
Cioloº, de trei ori
mai tare ca Obama

P
remierul Dacian Cioloº
pare sã fie mai performant
ca autoritãþile americane.
Cel puþin aºa reiese din

discursul sãu de ieri, din Parlament.
În condiþiile în care în SUAau fost

create lunar în jur de 180.000 de lo-
curi de muncã, anul acesta, la o po-
pulaþie de circa 319 milioane de lo-
cuitori, în România, proporþional, la
o populaþie de circa 19.000.000 de

locuitori ar fi tre-
buit create 10.700
de locuri de mun-
cã-lunar, pentru o
performanþãegalã.

Dar Dacian
Cioloº a raportat,
ieri, cã în primul
semestru, numãrul salariaþilor a cre-
scut cu 152.000, adicã peste 25.300
de locuri de muncã/lunã.

O performanþã
de aproape trei ori
mai tare ca a admi-
nistraþiei Obama.

“La sfârºitul lu-
nii iulie, aveam cu
152 de mii de sala-
riaþi mai mult, din

care 140 de mii în sectorul privat ºi
12 mii în sectorul public”, a spus,
ieri, premierul Cioloº, referindu-se

la primul semestru, dupã care a adã-
ugat: “Din cele 140 de mii de locuri
de muncã nou create în sectorul pri-
vat, circa 100 de mii au fost create în
zona serviciilor, iar restul de circa 40
de mii în zona productivã”.

Cristian Pârvan, secretar general
al AOAR, preºedintele Patronatului
Investitorilor Autohtoni din Româ-
nia (PIAROM), ne-a declarat: “Exi-
stã contracte de muncã pe duratã ne-
determinatã ºi program integral de
lucru (8 ore) sau cu timp parþial de
muncã (1-7 ore)...câte sunt? Nu
ºtim. Sunt contracte pe duratã deter-
minatã cu program integral de lucru
(8 ore) ºi cu timp parþial de muncã
(1-7 ore)...câte sunt? Nu ºtim! Câþi
salariaþi ºi câte contracte de muncã
sunt la nivelul primului semestru
2016? Nu ºtim!

ªtim cã a crescut numãrul de lo-
curi de muncã în construcþii ºi co-
merþ în mod deosebit! Ce fel de
contracte?

Inspecþia Muncii ar trebui sã pu-
blice datele lunar (conform legii an-
gajatorul trebuie sã înscrie contrac-
tul de muncã în REVISAL cu 10 zile
înainte de începerea activitãþii)”.

Domnul Liviu Iolu, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, nu ne-a lãmu-
rit, pânã la închiderea ediþiei, cu pri-
vire la cifrele expuse de premier.

A.S.
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GRAM AUR = 168,25

Bundesbank
anticipeazã o
posibilã încetinire
a economiei
germane

Creºterea economiei Germaniei ar
putea încetini în trimestrul curent, în
principal din cauza cererii slabe de
produse industriale pentru export,
avertizeazã banca centralã de la
Berlin (Bundesbank).

Conform Bundesbank, Germania
a avut cifre slabe în ultimele luni pri-
vind producþia industrialã ºi comer-
þul. Instituþia aratã în raportul sãu lu-
nar: “Dupã o creºtere solidã în pri-
mãvarã, economia Germaniei pare
cã va avea o expansiune mai slabã în
trimestrul al treilea din 2016. Acest
lucru este reflectat parþial în deterio-
rarea semnificativã a încrederii com-
paniilor. Indicatorii economici de la
începutul trimestrului au fost foarte
slabi, în principal cei din industrie”.

Producþia industrialã a Germaniei
a înregistrat, în iulie, cea mai mare
scãdere din ultimele 23 de luni, iar
exporturile – cel mai mare declin din
ultimul an.

Potrivit guvernului Germaniei,
economia þãrii va înregistra un avans
de 1,7% anul acesta, dupã care
creºterea va încetini la 1,5% în 2017.

În trimestrul al doilea, PIB-ul
Germaniei a crescut cu 0,4%, dupã
un avans de 0,7% în primele trei luni
din 2016.

V.R.
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ASF FACE EXCES DE ZEL, DUPÃ UN AN
DE TERGIVERSÃRI

ASF s-a apucat sã respecte
Ordonanþa RCA, înainte sã
intre în vigoare
l Purtãtorul de cuvânt al Guvernului a declarat
cã OUG urma sã fie publicatã, ieri, în Monitorul
Oficial l Transportatorii cer ASF sã publice
toate elementele din structura de cost al RCA
l UNSAR: “Efectele pe termen mediu ºi lung
ale OUG care reglementeazã RCA, greu de
controlat ºi reparat”

Nici transportatorii, nici asiguratorii
par sã nu fie pe deplin mulþumiþi de or-
donanþa de urgenþã privind RCA
aprobatã, miercurea trecutã, pe repe-
de înainte de Guvern, ca sã împiedice
protestele transportatorilor.

Cu toate acestea, ca sã îºi dove-
deascã eficienþa, Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF) s-a
apucat, repede, repejor, sã aplice
Ordonanþa, deºi actul normativ nu
fusese publicat în Monitorul Oficial,
ºi nu a fost publicat nici pe parcursul
week-endului, deci nu era în vigoa-
re.

