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Brexitul nu va crea un ºoc economic
în viitorul apropiat
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n Fitch Ratings: “Impactul legii conversiei

va fi gestionabil pentru Banca
Transilvania”
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GRAM AUR = 168,0660 RON

FRANC ELVEÞIAN = 4,1585 RON

CREDITELE VÂNDUTE DE BÃNCI, ÎN VIZORUL ANAF

Miºa, ANAF: “Avem semnale
cã bãncile au vândut performante
ca sã ocoleascã taxele”

n BAT vrea sã preia integral
“Reynolds American”,
pe 47 miliarde dolari
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EURO = 4,5068 RON

DOLAR = 4,1343 RON

INTERVIU CU ECONOMISTUL CRISTIAN SOCOL:

“Este cert cã stimularea capitalului
autohton nu s-a fãcut în guvernarea Cioloº”

l “Existã percepþia falsã privind gradul mai mare de evaziune ºi corupþie
în rândul capitalului autohton” l “Ne lipseºte încãpãþânarea sã continuãm
proiectele strategice indiferent de ciclurile electorale” l “Mai bine valoare
l Ionuþ Miºa: “Desfãºurãm controale la bãnci - am identificat multe ºi sunt adãugatã prin muncã, decât nervi ºi stres prin stat la coadã”
consistente privind creditarea, povaconsecinþe majore; bãncile au vândut credite performante societãþilor
Proiectele de þarã existã de ani buni de
ra hãrþuirii administrative ºi imprezile, însã implementarea lor este proafiliate” l Isar: “Banca Naþionalã este la curent cu toate operaþiunile de
dictibilitatea cu privire la regimul fiblema, considerã economistul Cristian
scal. Aº mai adãuga aici percepþia
transfer de portofolii” l Vasilescu: “BNR nu are prerogative sã controleze Socol.
Domnia sa ne-a declarat, în cadrul
falsã privind gradul mai mare de
aspectele fiscale ale bãncilor comerciale”
unui interviu: “Ne lipsesc consistenþa,
evaziune ºi corupþie în rândul capita-

D

upã ce atât clienþii, cât ºi
unii specialiºti au ridicat, în ultimii ani, problema portofoliilor de
credite vândute de bãnci, aceastã
practicã a intrat, acum, ºi în vizorul
Agenþiei Naþionale pentru Administrare Fiscalã (ANAF).
Fiscul a iniþiat controale în rândul
bãncilor ºi a identificat nereguli care
au consecinþe grave, a anunþat, vineri,
Ionuþ Miºa, directorul general de la
Direcþia Generalã de Administrare a
Marilor Contribuabili.
Un exemplu oferit de domnul Miºa
este tocmai vânzarea pachetelor de
credite de cãtre instituþiile bancare.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)

ANAF, ATAC LA MULTINAÞIONALE:

“Aproape un miliard de euro au fost scoºi
din România în ultimii cinci ani”
Aproape un miliard de euro au
fost scoºi din România în ultimii cinci ani, iar cu aceºti bani s-ar fi putut
realiza multe proiecte, a declarat, la
finalul sãptãmânii trecute, Ionuþ
Miºa, directorul general al Direcþiei

UE extinde perioada
de analizã a fuziunii
Deutsche Börse - LSE
Autoritãþile de reglementare antitrust din UE au decis, la finele sãptãmânii trecute, sã extindã cu trei sãptãmâni analiza planului de fuziune a
Deutsche Börse AG, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, cu London
Stock Exchange Group Plc (LSE),
operatorul pieþei acþiunilor din Londra. UE deruleazã, în acest caz, o
anchetã determinatã de temerile referitoare la competiþia din domeniu.
Decizia de extindere a analizei a
urmat unei solicitãri în acest sens,
lansate de cele douã pieþe.
Drept urmare, Comisia Europeanã a amânat decizia privind planul de
fuziune Deutsche Börse – LSE cu 15
zile lucrãtoare, pânã în 6 martie
2017, de la 13 februarie, cât a fost
termenul iniþial.
“Am extins termenul la solicitarea
pãrþilor”, a informat, vineri, Ricardo
Cardoso, purtãtor de cuvânt al Comisiei Europene,.
Autoritatea europeanã antitrust a
avertizat, luna trecutã, cã cei doi
operatori bursieri ar putea afecta
concurenþa pe mai multe segmente
de activitate de pe pieþele financiare.
În acest context, LSE vrea sã renunþe la partea francezã a diviziei
LCH.Clearnet ca sã înlãture temerile
UE privind tranzacþia de fuziune.
Însã, cele douã pãrþi nu au depus
deocamdatã la Comisie, în mod oficial, concesiile pe care sunt dispuse
sã le facã. (A.V.)
(continuare în pagina 6)
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Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili din ANAF,
referindu-se la preþurile de transfer.
Domnia sa a precizat: “Numai de
la 5 companii care sunt în domeniul
petrolului, retailului, tutunului ºi co-

merþului cu electronice s-au fãcut
ajustãri de 87 milioane lei. Doar 5
companii, gândiþi-vã ce înseamnã la
nivel naþional.
A.G.
(continuare în pagina 7)

