate pe care o controleazã indi-
rect, de un proces în care i se cerea
insolvenþa.

Recent, combinatul chimic
Oltchim, prin administratorul judi-
ciar Rominisolv, a cerut în instanþã
falimentul “Astra Asigurãri” pentru
neplata unei poliþe de 10 milioane de
euro pe asigurarea managementului
profesional al fostului director Con-
stantin Roibu.

KPMG Advisory, administratorul
special al Astra Asigurãri, a anunþat
atunci cã dosarul de despãgubire
înaintat de Oltchim nu indica un eve-
niment asigurat, produs în intervalul
asigurat ºi care sã descrie ºi sã cuan-
tifice un prejudiciu acoperit de poliþa
de asigurare a rãspunderii civile emi-
sã de Astra.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Andreas Treichl: “Testele de
stres derulate de BCE
favorizeazã sudul Europei”
l Cãlin Rechea: “Argumentele invocate de Andreas
Treichl ignorã diferenþele dintre structurile
economiilor din Sudul Europei ºi cele din Europa
Centralã ºi de Est, precum ºi susþinerea pe care
primele o primesc din partea BCE”

Grupul bancar austriac Erste
Group Bank AG nu este
mulþumit de modul în care

organismele europene de reglemen-
tare au conceput testele de stres la

care vor fi supuse bãncile europene,
teste care, în opinia conducerii bãn-
cii, acordã un tratament preferenþial
zonei de sud a Europei, transmite
Bloomberg. Un studiu realizat de
Autoritatea Bancarã Europeanã ºi
care va fi derulat în acest an va arãta
modul în care bãncile vor face faþã
celui mai negativ scenariu simulat
de organismele europene de regle-
mentare. Testul simuleazã, de
exemplu, un declin de 10,1% al Pro-
dusului Intern Brut al Cehiei, com-
parativ cu o contracþie de 6,1% în
cazul Italiei.

IOANA POPA

(continuare în pagina 5)

Isãrescu s-a întâlnit cu Biden
la Cotroceni

Vicepreºedintele SUA Joe Bi-
den a avut ieri, la Cotroceni,
o întâlnire tete-a-tete cu gu-

vernatorul BNR Mugur Isãrescu,
potrivit unor surse politice, care mai
susþin cã discuþia a fost solicitatã chiar
de cãtre oficialul american.

Exact înainte de aterizarea vice-
preºedintelui american la Bucureºti,

ziarul BURSA a anunþat aceastã
întâlnire, citând surse politice, care,
mai în glumã, mai în serios, au spus
cã Joe Biden vrea sã-i ureze succes
guvernatorului BNR la alegerile
prezidenþiale.

ªi alte organe de presã informau
ieri cã urma sã aibã loc o întâlnire
între Joe Biden ºi guvernatorul BNR.

Sursele politice susþin cã Mugur
Isãrescu este preferat de cancelariile
occidentale ca succesor al lui Traian
Bãsescu. Guvernatorul BNR ar pu-
tea beneficia de susþinerea modera-
þilor de stânga ºi de dreapta din
România ºi UE. (A.S.)

(continuare în pagina 3)

IMPOZITUL PE CONSTRUCTII SPECIALE

Deºi s-au unit într-un organism care are ca scop dialogul cu au-

toritãþile în problemele mediului investiþional, oamenii de afaceri

se vãd nevoiþi acum sã protesteze public împotriva taxei pe con-

strucþiile speciale, în condiþiile în care premierul Victor Ponta a

susþinut cu tãrie cã totul este clar în aplicarea acestei taxe.

“Toatã lumea a înþeles foarte clar ce are de raportat ºi ce are de

plãtit”, a spus recent premierul.

Coaliþia pentru Dezvoltarea României este un organism care reu-

neºte 20 de asociaþii de afaceri, 17 organizaþii membre asociate

ºi doi observatori, urmãrind sã fie o voce comunã a comunitãþii

de afaceri în relaþia cu Guvernul ºi autoritãþile centrale.

Ordonanþa prin care a fost aprobatã de Guvern “taxa pe stâlp”

nu are încã norme metodologice de aplicare ºi nu clarificã modul

de calcul ºi tipurile de construcþii speciale care sunt impozitate.

