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OECD: “Mãsurile de
sprijin acordate
agricultorilor, la jumãtate
faþã de cele din anii ‘80”

Mãsurile de sprijin guvernamen-
tal acordate agricultorilor din cadrul
Organizaþiei pentru Cooperare Eco-
nomicã ºi Dezvoltare (OECD) au
continuat sã scadã, în ultimii doi ani,
ajungând la 18,2% din veniturile lor
brute, de la 18,8% în 2012, adicã ju-
mãtate din nivelul atins în anii 80,
potrivit unui raport al (OECD), tran-
smite AFP, citatã de Agerpres.

În 2013, sprijinul acordat agricul-
torilor din cele 34 de state membre ale
OECD a atins 258 miliarde dolari
(194 miliarde euro). Anul trecut, spri-
jinul guvernamental acordat agricul-
torilor a fost echivalent cu 18,2% din
veniturile lor brute, comparativ cu
37% în perioada 1986-1988 ºi 29,7%
în perioada 1995-1997. Cea mai sen-
sibilã scãdere se constatã însã în ra-
port cu venitul naþional, aceste ajuto-
are ajungând la mai puþin de 1% din
PIB-ul zonei OECD faþã de 3%, în
medie, în 1986-1988, sectorul agricol
având o pondere din ce în ce mai micã
în economiile naþionale.

Raportul scoate în evidenþã dife-
renþele mari care existã în rândul sta-
telor OECD cu privire la sprijinul
acordat fermierilor. În SUA, exploa-
taþiile agricole primesc un sprijin in-
ferior mediei din OECD, 7,4% din
veniturile lor brute, faþã de 11% în
Canada, aproape 19,8% în UE ºi mai
puþin de 2% în Australia. De aseme-
nea, în Japonia, deºi sprijinul acordat
producãtorilor agricoli este în scãde-
re, el rãmâne la un nivel triplu com-
parativ cu media din OECD. (F.A.)
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Ponta vrea sã reducã taxele
Dupã ce tot anul oamenii de aface-

ri au încercat sã-i convingã pe politi-
cieni sã renunþe la “taxa pe stâlp” sau
cel puþin s-o reducã, fãrã niciun re-
zultat, premierul Victor Ponta a
anunþat cã vrea sã reducã acest con-
troversat impozit de la 1,5% la 1%.

De asemenea Victor Ponta i-a so-
licitat ministrului agriculturii Daniel
Constantin sã identifice un nou do-
meniu pentru reducerea TVA, ºi le-a
cerut miniºtrilor sã fie prezenþi, alã-
turi de el, marþea viitoare, la votul fi-
nal asupra proiectelor de lege pri-
vind reducerea contribuþiilor de asi-
gurãri sociale ºi amnistia fiscalã.

Fiscaliºtii nu s-au lãsat luaþi de
val, însã, subliniind cã, deºi orice di-
minuare de taxe este binevenitã, tre-
buie sã ne aºteptãm cã, cel mai pro-
babil, reducerea unor impozite vor

atrage dupã sine noi taxe pentru con-
tribuabili.

Pârvan: “Guvernul nu
trebuie sã se bazeze pe
inteligenþa primarilor,
pentru cã aceasta este, în
general, limitatã”

Veniturile colecate din taxa pe con-
strucþiile speciale vor rãmâne la dispo-
ziþia autoritãþilor locale ºi nu vor mai
intra la bugetul de stat, a mai anunþat,
ieri, premierul Ponta: “Taxa pe con-
strucþii speciale vreau s-o reducem ºi
putem sã ne permitem s-o reducem de
la 1,5% la 1% ºi toate veniturile sã fie
colectate ºi sã intre în bugetul autoritã-
þilor locale. (E.O.)

(continuare în pagina 6)

Cum îºi mai justificã
existenþa Uniunea
Europeanã ºi zona euro?

Proiectul unificãrii euro-
pene a avut mereu la
bazã crearea unui cadru

politic stabil, care sã nu mai
permitã izbucnirea unor con-
flicte armate pe continent.

