
5 948 491 34 001 2 02350

GRAM AUR = 137,0880 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6786 RON EURO = 4,4292 RON DOLAR = 3,5606 RON

n UNPR vrea taxarea marilor averi ºi
reducerea vârstei de vot

PAGINA 3

n Oficialii Arcadia Engineering: “Ne vom
concentra în perioada urmãtoare pe pieþele
cu cel mai mare potenþial de pe glob”

PAGINA 4

n Gilda Lazãr: “Delegaþia
FMI va fi, probabil,
indusã în eroare de
cifrele prezentate de
Ministerul Finanþelor”

PAGINA 2

n Transgaz a pregãtit
investiþii strategice de
aproximativ 1,4 miliarde
euro

PAGINA 5

Miercuri, 3 decembrie 2014, nr. 227 (5320), anul XXIV 16 pagini2 lei

BNR trebuie sã se implice
în educaþia financiarã a bãncilor
pe care le supravegheazã

Î
nainte de declanºarea cri-
zei financiare globale,
bãncile, inclusiv cele de
la noi, au încercat sã ne

demonstreze cã unu ºi cu unu
nu fac doi, ci minim trei sau
poate chiar cinci.

Acordarea creditelor cu orice preþ
ºi ocuparea unei cote de piaþã cât mai
mari a fost singurul obiectiv, iar
Banca Naþionalã a României, cel pu-
þin din perspectiva unui observator
extern, s-a mulþumit sã constate cât
de rapid poate fi majorat gradul in-
termedierii financiare din economie.

La un cincinal distanþã de la
terminarea miracolului dezvol-
tãrii pe datorie, BNR continuã
“lupta” pentru scoaterea la lu-
minã a putregaiului din siste-
mul bancar, dar a ajuns într-un
stadiu îngrijorãtor: cel al la-

mentãrilor publice privind lipsa de
“cooperare” a bãncilor.

Nicolae Cintezã, directorul Direc-
þiei Supraveghere din BNR, a decla-
rat, în cadrul seminarului
EU-COFILE de sãptãmâna trecutã,
cã doar patru bãnci au respectat reco-
mandarea de a constitui provizioane

de 90% din expunerea faþã de firme-
le aflate în insolvenþã. Celelalte au
fost somate sã se conformeze pânã la
sfârºitul lunii trecute, altfel riscând
interzicerea atragerii de noi depozi-
te.

“Sã vii cu grad de acoperire cu
provizioane la firme în insolvenþã de
33% e jignitor la adresa autoritãþii de
supraveghere”, a precizat directorul
Direcþiei Supraveghere din BNR, în
condiþiile în care “unii nu par sã rea-
lizeze ce probleme au”.

(continuare în pagina 14)

INSTITUTUL DANEZ
PENTRU STUDII
INTERNAÞIONALE:

Testele BCE sunt
“defectuoase”

Cele mai recente teste de stres de-
rulate de Banca Centralã Europeanã
(BCE) la bãncile importante din re-
giune sunt “defectuoase”, iar zeci de
instituþii de credit europene, inclusiv
“Deutsche Bank” AG din Germania
ºi “BNP Paribas” SA din Franþa, nu
sunt suficient capitalizate ca sã susþi-
nã creºterea anemicã a economiei
sau ca sã facã faþã unei repetãri a cri-
zei financiare din 2008, conform
Institutului Danez pentru Studii
Internaþionale, anunþã Bloomberg.

Pe de altã parte, datele Centrului
pentru Studii Politice Europene din
Bruxelles aratã cã cele douã bãnci
mai sus menþionate, dar ºi alte 28 de
instituþii financiare care au trecut
testele de stres au probleme.

“Sã iei în calcul numai mãsurile
bazate pe risc nu este suficient pen-
tru cã nu întotdeauna ceea ce credem
cã este riscant «explodeazã» în
timpul unei crize”, declarã Jakob
Vestergaard, cercetãtor senior la
Institutul Danez. Vestergaard, care a
examinat datele colectate de BCE, la
cererea Bloomberg News, susþine cã
“din motive politice, BCE a vrut sã
parã durã, dar nu a putut sã arate cã
mari bãnci germane sau franceze
sunt subcapitalizate”.

