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Producþia
industrialã din
Germania, în cel
mai mare declin
din ultimii doi ani

Producþia industrialã din Germa-
nia a consemnat, în luna iulie, cea
mai mare scãdere din ultimii doi ani,
afectatã de declinul comerþului
global.

Producþia Germaniei, ajustatã sezo-
nier, a scãzut cu 1,5% în iulie, faþã de
luna precedentã, când a crescut cu
1,1%, potrivit Ministerului Economiei
din Berlin. Acesta este cel mai scãzut
nivel din august 2014 pânã acum.

Analiºtii estimau o creºtere de
0,1%.

Producþia industrialã germanã
care exclude energia ºi construcþiile
s-a diminuat cu 2,3%, cel mai impor-
tant declin fiind înregistrat în secto-
rul bunurilor de capital (-3,6%).

În sectorul energiei, producþia a
sporit cu 2,6% în iulie, iar în cel al
construcþiilor – cu 1,8%.

Carsten Brzeski, economist ING,
declarã citat de ABC News: “Chiar
dacã datele privind producþia indu-
strialã din lunile de varã sunt adesea
revizuite ulterior, scãderea semnifi-
cativã va alimenta temerile legate de
încetinirea viitoare a economiei
germane”.

Banca centralã a Germaniei esti-
meazã cã avansul economic al þãrii
ar trebui sã îºi reia avântul în acest
trimestru.

V.R.
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BNR încã nu respectã legea
L

egea a repurtat o nouã vic-
torie asupra Bãncii Naþio-
nale a României, ieri, oda-
tã cu afiºarea completã a

declaraþiilor de avere (incluzând ve-
niturile anuale nete) ale membrilor
conducerii BNR, pe site-ul internet
al instituþiei.

Din ianuarie, când
BURSAa întrebat pe
reprezentanþii Bãncii
centrale, de ce nu se
supun legii care le
impune publicarea
veniturilor, autorita-
tea bancarã a traver-

sat mai multe faze, în comportament:
1. A afirmat cã ar exista o combi-

naþie de norme europene care ab-
strag BNR de sub incidenþa legii
româneºti;

2. Nu a acceptat nicidecum cã ace-
astã justificare este o simplã specula-
þie interpretativã, care nu are cum sã
reziste în faþa legii româneºti, ale cã-
rei prevederi sunt indubitabile, BNR
fiind sprijinitã, implicit, de ANI
(Agenþia Naþionalã de Integritate,
cea care administreazã aceastã lege a
transparenþei instituþionale), care
ne-a furnizat un rãspuns sibilinic,
unor întrebãri legitime, clare, la
obiect;

3. Odatã ce subiectul a fost confi-

scat politic, reprezentanþii Bãncii
centrale s-au strãduit, mai întâi, sã-i
compromitã pe politicienii intraþi în
chestiune;

4. Dar, trâmbiþat de politicieni, su-
biectul a devenit accesibil ºi intere-
sant ºi altor organe de presã, moment
de la care BNR a intrat în defensivã,
fãcând primul pas înapoi - guverna-
torul Mugur Isãrescu a declarat pu-
blic o primã cifrã de circa 13 000 de
euro, drept venituri lunare care îi
însumeazã salariul ºi indemnizaþia
de conducere;

5. Un al doilea pas înapoi a avut
loc, prin decizia CA al BNR sã fie,
totuºi, publicate salariile conducerii
BNR ºi grilele de salarizare ale di-
rectorilor;

6. Al treilea pas înapoi a avut loc
sub insistenþa ziaristului BURSA,
care l-a presat pe purtãtorul de
cuvânt Dan Suciu sã admitã, ulterior,
cã, de fapt, veniturile lunare ale gu-
vernatorului se ridicã la circa 16 000
de euro, însumând ºi alte indemniza-
þii;

7. Între timp, ºeful ANI care ne
învârtise pe dupã piersic, Horia Ge-
orgescu, fusese arestat în legãturã cu
“ Dosarul Bica” (este un fel de bala-
muc, ºeful Agenþiei Naþionale de
Integritate, arestat?!), astfel cã BNR
ºi-a pierdut sprijinul la încãlcarea le-

gii, iar, sub noul sãu ºef, ANI a rupt
tãcerea, afiºând declaraþia de avere
completã a lui Isãrescu, în care veni-
turile anuale încasate de acesta, în
2015, conduc la o medie lunarã de
circa 21.000 de euro; presa a simþit
gustul sângelui, Antena 3 a început
sã difuzez talk show-uri, ridicu-
lizându-l pe purtãtorul de cuvânt
Dan Suciu, aflat într-o posturã peni-
bilã, dar ºi pe Adrian Vasilescu, teri-
bil încurcat sã apere BNR;