Idealurile fondatorilor au
fost “vândute” cetãþenilor prin
“ambalarea” lor în promisiunile unei
prosperitãþi fãrã precedent. Treptat
au fost eliminate barierele comercia-
le, iar Europa a început noul mileniu
cu o monedã unicã.

Dupã mai puþin de un deceniu de
la introducerea monedei euro, pro-
misiunile au început sã fie încãlcate,
iar tratatele europene rezistã tot mai
greu în faþa asalturilor care vin toc-
mai de la cei care ar fi trebuit sã le ga-
ranteze integritatea.

Sub povara unor datorii fãrã pre-
cedent la nivel continental, autoritã-
þile europene doresc “diluarea”
acestora prin tipãrire ºi reluarea ilu-
ziei prosperitãþii.

Banca Centralã Europeanã tocmai
a anunþat o nouã reducere a dobânzii
de politicã monetarã, pânã la 0,05%,
de la 0,15%, chiar dacã Mario Dra-
ghi, preºedintele BCE, a declarat, nu
demult, cã limita inferioarã a
dobânzilor de intervenþie a fost atin-
sã. Mai mult, “dobânda” pentru faci-
litatea de depozit acordatã bãncilor
comerciale a fost redusã cu 10 puncte
de bazã, pânã la -0,2%.

În cadrul conferinþei de presã care
a urmat deciziei de politicã moneta-
rã, Mario Draghi a precizat cã, de
data aceasta, limita inferioarã a
dobânzii de politicã monetarã chiar a
fost atinsã, dar nu a clarificat ce poa-
te face o dobândã de 0,05% pentru
relansarea economicã a Europei, iar

o dobândã de 0,15% nu poate.
Dezbaterile din jurul acþiu-

nilor BCE, menite sã readucã
“visul european” pe traiectoria
planificatã de comisari, au de-
venit, astfel, lipsite de substan-
þã. Dincolo de titlurile din pre-
sã, referitoare la efectele bani-

lor ieftini asupra “creºterii” econo-
mice, datele statistice continuã sã
ilustreze transformarea visului în
coºmar.

Giulio Mazzolini, analist în cadrul
Institutului Bruegel, a descoperit re-
cent o scãdere majorã a comerþului
intracomunitar în ultimii patru ani,
pe baza datelor de la FMI, fenomen
care nu se manifestã doar la nivelul
UE ci ºi la nivelul zonei euro. Con-
cluzia?

“Moneda unicã s-ar putea sã nu fi
avut efectul scontat asupra schimbu-
rilor comerciale între membrii zonei
euro”, dupã cum scrie Mazzolini, iar
“partenerii comerciali globali au de-
venit tot mai importanþi”, în condiþii-
le în care schimburile intracomunita-
re au revenit la nivelul de la mijlocul
anilor ‘90.

(continuare în pagina 15)

Sistemul bancar,
aproape de apoplexie

l Conversia creditelor în valutã la cursul acordãrii, tot mai aproape de aprobare l Avocatul Piperea
a avut ieri primul termen în procesul colectiv pe aceastã temã

P
roiectul de lege potrivit cã-
ruia persoanele împrumu-
tate în valutã ar putea ram-
bursa anticipat sau ºi-ar pu-

tea refinanþa creditele la cursul valu-
tar valabil în momentul în care au
contractat împrumutul a primit aviz
pozitiv de la Comisia de Industrii din
cadrul Camerei Deputaþilor, ne-a de-
clarat, ieri, deputatul UDMR Odon
Szabo, unul dintre iniþiatori.

Documentul legislativ a trecut ta-
cit de Senat, urmând sã fie aprobat în
Camera Deputaþilor, care este came-
rã decizionalã, chiar dacã, în tot
acest timp, sistemul bancar a fãcut
numeroase presiuni pentru stoparea
lui, dupã cum ne-au declarat surse
politice.

Acestea ne-au precizat: “Existã o
presiune enormã din partea sistemu-
lui bancar pentru a fi retrasã iniþiati-
va. Primim proiecte noi care þin par-
tea bãncilor, suntem ameninþaþi ºi
chiar mai mult decât atât. Bãncile fac
lobby pentru eliminarea proiectului,
susþinând cã acesta ar putea bloca
piaþa”.