Luna trecutã, BCE a anunþat cã 25
de bãnci din zona euro nu au trecut
testele de stres, dupã ce a verificat cali-
tatea activelor acestora ºi capacitatea
lordea face faþãºocuriloreconomice.

V.R.

ACÞIONARII UNORA DINTRE BÃNCI AR PUTEA CONTRIBUI CU
BANI LA CAPITALIZAREA ACESTORA

Blãnculescu: “Sã interzici bãncilor
atragerea depozitelor este ca ºi cum
le-ai închide”

l Cintezã, BNR: “Banca Naþionalã va interzice
bãncilor care nu ºi-au provizionat în proporþie de
90% expunerile pe companiile în insolvenþã sã
mai atragã depozite”

Unele bãnci din þara noastrã
ar putea sã apeleze la ba-
nii acþionarilor pentru ma-

jorarea capitalurilor proprii, ne-a

spus analistul economic Ionel
Blãnculescu.

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care Nicolae Cintezã,
ºeful Direcþiei de Supraveghere de la
BNR, a declarat, la finalul sãptãmânii
trecute, cã Banca Naþionalã va inter-
zice bãncilor care nu ºi-au provizio-
nat în proporþie de 90% expunerile
pe companiile în insolvenþã sã mai
atragã depozite.

Potrivit domniei sale, pânã la data
de 29 noiembrie doar patru bãnci din
sistemul noastru bancar au îndeplinit

aceastã solicitare a BNR, restul
riscând interzicerea atragerii de de-
pozite: “Sunt bãnci care au acoperit
pânã la 86% (n.r. din expunerile pe
societãþile intrate în insolvenþã, cu
provizioane), dar altele - 33%. Nici
nu îmi venea sã cred. Am crezut cã
nu au înþeles mesajul. Primele patru
bãnci nu au nicio problemã, cu un
plus pentru BCR ºi BRD, care au
mers ºnur.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

PROIECTUL PENTRU MODIFICAREA LEGII PIEÞEI DE CAPITAL,
SCHIMBAT A PATRA OARÃ

Oamenii de afaceri
ºi brokerii, exasperaþi
de Ioana Petrescu
l AOAR cere explicaþii pentru renunþarea la eliminarea pragului la SIF-uri
l Asociaþia Brokerilor: “MFP promoveazã un proiect de lege care încalcã
drepturile acþionarilor societãþilor listate la bursã”

M
inistrul Finanþelor,
Ioana Petrescu, ºi-a
pus în cap oamenii de
afaceri, brokerii ºi in-

vestitorii, dupã ce a schimbat de pa-
tru ori proiectul pentru modificarea
legii pieþei de capital, în mai puþin de
douã luni de zile, “chipurile” dupã

consultarea riguroasã cu instituþiile
pieþei.

Asociaþia Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR), Asociaþia
Brokerilor, Asociaþia Investitorilor
pe Piaþa de Capital (AIPC) au tran-
smis comunicate prin care criticã
prevederi din proiectul Finanþelor,

deºi Ministerul a precizat cã “pro-
moveazã noile reglementãri
printr-un proces amplu de consultare
publicã ºi interinstituþionalã”.

AOAR cere explicaþii privind re-
nunþarea la eliminarea pragului la
SIF-uri, în decurs de o lunã (de la 7
octombrie, prima variantã a proiec-
tului, la 7 noiembrie, a doua varian-
tã), în timp ce Asociaþia Brokerilor
criticã relaxarea condiþiilor de cvo-
rum pentru adunãrile generale la
operatorii de piaþã.

Cu toate cã au observaþii diferite la
proiect, ambeleasociaþii se îndoiescde
corectitudinea procesului de consulta-
re derulat de Ministerul Finanþelor.