8. Al patrulea pas înapoi a avut
loc ieri, când, drept consecinþã a lo-
viturii de graþie datã de ANI, BNR a
afiºat declaraþiile de avere complete

ale tuturor membrilor CA al
BNR, pe anii din urmã, nema-
iavând nici un rost sã le ascundã,
sub riscul sã fie publicate de
Agenþie.

Trebuie sã observ, însã, cã acest
al patrulea pas înapoi nu este ºi ul-
timul, ca sã putem considera cã
BNR s-a aliniat legii, cu adevãrat:
membrii CA al BNR nu sunt sin-
gurii pe care legea îi obligã la tran-
sparenþã, ci ea impune publicarea

declaraþiilor de avere complete ºi ale
directorilor BNR (incomplete, sunt
deja afiºate).

Dar, asta nu a fãcut BNR, ieri.
Iar, conform declaraþiei publice

proprii, Mugur Isãrescu nu are de
gând sã facã asta, în nici un caz.

Cu alte cuvinte, guvernatorul
BNR se tocmeºte, încã, la respecta-
rea legii.

Aceasta nu este o impresie, ci este
certificatã de faptul cã, în nici un co-
municat BNR, care ne informeazã ba
cã pe site au fost publicate salariile, ba
cã au fost publicate declaraþiile com-
plete de avere, nu este afirmat cã ge-
stul publicãrii are loc în virtutea legii.

Nu, legea este ignoratã.
Publicãrile au avut loc în virtutea

deciziilor CA al BNR, cã aºa au vrut
muºchii lui, iar nu cã trebuie sã re-
specte legea.

În toate celelalte cazuri, comuni-
catele BNR abundã în trimiteri la
legi ºi prevederile lor, ca temei al de-
ciziilor sale.

(continuare în pagina 15)

Guvernul Poloniei se
concentreazã pe achiziþia
diviziei locale a “UniCredit”

Executivul Poloniei se concentrea-
zã pe preluarea subsidiarei locale a
bãncii italiene “UniCredit” SpA –
“Bank Pekao” SA -, în vederea majo-
rãrii controlului asupra sectorului ban-
car, a afirmat, ieri,
ministrul de Fi-
nanþe de la
Varºovia, Dawid
Jackiewicz, con-
form Bloomberg.

Oficialul polo-
nez a fãcut acea-
stã afirmaþie în
ziua în care a ex-
pirat termenul limitã pentru depune-
rea ofertelor angajante în vederea
achiziþionãrii subsidiarei “Raiffeisen
Bank International” (RBI) din Polo-
nia.

În centrul eforturilor autoritãþilor
de la Varºovia se aflã cea mai mare

companie de asigurãri, PZU SA, de-
þinutã de statul polonez, ai cãrei di-
rectori s-au deplasat luna trecutã la
Milano pentru negocierea unui po-
tenþial acord privind “Pekao”. De

asemenea, PZU
ar putea lansa o
ofertã pentru
achiziþia subsi-
diarei “Raiffei-
sen” Polonia,
dupã cum anunþa
s ã p t ã m â n a
trecutã publicaþia
Puls Biznesu.

Directorul executiv al PZU, Mi-
chal Krupinski, a refuzat sã comen-
teze în privinþa unor potenþiale oferte
pentru “Raiffeisen” sau “Pekao”.

A.V.

(continuare în pagina 4)

BUZDUGANUL MFP CARE ANUNÞÃ MODIFICAREA CODULUI
FISCAL - TRANSFORMAT ÎN BUMERANG

Anca Dragu ne ia de proºti
l Douã proiecte de Ordonanþã de Urgenþã, pentru modificarea Codului
Fiscal ºi a Codului de Procedurã Fiscalã, de peste 100 de pagini, s-au scurs
în presãlMinistrul Anca Dragu neagã informaþiile din documentel Gelu
Diaconu: “Anca Dragu minte, proiectul circulã de câteva luni prin minister”
l Pârvan: “Proiectul publicat pe surse este un balon de încercare”

Discuþii aprinse, declaraþii contra-
dictorii, comunicate de presã, opinii
diverse au izbucnit, ieri, în jurul unor
documente scurse în presã.