Sursele noastre susþin cã, mai nou,
ºi reprezentanþii forurilor internaþio-
nale ar milita pentru blocarea iniþia-
tivelor de acest gen.

În opinia deputatului UDMR
Odon Szabo, bãncile ar trebui sã fie
solidare într-un astfel de proiect,
pentru cã, în caz contrar, s-ar putea
alege cu o mulþime de credite neper-
formante.

Potrivit expunerii de motive afe-

rente proiectului legislativ aflat în
Parlament, noile reglementãri ar
urma sã modifice Ordonanþa
50/2010 privind contractele pentru
consumatori, “în sensul introducerii
unei opþiuni pentru consumatorul
care are de achitat un credit în mone-

dã strãinã de a solicita creditorului
recalcularea sumei de rambursat în
moneda naþionalã la cursul de
schimb valabil la momentul încheie-
rii contractului”.

Documentul susþine cã, în situaþia
economicã actualã, o posibilitate in-

suficient exploatatã de bãncile din
þara noastrã o constituie suportarea
pierderilor în egalã mãsurã cu debi-
torul în privinþa riscului de schimb
valutar.

“Deºi nici legislaþia internã ºi
nici cea europeanã nu prevãd în
mod expres obligaþia creditorilor
de a avertiza potenþialii debitori de
riscurile majore la care se expun
împrumutându-se în alte valute sau
de a limita supra-îndatorarea clien-
þilor, considerãm cã era beneficã o
asemenea acþiune mãcar ºi pentru a
autoproteja sistemul bancar de cre-
ditele neperformante”, mai subli-
niazã expunerea de motive.

Potrivit deputatului UDMR, în
urma unui calcul, reiese cã cei care
vor alege sã-ºi refinanþeze creditele
în noile condiþii, vor avea un benefi-
ciu de minim 20% ºi de maxim 50%
din suma pe care ar rambursa-o la
cursul de astãzi.

“Sunt situaþii, mai ales la creditele
în franci elveþieni, în care ratele au
crescut ºi cu 80%, în condiþiile în
care existã un proiect de Directivã
care nu permite creºterea ratelor
bancare cu mai mult de 20%”, potri-
vit lui Odon Szabo.

Adrian Vasilescu, consilierul gu-
vernatorului BNR, spunea, în urmã
cu câteva luni, cã împrumuturile
date în controversata monedã exoti-
cã totalizeazã peste un miliard de lei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

LIVIU TUDOR, PREªEDINTELE GENESIS DEVELOPMENT

“Imobiliarele
nu pot exista fãrã credit”

Sectorul imobiliar nu poate exi-
sta fãrã credit, este de pãrere
Liviu Tudor, preºedintele Ge-

nesis Development, unul dintre cei
mai importanþi dezvoltatori de clãdiri
de birouri din þara noastrã. Construc-
þiile civile sunt strict legate de apeti-
tul bãncilor pentru investiþii în imo-
biliare, fie ele birouri, mall-uri, par-
curi logistice sau imobile pentru lo-
cuinþe, a declarat omul de afaceri, în
cadrul unui interviu acordat revistei
BURSA Construcþiilor.

Domnia sa ne-a precizat: „Întrucât
bãncile sunt încã nerestructurate in-
tegral ºi cu probleme potenþiale ºi
mai mari decât cele de pânã acum,
sectorul imobiliar civil nu poate lua
avânt. Dacã ne-am întreba când tre-
buie sã ia avânt acest sector, rãspun-
sul ar fi «atunci când bãncile îºi vor
rezolva integral problemele», lucru

la care lucreazã de cinci ani”.
Liviu Tudor considerã cã mai

avem mult pânã la finalul crizei,
subliniind: “Când afirm acest lucru
nu mã uit într-un bol de cristal, ci mã
raportez tocmai la ceea ce am spus
pânã acum - trebuie sã aºteptãm re-
structurarea bãncilor, a statelor - din
punct de vedere al deficitelor -, a
sectoarelor financiare ºi fiscale, iar
tot acest proces dureazã. Sistemul
este foarte mare, mãsurile sunt am-
ple, iar derularea
procedurii necesitã
timp. Criza va mai
dura în Europa, dar,
în acelaºi timp,
existã presiune pe
cash-ul din fondu-
rile de investiþii
imobiliare ºi, de
aceea, în anumite
zone ale Europei,
acestea sunt mai
active decât în al-
tele. Sunt anumite
capitale care au
ajuns la o dezvol-
tare ºi la tranzacþii
comparabile cu cele de dina-
intea crizei. Alte zone, cum este ºi
cea est-europeanã, nu se apropie de
nivelul de dinainte de crizã”.