Deºi se pare cã cele douã asociaþii
au avut reprezentanþi la dezbaterile
despre proiectul de lege, Ministerul
nu le nominalizeazã pe lista celor cu
care s-a consultat, o listã destul de
ciudatã, pe care sunt trecute inclusiv
numele unor companii private.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Complexul Oltenia trebuie
sã aducã noi garanþii pentru credite
de 400 de milioane de euro

Complexul Energetic Oltenia ne-
gociazã, în aceastã perioadã, modifi-
carea garanþiilor pentru credite în va-
loare totalã de aproximativ 400 mi-
lioane de euro, ne-a declarat Lauren-
þiu Ciurel, directorul companiei.

Domnia sa ne-a explicat: „Majori-
tatea creditelor a fost contractatã, în
anii trecuþi, pentru realizarea investi-
þiilor de mediu ºi pentru retehnologi-
zãri. Garanþiile oferite au fost con-
tracte de vânzare a energiei pe termen
lung, care au expirat. Acum eu încerc
sã conving bãncile sã accepte alt tip
de contracte ca garanþie, întrucât elec-

tricitatea pe termen lung se vinde
greu pe pieþele OPCOM, iar grosul
tranzacþiilor s-a mutat pe piaþa spot
PZU, unde tranzacþiile sunt zilnice”.

Bãncile care au împrumutat Com-
plexul Oltenia (n.r. în principal cen-
tralele Craiova, Turceni ºi Rovinari,
care au intrat, în 2012, în componenþa
societãþii producãtoare de energie pe
bazã de lignit) sunt BRD, BCR, Raif-
feisen, CEC Bank, Unicredit ºi Alpha
Bank, potrivit domnului Ciurel.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

România - predictibilitate
fiscalã zero
C

u mai puþin de o lunã îna-
inte de sfârºitul acestui
an, România nu are un
buget aprobat pe anul

2015. Nimic nou. S-a mai
întâmplat ºi se va mai
întâmpla. În astfel de situaþii,
pentru ca instituþiile finanþate
din bugetul public sã nu
rãmânã fãrã bani , pânã la
aprobarea noului buget, le-
gea prevede finanþarea în li-
mita a 1/12 din bugetul pe
anul anterior, pentru fiecare lunã ,
din noul an. În fond, nu este o trage-
die, dacã avem în vedere noul prin-
cipiu de guvernare, afirmat de cãtre
primul ministru, la o întâlnire cu
preºedintele þãrii, potrivit cãruia
„economia se descurcã”.

Ceea ce deranjeazã cel mai mult
investitorii este, însã, lipsa de pre-
dictibilitate fiscalã. ªi lipsa de pre-
dictibilitate fiscalã este mai deran-
jantã chiar decât nivelul impozitelor.
Iar fãrã predictibilitate fiscalã, este
greu de sperat cã România poate fi
competitivã în competiþia globalã
pentru investiþii.

La începutul anului 2014, guver-
nul actual a introdus ºi a majorat un
numãr mare de impozite, fãrã niciun
studiu de impact ºi fãrã consultarea
mediului de afaceri.

Cu siguranþã, cel mai nociv impo-
zit nou introdus este impozitul pe
construcþiile speciale, care, în condi-
þiile specifice din România, cu cerin-
þe mari de investiþii în infrastructurã,
este, în fapt , un impozit pe investiþii-
le în infrastructurã. În cazul acestui

impozit, aroganþa ministrului finan-
þelor publice faþã de cerinþele justifi-
cate ale mediului de afaceri a fost
fãrã egal. Deºi mediul de afaceri so-

licita unele clarificãri din par-
tea Ministerului Finanþelor
Publice, în legãturã cu aplica-
rea acestui impozit pe con-
strucþiile speciale, ministerul
a refuzat sã le emitã, luni de
zile. Cu numai câteva zile
înainte de primul termen de
platã, ministerul a emis unele

clarificãri. Cât despre capacitatea de
evaluare a impozitului, cifrele vor-
besc de la sine: în loc de o jumãtate
de miliard de lei, prevãzut a se încasa
la buget, se realizeazã de peste trei
ori mai mult.