Autoritatea a transmis, joi, cã a
stabilit cã elementele care vor fi lua-

te în considerare în calculul tarifelor
de referinþã pentru poliþele RCA,
conform OUG emise de Guvern,
sunt urmãtoarele:

- frecvenþa ºi dauna medie, þinând
cont ºi de daunele întâmplate ºi nea-
vizate precum ºi de trendul acestora,
conform datelor statistice publicate
la nivel de piaþã (raportul Milliman),
actualizate la 30 iunie 2016; încãrca-
rea pentru cheltuieli administrative,
achiziþie, taxe etc., de maxim 25%;
încãrcarea pentru aplicarea
sistemului bonus/malus.

A.A.
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Comisia Europeanã ancheteazã tratamentul
fiscal al “Engie” în Luxemburg

Comisia Europeanã a lansat o in-
vestigaþie amplã privind facilitãþile
fiscale acordate fostei companii
franceze de utilitãþi “GDF Suez”
(actualã “Engie” SA) în Luxemburg,
potrivit Reuters.

Este a patra oarã când autoritãþile
de la Bruxelles verificã acest princi-
pat din cauza suspiciunilor de eva-
ziune fiscalã.

“Vom analiza atent tratamentul fis-
cal de care a beneficiat GDF în Lu-
xemburg. Acesta pare sã fie în con-
tradicþie cu reglementãrile fiscale
naþionale. Facilitãþile au permis
GDF sã plãteascã taxe mai mici
decât orice altã companie”, a decla-

rat comisarul european pentru Com-
petiþie, Margrethe Vestager.

Potrivit Comisiei Europene, tran-
zacþiile financiare dintre subsidiare-
le luxemburgheze ale “GDF Suez”
au permis ca o parte semnificativã
din profiturile acestora sã nu fie
taxate.

Dacã autoritãþile de la Bruxelles
descoperã cã schema aplicatã com-
paniei franceze a încãlcat reglemen-
tãrile de concurenþã din UE, atunci
poate cere Luxemburgului sã recu-
pereze facilitãþile fiscale acordate
“GDF Suez”.

Ministerul de Finanþe din Luxem-
burg considerã cã “nu a oferit niciun

tratment fiscal special sau vreun
avantaj selectiv” vreunei divizii
“Engie”. Instituþia a promis sã coo-
pereze în aceastã anchetã.

L’Expansion: “Engie” taie
1.150 de posturi în Franþa

“Engie” vrea sã elimine aproxi-
mativ 1.150 de locuri de muncã în
Franþa ºi va consemna pierderi anua-
le pe segmentul LNG (Gaz Natural
Lichefiat), anunþã publicaþia
L’Expansion.

A.V.

(continuare în pagina 6)

IONEL BLÃNCULESCU:

“Economia româneascã se
aflã într-un blocaj periculos”

Activitatea propriu-zisã ºi în spe-
cial procesele investiþionale ale
companiilor sunt afectate de blocaje
multiple, afirmã Ionel Blãnculescu,
consultant în investiþii. Domnia sa
susþine cã economia româneascã se
aflã într-un blocaj aproape generali-
zat, din punct de vedere investiþio-

nal, context în care a iniþiat un pro-
iect complex de consultanþã adresat
companiilor din þara noastrã care se
confruntã cu diverse blocaje pe
aceastã linie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

NEBUNIE SAU DISPERARE LA NIVEL ÎNALT ÎN EUROPA?

Liderii europeni se opun majorãrii
capitalului bancar

Criza financiarã globalã, în
urma cãreia mari bãnci in-
ternaþionale au avut nevoie

de ajutorul guvernelor pentru a su-
pravieþui, a condus la demola-
rea mitului conform cãruia in-

stituþiile finan-
ciare pot sã ad-
ministreze ris-
curile pe care ºi
le-au asumat.

La nivel na-
þional, mai ales
în Europa, ca-
drul de evaluare

ºi administrare a riscului a fost
construit pe baza acordurilor
de capital publicate de Comitetul
Basel din cadrul BIS (Bank for Inter-
national Settlements).

Primul acord pentru adecvarea ca-
pitalului bancar în funcþie de risc,
Basel I, a fost publicat în 1988 ºi a in-

trat în vigoare pentru bãncile din þã-
rile membre ale G10 în 1992. Atunci
accentul s-a pus pe riscul de credit,
iar activele bancare au fost împãrþite

în cinci clase de risc, cãrora le-au
fost alocate ponderi de risc de 0%
(numerarul, aurul sau obligaþiunile
emise de guvernele þãrilor unde bãn-
cile îºi desfãºurau activitatea), 20%
(titluri securitizate de tipul obligaþiu-

nilor ipotecare cu rating AAA), 50%
(obligaþiuni municipale, credite
ipotecare rezidenþiale) ºi 100%
(majoritatea creditelor acordate

companiilor).
Rata minimã de adecvare a

capitalului, calculatã ca raport
între capital ºi activele pondera-
te la risc, a fost stabilitã la 8%.

Urmãtorul acord, Basel II, a
pornit de la premisa cã bãncile
pot sã evalueze mai bine riscul ºi
a creat un cadru mult mai flexi-
bil de calculare a activelor pon-
derate la risc, inclusiv pe baza
unor modele interne ale institu-
þiilor financiare.

Rata minimã de adecvare a capita-
lului a rãmas la 8%, însã aceasta pu-
tea fi atinsã mult mai uºor, prin ma-
nipularea datelor ºi ipotezelor din
modele de risc.

(continuare în pagina 6)

CÃLIN
RECHEA

Dacian Cioloº a raportat,
ieri, cã în primul semestru,
numãrul salariaþilor a
crescut cu 152.000, adicã
peste 25.300 de locuri de
muncã/lunã.
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