Domnia sa crede cã imobiliarele
sunt ºi vor rãmâne ceea ce le spune
numele - „real estate” ºi cã dacã pla-
samentele sunt fãcute într-o manierã
inteligentã, cel care face acest lucru
nu are ce pierde.

Compania pe care domnul Liviu
Tudor o conduce - Genesis Develop-
ment - activeazã de circa zece ani în
piaþa clãdirilor de birouri, investiþiile
derulate în þara noastrã totalizând

300 de milioane de euro. Aceastã
sumã a fost cheltuitã pentru dezvol-
tarea celor douã parcuri de birouri pe
care le deþine - West Gate ºi Novo
Park -, precum ºi a campusului West
Gate Studios, care cuprinde 925 de
garsoniere ºi apartamente destinate
închirierii.

Cifra de afaceri realizatã de Gene-
sis Development în anul 2013, pro-
venitã din exploatarea proiectelor
din portofoliu, se ridicã la 33 de mi-

lioane de euro,
în acest an com-
pania estimând
o creºtere a veni-
turilor cu 2%.

În cadrul so-
cietãþii Genesis
Development ºi a
celorlalte firme
pe care omul de
afaceri le deþine
lucreazã aproxi-
mativ 850 de an-
gajaþi.

Liviu Tudor
conduce ºi RABO
(Romanian Asso-
ciation of Building
Owners), fiind vice-

preºedintele European Property Fe-
deration (EPF) cu sediul la Bruxelles
- asociaþie la care RABO este afiliatã
ºi care este alcãtuitã din proprietari
privaþi ce deþin clãdiri în scopul
închirierii în valoare de 1,5 trilioane
de euro.

ADRIANA RÃDUÞÃ

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi

gãsi în al ºaselea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

CÃLIN
RECHEA

SUMMIT-UL NATO DE LA NEWPORT

Rusia ar putea fi supusã
astãzi unor noi sancþiuni
l Rasmussen: “Rusia atacã Ucraina”

Liderii principalelor state membre
ale NATO au convenit ieri cã trebuie
instituite noi sancþiuni împotriva Ru-
siei, ca urmare a acþiunilor acesteia
în estul separatist al Ucrainei.
Preºedintele francez Fracois Hollande
a subliniat cã evoluþiile din orele ur-

mãtoare vor fi determinante în de-
cizia de adoptare a unor astfel de
sancþiuni la Consiliul European de
astãzi, transmite agenþia Reuters.

R.R.

(continuare în pagina 6)

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat ieri cã Rusia atacã
Ucraina, amplificându-ºi, astfel, retorica împotriva Moscovei în debutul summitului
Alianþei Nord-Atlantice de la Newport, în Þara Galilor (Marea Britanie), relateazã Reu-
ters. “Ne confruntãm cu un mediu de securitate schimbat substanþial. Spre Est, Rusia
atacã Ucraina", a declarat el jurnaliºtilor la sosirea la summitul NATO.
Întrebat despre planurile preºedintelui rus Vladimir Putin privind o încetare a focului în
estul Ucrainei, Rasmussen a spus cã Alianþa salutã eforturile pentru gãsirea unui
acord de pace, dar cã ceea ce conteazã este situaþia din teren. Moscova neagã acuza-
þia cã a trimis trupe în Ucraina, însã NATO susþine cã Rusia are peste 1.000 de militari
care opereazã în estul Ucrainei. Pe de altã parte, Rasmussen s-a declarat convins cã
aliaþii din NATO vor analiza cu seriozitate orice solicitare din partea guvernului din Irak
de asistenþã în contextul confruntãrii cu insurgenþa jihadiºtilor Statului Islamic.