Este vorba despre douã proiecte de
modificare a Codului Fiscal, respectiv
a Codului de Procedurã Fiscalã, publi-
cate pe surse, în care scrie, printre alte-
le, cã angajatul va suporta ºi contribu-
þiile pe care, acum, le plãteºte statului
angajatorul. Conform respectivului
document, care a atras reacþii dure din
partea specialiºtilor ºi a oamenilor de
afaceri, asigurãrile sociale (CAS) ale
angajatului ar urma sã fie majorate de

la 10,5%, la 21,7%, iar cele pentru sã-
nãtate (CASS) - de la 5,5%, la 8,9%.

În acelaºi timp, angajatorii vor fi
obligaþi, conform proiectului citat, sã
majorezesalariilebrutealeangajaþilor,

încazcontrarurmândsã fieamendaþi.
ProiectuldemodificareaCoduluide

Procedurã Fiscalã, obþinut de ziarul
BURSA, prevede cã sumele pentru
care se face plângere penalã nu vor mai
fi înscrise în deciziile de impunere ºi nu
vor mai fi încasate decât la finalizarea
dosarului penal, potrivit fostului ºef al
ANAF Gelu Diaconu, care ne-a decla-
rat: “În laboratoarele MFP mai existã
finalizatã o aberaþie ºi mai mare: modi-
ficarea Codului de Procedurã Fiscalã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Rãspuns unui coleg
de generaþie
Sunt voci – una mai proemi-

nentã decât celelalte - care
contestã vehement în ultima

perioadã politicile ºi practicile pro-
movate de cãtre banca centralã. În
esenþã, sunt contestate competenþele
profesionale ºi moralitatea deciden-
þilor BNR. Implicit, sunt contestate
ºi analizele elaborate de cãtre spe-
cialiºtii instituþiei, pe baza cãrora
sunt adoptate decizii în banca cen-
tralã. Nicio problemã! Oamenii au
dreptul la opinie. Pot sã se exprime
liber. Sã dezaprobe ºi sã acuze pu-
blic politicile ºi practicile BNR. Ori-
ce feedback (de bunã-credinþã) este
binevenit - feedback-ul negativ poa-
te fi chiar mai valoros decât cel po-
zitiv.

Dar fairplay-ul? Dar adevãrul?
Dar argumentele? Scopul nu scuzã
mijloacele! Odatã cu trecerea timpu-
lui ºi intensificarea valului de critici,
am realizat cã asist la o înºiruire de
acuzaþii fãrã acoperire ºi la conexiuni
speculative între fenomene econo-
mice care nu au nicio legaturã cu
adevãrul economic.

Nu obiºnuiesc sã formulez rãs-
punsuri înainte de a mã documenta
temeinic. Munca la Banca Naþiona-
lã mi-a întãrit acest tip de comporta-
ment bazat pe profesionalism ºi
obiectivitate. De aceastã datã, toc-
mai pentru cã fac parte din familia
bãncii centrale, m-am întrebat dacã
nu cumva profundul meu dezacord
faþã de maniera ce se relevã a fi pri-
mitivã ºi tendenþioasã, lipsitã de ar-
gumente legitime, cu care este “ata-
catã” în ultima perioadã Banca Na-
þionalã a României – cel puþin de
cãtre un “analist economic” cu ex-
punere publicã semnificativã în
plan intern ºi cu pretenþii de studii

de specialitate în strãinãtate – nu
încorporeazã ºi o dozã de subiecti-
vism. Vã asigur cã am cântãrit bine
ºi cã nu greºesc asumându-mi rãs-
punderea sã afirm cã “analistul eco-
nomic” care, de mai bine de o lunã,
publicã necontenit articole prin care
se strãduieºte sã defãimeze banca
centralã – ºi care îmi este coleg de
generaþie – se aflã, în mod surprin-
zãtor, (aproape) permanent într-un
derapaj major faþã de logica econo-
micã ºi, îndrãznesc sã spun, faþã de
bunul simþ.