În cursul anului 2014, de nenumã-
rate ori, mediul de afaceri a solicitat
Ministerului Finanþelor Publice sã
precizeze cum se vor calcula accize-
le ºi redevenþele pe anul 2015, în
special cele aferente resurselor pe-
troliere, informaþii strict necesare
pentru pregãtirea planurilor de afa-
ceri. Tot timpul, rãspunsurile primi-
te au fost „se fac studii, lucrãm etc.”.
Acum, cu puþin timp înainte de înce-
putul anului 2015, aflãm de la mini-
strul finanþelor publice cã accizele se
vor calcula la acelaºi curs nereal, ca
ºi în anul 2014, iar redevenþele
rãmân neschimbate, urmând a fi in-
trodus un nou sistem în 2016, tocmai
pentru a avea „predictibilitate”.

Nici în aceste zile, mediul de afa-
ceri nu cunoaºte dacã impozitul pe
construcþiile speciale va fi redus de
la 1,5 la sutã la 1 la sutã sau dacã taxa

pe valoarea adãugatã va fi micºoratã
pentru fructe ºi legume ºi alte produ-
se alimentare, aºa cum au fost fãcute
unele declaraþii publice, de cãtre pri-
mul ministru sau ministrul finanþelor
publice. Nu se cunosc nici alte sur-
prize fiscale ale anului 2015, cum ar
fi, de exemplu, informaþiile din une-
le documente interne ale Ministeru-
lui Finanþelor Publice , cu privire la
majorãri de impozite pe proprietate,
introducerea impozitului progresiv
pe venituri etc., informaþii infirmate
de cãtre ministrul finanþelor publice
ºi de cãtre cel al bugetului.

Dacã aceasta este situaþia politicii
fiscale româneºti, prezentã ºi în vii-
torul apropiat, la fel de deranjatã este
ºi perspectiva pe termen mediu ºi
lung a acestei politici.

România este în afara dezbaterilor
europene ºi globale cu privire la re-
forma sistemelor de impozite ºi taxe,
având douã þinte principale: un sistem
de impozite ºi taxe care sã susþinã
creºterea economicã ºi crearea de lo-
curi de muncã ºi reducerea fraudei ºi
a evaziunii fiscale, precum ºi a plani-
ficãrii financiare agresive.

La nivel european, dezbaterile cu
privire la politicile fiscale urmãresc
cristalizarea unor reforme fiscale,
prin care sã se vinã cu un rãspuns la
provocãrile ridicate de extinderea
globalizãrii ºi a digitalizãrii econo-
miilor, la mobilitatea capitalului ºi a
forþei de muncã, la competitivitatea
forþei de muncã, la schimbãrile cli-
matice ºi la îmbãtrânirea populaþiei.

(continuare în pagina 14)
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Cotaþiile petroliere,
în declin masiv
l FMI considerã cã scãderea preþului petrolului
este un pericol pentru Rusia, dar cã pentru
economia globalã reprezintã “un câºtig net”

Preþul futures a petrolului brut ºi-a
reluat scãderea ieri, dupã o zi de avans,
pierzând circa 2% la bursele din SUA
ºi Europa, în condiþiile în care guver-
nul din Irak ºi autoritãþile kurde au
ajuns la un acord ce deschide calea
majorãrii exporturilor de þiþei.

Safeen Dizayee, purtãtor de
cuvânt al guvernului regional kurd, a
declarat cã înþelegerea menþionatã
va permite exportul a 300.000 de ba-
rili de petrol irakian (Kirkuk) pe zi
cãtre portul turc Ceyhan.

Cotaþia petrolului West Texas

Intermediate (WTI) cu livrare în ia-
nuarie 2015 a scãzut cu 1,63 dolari
(2,4%) la ora 10:33, la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
67,37 dolari/baril. Volumul tranzac-
þiilor futures de pe aceastã piaþã a
fost ieri, la ora menþionatã, cu 6,8%
peste media ultimelor o sutã de zile.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)

Citiþi, în pag. 16., articolul “Rusia,
ameninþatã de prima recesiune din

ultimii cinci ani”.