Cu toate cã mediul de afaceri a subliniat în mai multe ocazii fap-

tul cã noul impozit va avea un impact negativ important asupra

întregii economii ºi cã planurile de investiþii vor fi date peste

cap, o serie de oameni de afaceri gândindu-se dacã sã mai in-

vesteascã sau nu în þara noastrã, se pare cã autoritãþile nu au ni-

ciun fel de reacþie.

THEODOR STOLOJAN:

“Suntem în plinã splendoare
de guvernare româneascã”

Taxa pe construcþiile speciale,
care trebuie achitatã parþial
pe 26 mai, trebuie suspenda-

tã, pentru cã este necesar sã fie clari-
ficat modul de aplicare ºi trebuie fã-
cute evaluãri, ne-a declarat ieri eu-
roparlamentarul PDL Theodor Sto-
lojan. Domnia sa susþine cã aceastã
taxã a fost introdusã fãrã consulta-
rea mediului de afaceri ºi fãrã nici

un studiu de impact.
Domnul Stolojan ne-a declarat cã

mediul de afaceri a arãtat încã de la
bun început cã aceastã taxã ridicã
multe neclaritãþi persoanelor juridice,
cu privire la modul de aplicare a legii,
care ar fi putut fi eliminate mai devre-
me, prin norme metodologice emise
de Ministerul Finanþelor Publice.

O altã categorie de probleme sem-
nalate de mediul de afaceri a fost le-
gatã de unele excepþii necesare, care
ar fi putut fi introduse printr-o ordo-
nanþã de urgenþã, aºa cum a fost

instituitã ºi aceastã taxã, aratã euro-
parlamentarul PDL.

“De exemplu, în urma acestei
taxe, Nuclearelectrica trebuie sã plã-
teascã impozit pentru reactoare.
Acestea sunt considerate construcþii
speciale, au o valoare de inventar
imensã ºi, dacã se va aplica impozi-
tul, practic va fi omorât aproape tot
profitul companiei”, mai susþine eu-
roparlamentarul PDL.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

Gurzãu: “Am fãcut demersuri pentru destituirea lui
Corneliu Moldoveanu de la ASF”
Deputatul Adrian Gurzãu ne-a spus cã a fãcut demersuri pentru destituirea din funcþie

a lui Corneliu Moldoveanu, vicepreºedintele ASF pentru piaþa asigurãrilor.

“Este regretabil ca într-o þarã europeanã sã se întâmple aºa ceva. Dacã ai atâta neruºina-

re sã nu renunþi la post, atunci trebuie sã fi destituit”, ne-a spus domnul Gurzãu.

Corneliu Moldoveanu a fost pus sub urmãrire penalã, în luna martie, în dosarul “Car-

patica”, în care fostul preºedinte ASF Dan Radu Ruºanu ºi membrul neexecutiv Ma-

rian Mârzac au fost arestaþi.

EXCLUSIVITATE – DESPRE MUTAREA A 13% DIN PORTUL
CONSTANÞA LA CONSILIUL LOCAL

Corneliu Idu, Comvex: “Toate proiectele de
investiþii falimenteazã, dacã se face transferul”
l “Nu am avut niciodatã o întâlnire oficialã sau neoficialã cu primarul Mazãre
(poate ºi datoritã faptului cã nu am intrat niciodatã într-un club de noapte)”,
spune preºedintele Comvex

Transferul unui pachet de
13% din Portul Constanþa
de la Ministerul Transportu-

rilor la Consiliul Local
ar duce la falimentul
tuturor proiectelor de
investiþii în port, iar acesta va stagna
economic, ne-a declarat Corneliu
Idu, preºedintele “Comvex”, unul
dintre cei mai importanþi jucãtori

din port.
Dupã ce în Portul Constanþa au

avut loc proteste, la începutul
sãptãmânii împotriva
transferului, iar primarul
Radu Mazãre a acuzat cã

sindicaliºtii sunt, de fapt, “plãtiþi” de
oamenii de afaceri Corneliu Idu ºi
Gabriel Comãnescu, preºedintele
“Comvex”, a declarat, în exclusivi-

tate pentru ziarul “BURSA”: “Am
certitudinea cã satisfacerea dorinþei
primarului Mazãre ar avea drept
consecinþã falimentul tuturor proiec-
telor de investiþii prezente ºi viitoare,
iar portul va fi condamnat la o
stagnare economicã.

VLAD PÎRVU
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