În continuare, voi încerca - într-o
manierã cât se poate de obiectivã ºi
de onestã, bazatã pe argumente legi-
time - sã ofer o perspectivã care sã
ajute publicul larg în formarea unor
opinii corecte privind unele dintre
temele abordate de cãtre vehementul
acuzator. În primã fazã, mã voi referi
la una dintre afirmaþiiile contestata-
rului BNR, conform cãreia conduce-
rea bãncii centrale ar fi afectat dra-
matic economia realã prin greºeli in-
tenþionate de politicã monetarã ºi de
credit în scopul obþinerii de profit ºi
al acordãrii de prime de performan-
þã, în timpul crizei. Afirm, de la înce-
put, cã aceastã acuzã reprezintã - în
mod evident - o calomnie. În conti-
nuare voi argumenta.

Marea crizã financiarã a afectat
profund activitatea economicã la ni-
vel global, provocând cea mai severã
recesiune de dupã cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial.

CÃTÃLIN DUMITRESCU
Arbitragist principal, Serviciul

administrarea rezervelor
internaþionale, Direcþia

operaþiuni de piaþã, BNR.

(continuare în pagina 8)

n APMC vrea sã
detensioneze relaþiile cu
operatorii portuari
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PREªEDINTELE ASF, RECLAMAT LA COMISIA DE ABUZURI,
DIN 2015

Soviani susþine cã Negriþoiu i-a cerut
sã inventeze rãspunsuri pentru presã
l Radu Soviani: “Domnul Miºu Negriþoiu ne-a solicitat sã transmitem
mass-media cã vina scumpirilor aparþine exclusiv asiguraþilor”

R adu Soviani, fostul purtãtor
de cuvânt al Autoritãþii de
Supragveghere Financiarã,

a depus, în ianuarie 2015, o sesizare
la Camera Deputaþilor ºi la Senatul
României privind abuzurile semna-
late în ASF, în condiþiile în care fu-
sese concediat de cãtre preºedintele
Autoritãþii Miºu Negriþoiu.

Memoriul sãu dezvãluie, la aproa-

pe doi ani distanþã, evenimente din
interiorul ASF, care reflectã, dacã
s-au petrecut întocmai cum le relate-
azã Soviani, desconsideraþia lui
Miºu Negriþoiu faþã de mass-media,
o lipsã totalã de transparenþã ºi tenta-
tive de manipulare a opiniei publice.

Radu Soviani susþine cã abuzurile
semnalate în ASF au avut consecinþe
directe asupra majorãrii nivelului de

primã RCA încã din ianuarie 2015.
Memoriul depus la Parlament de

Soviani conþine descrierea a nume-
roase situaþii în care Miºu Negriþoiu
a blocat comunicarea cu publicul
sau chiar a transmis mesaje
distorsionate.

A.A.

(continuare în pagina 3)

n DEPUTATUL ANDREEA PAUL: “Netranspunerea
imediatã a Directivei pe tutun pericliteazã
structura bugetului pe 2017” PAGINA 2

n Þara noastrã a ocupat al patrulea loc
în Deloitte CE Top 500 PAGINA 3

MAKE

Veniturile anuale nete ale membrilor Consiliului de Administraþie al BNR (lei)

Nume
Anul

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MUGUR ISARESCU 617,444 595,456 772,38 807,679 828,95 963,652 1.144.069

FLORIN GEORGESCU 590655 557999 739220 378448 792193 807113 866359

BOGDAN OLTEANU 119069 469466 650117 692095 720984 756008 812045

LIVIU VOINEA 165202 810065

DINU MARIN 35048 163388 206744 213166 219870 228512 227705

DANIEL DAIANU 51819 250879

GHEORGHE GHERGHINA 82574 227518

AGNES NAGY 35048 169353 216493 226372 230860 242512 299909

VIRGIL STOENESCU 156983 162977 204830 210303 216091 225465 224841

Radu Soviani: ”Preºedintele ASF (foto) ne-a interzis sã comunicãm

mass-media date pe care le mai comunicasem deja (respectiv cã potrivit

notificãrilor primite de ASF, tarifele s-au majorat în medie cu 5 pânã la

15%), ºi ne-a învederat sã accentuãm pe «politica de dumping» a

companiilor de asigurãri”.