încãpãþânarea de a continua proiectele strategice indiferent de ciclurile
electorale, dependenþã de cale, de o
viziune de convergenþã realã cu þãrile
dezvoltate din modelul european”.
Potrivit domniei sale, este cert cã stimularea capitalului autohton nu s-a fãcut. În opinia domnului Socol, companiile strãine au un lobby mult mai puternic, organizat, disciplinat, uneori
agresiv, în timp ce producãtorii români
nu sunt organizaþi, nu pun o presiune
constantã - în sensul bun al cuvântului
- pe activitatea de reglementare, de
decizie de politicã publicã.

Reporter: Cum caracterizaþi activitatea Guvernului tehnocrat, din
perspectiva mãsurilor luate pentru
încurajarea mediului de afaceri?
Cristian Socol: Inerþialã, fãrã
ceva spectaculos. Câteva scheme de
sprijin pentru start-up-uri, ceva mãsuri de debirocratizare.
Altfel, absenþa unei viziuni de
dezvoltare, lipsa unor negocieri cu
Comisia Europeanã pe tema îngrãdirii accesului IMM la achiziþiile publice, paºi mici în promovarea producãtorilor români în strãinãtate.
Reporter: Mulþi oameni de afaceri s-au plâns de faptul cã actualul
Guvern favorizeazã companiile strãine, în faþa celor cu capital autohton.
Ce pãrere aveþi?
Cristian Socol: Este cert cã stimularea capitalului autohton nu s-a

fãcut. Oricum, companiile strãine au
un lobby mult mai puternic, organizat, disciplinat, uneori agresiv. Asociaþiile care îi reprezintã vin cu idei,
criticã, se implicã mult mai mult, au
în spate ºi diplomaþia economicã
agresivã. Din pãcate, deºi au multe
avantaje competitive, producãtorii
români nu sunt organizaþi, nu pun o
presiune constantã - în sensul bun al
cuvântului - pe activitatea de reglementare, de decizie de politicã publicã. Sunt câteva asociaþii consistente,
dar cu o putere de lobby mult mai
micã. Sunt mai atomizaþi, deci influenþa lor este mai scãzutã, mai puþin
agresivã. Nici nu sunt susþinuþi foarte mult de statul român, argumente
fiind aici lipsa de consultare, repartiþia total defavorabilã a schemelor de
ajutor de stat, lipsa unor facilitãþi

lului autohton. Total greºit.
Reporter: Deºi a spus cã nu candideazã, premierul Dacian Cioloº a
lansat o platforma de “guvernare”.
Guvernul tehnocrat a mai lansat, recent, ºi un proiect de þarã. Ce pãrere
aveþi despre mãsurile prezentate în
aceste documente?
Cristian Socol: Proiectele de þarã
existã de ani buni de zile. Implementarea lor este problema. Ne lipsesc
consistenþa, încãpãþânarea de a continua proiectele strategice indiferent
de ciclurile electorale, dependenþã
de cale, de o viziune de convergenþã
realã cu þãrile dezvoltate din modelul
european. Atât în Proiectul de þarã
cât ºi în Platformã sunt deocamdatã
definite niºte principii, abstractizãri,
intenþii, dorinþe de genul “Sã fie
bine, ca sã nu fie rãu”. Sunt cuvinte
mari, utopii ori noi avem probleme
la firul ierbii. Dumneavoastrã vorbiþi
de platforma de guvernare? Ah, am
vãzut abia acum... aþi pus între ghilimele.
Reporter: Ce mãsuri stringente
consideraþi cã ar trebui cuprinse
într-o strategie de þarã?
A consemnat
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)

Programul verde din Marea Britanie, Secretar de stat, urmãrit
pentru evaziune fiscalã
alt lucru de mântuialã
– viaþã scurtã în Finanþe

B

iroul Naþional de Audit din
Marea Britanie (NAO) este
o instituþie independentã
care urmãreºte modul în care sunt
cheltuiþi banii publici ºi raporteazã
rezultatele Parlamentului. În aceastã
calitate, NAO a publicat recent un raport privind costurile
pe care le suportã
CÃLIN
consumatorii ca urmare a aplicãrii poli- RECHEA
ticilor de tranziþie
cãtre energia verde (n.a. “Controlling the consumer-funded costs of
energy policies: The Levy Control
Framework”, la adresa
www.nao.org.uk).
Programul de stimulare a energiei
verzi din Marea Britanie include trei
componente: certificatele verzi (Renewables Obligation Certificates),

tarifele feed-in ºi contractele pentru
diferenþã (Contract for Difference).
Tarifele feed-in reprezintã plãþi
care se fac cãtre gospodãriile ºi firmele care produc energie din surse
regenerabile nu doar pentru energia transferatã în reþea, ci ºi pentru
cea consumatã intern, iar contractele pentru diferenþã sunt contracte
dintre un producãtor ºi compania
guvernamentalã Low Carbon Contracts Company (LCCC), prin care
se asigurã producãtorului diferenþa
dintre preþul sãu de producþie ºi
preþul mediu de pe piaþã al electricitãþii.
Sistemul tarifelor feed-in, a cãrui
oportunitate de aplicare se analizeazã ºi la noi, este considerat cel mai
eficient dintre toate mecanismele de
susþinere a dezvoltãrii energiei din
surse regenerabile.
Pentru a evita scãparea de sub

control a costurilor impuse consumatorilor, guvernul britanic a adoptat, în 2011, un Cadru de Control al
Tarifelor (Levy Control Framework,
LCF), de a cãrui aplicare se ocupã
Ministerul Energiei ºi Schimbãrilor
Climatice (DECC), al cãrui nume a
fost schimbat recent în Ministerul
Afacerilor, Energiei ºi Strategiei
Industriale (DBEIS).
În februarie 2015, costurile anuale
ale energiei verzi suportate de consumatori erau estimate la 7,1 miliarde de lire sterline, se aratã în raport,
în condiþiile în care limita superioarã
a fost stabilitã la 7,6 miliarde pânã în
2020-2021. Dupã 4 luni, noile estimãri ale costurilor au ajuns la 9,1 miliarde de lire sterline, iar ultimele
prognoze, din iulie 2016, indicau un
cost de 8,7 miliarde.
(continuare în pagina 3)

PROCURORII AU ANCHETAT PREPONDERENT FIRME
AUTOHTONE

Deputaþii vor ca firmele anchetate
sã participe la licitaþiile publice
ºi la concesiuni

M

ai mulþi deputaþi au depus, în aceastã lunã, la
Senat, un proiect de modificare a Legii achiziþiilor publice
ºi a Legii privind concesiunile de lucrãri ºi concesiunile de servicii, prin
care firmele anchetate sã poatã participa la licitaþiile publice. Oamenii
de afaceri autohtoni s-au plâns, în
mai multe rânduri, cã actuala campanie anticorupþie a dus la anchetarea în special a firmelor româneºti ºi
a patronilor acestora ºi mai puþin a

celor strãine, ceea ce a dus la scãderea afacerilor autohtone ºi chiar la
falimentul acestora.
Parlamentarii iniþiatori ai proiectului de lege spun cã numai judecãtorul poate dispune, cu titlu provizoriu ºi temporar instituirea interdicþiei
de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziþie publicã, contractului de concesiune sau
acordului-cadru.
A.S.
(continuare în pagina 6)

Dupã ce secretarul de stat Gabriel
Biriº a pãrãsit Ministerul Finanþelor,
în urma unui scandal privind intenþia
sa sã modifice Codul Fiscal, succesoarea sa, Mariana Vizoli, a târât Ministerul într-un scandal ºi mai mare.
Aceasta a demisionat dupã ce procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie au anunþat cã o ancheteazã în dosarul evaziunii fiscale cu
prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei, care vizeazã Murfatlar.
Ministrul Finanþelor Publice,
Anca Dragu, a anunþat, vineri, cã a
acceptat demisiile secretarului de
stat Mariana Vizoli ºi a ºefului Antifraudã, Daniel Diaconescu, ambii
puºi sub control judiciar de DNA.
În comunicatul MFP se mai precizeazã faptul cã ANAF a pus la dispoziþia DNAtoate documentele solicitate ºi
va continua sã ofere toate informaþiile

necesare pentru finalizarea anchetei.
“Am spus-o încã de la începutul
mandatului meu, Ministerul Finanþelor Publice ºi ANAF sunt printre
cele mai importante instituþii din
România, iar reprezentanþii lor trebuie sa fie mai presus de orice suspiciune. Asupra integritãþii membrilor
din conducerea Ministerul Finanþelor Publice ºi ANAF nu trebuie sã
existe nicio urmã de îndoialã”, a spus
ministrul Finanþelor.
Dar, asupra Ministerului Finanþelor
planeazã mai multe urme de îndoialã,
cãci mai mulþi directori, la data faptelor, din cadrul Ministerului Finanþelor
Publice (MFP) ºi Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã (ANAF) sunt
urmãriþi penal sub control judiciar în
dosarul evaziunii fiscale în domeniul
bãuturilor alcoolice. (A.A.)
(continuare în pagina 15)

