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SPECIALIªTII, DESPRE EXECUÞIA BUGETARÃ LA CINCI LUNI:

“Þinta de deficit bugetar - în pericol”
În timp ce dinamica veniturilor la

bugetul de stat este încã uºor sub cea
bugetatã, cheltuielile au depãºit cu
mult dinamica anualã pe care autori-

tãþile ºi-au propus sã o atingã, consi-
derã Ionuþ Dumitru, preºedintele
Consiliului Fiscal.

Afirmaþia domniei sale vine în con-

textul în care Ministerul Finanþelor
Publice (MFP) a anunþat, miercuri
seara, cã execuþia bugetului general
consolidat pe primele cinci luni ale
lui 2018 s-a încheiat cu un deficit de
8,14 miliarde lei, respectiv 0,88%
din PIB.

Domnia sa ne-a precizat: “Dacã
lucrurile se vor pãstra aºa pânã la fi-
nalul anului, atunci vom depãºi sem-
nificativ þinta de deficit de 3%. Ori-
cum, ºi deficitul anunþat acum este
foarte mare, de circa patru ori mai
mare faþã de cel din aceeaºi perioadã
a lui 2017. Cât priveºte cheltuielile,
cele cu personalul s-au ridicat, în pri-
mele cinci luni, la peste 22%, în con-
diþiile în care pentru tot anul s-a bu-
getat 16% pe acest segment. La fel ºi

în ceea ce priveºte asistenþa socialã.
Avem nevoie de relocãri importante
de bani, întrucât, la o simplã evalua-
re, sumele bugetate pentru cheltuie-
lile de personal ºi cele pentru
asistenþã socialã sunt sub-bugetate
cu 5 miliarde lei”.

Ionuþ Dumitru reitereazã cã ºi anul
trecut au fost fãcute tãieri, diminuân-
du-se bugetul pentru investiþii,
atrâgând atenþia, însã, cã, acum, “nu
prea mai avem din ce tãia la capitolul
investiþii”: “Nu ºtiu ce mãsuri am pu-
tea lua ca sã nu depãºim 3% deficitul
bugetar”.

ªi Gelu Diaconu, fostul ºef al
Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã (ANAF), este de pãrere cã
execuþia bugetarã la 31 mai, aºa cum

aratã cifrele fãcute publice de Minis-
terul Finanþelor, aratã o consolidare a
pericolului neîncadrãrii în þinta de
deficit anualã.

Domnia sa ne-a transmis: “Creºte-
rea cheltuielilor publice se accentuea-
zã (în termeni reali, într-un ritm de
circa 13%), ceea ce face ca veniturile,
deºi crescute, sa nu poatã þine pasul cu
cheltuielile. Ca aspect pozitiv, remarc
în premierã un ritm de creºtere a veni-
turilor bugetare în termeni reali, peste
ritmul de creºtere economicã. Aºadar,
pe ansamblul veniturilor, creºterea
este robustã ºi datoratã în principal
contribuþiilor sociale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

VOR SÃ ªTIE CE
SOARTÃ AU DUPÃ
BREXIT

Giganþii germani
din Regatul
Unit fac
presiuni asupra
autoritãþilor

Grupurile industriale germane
BMW AG ºi “Siemens” AG, precum
ºi constructorul de aeronave “Air-
bus” SE, care este deþinut parþial de
Germania, ºi-au exprimat, în ultime-
le zile, îngrijorarea cu privire la pro-
gresul lent în negocierile privind
ieºirea Marii Britanii din UE (Bre-
xit), respectiv la posibilitatea ca Re-
gatul Unit sã nu ajungã la un acord
comercial post-Brexit cu UE înainte
de luna martie 2019, când este stabi-
litã data pãrãsirii blocului comunitar,
anunþã politico.eu.

BMW, care construieºte autoturis-
mele Mini la o fabricã din Oxford, a
stabilit un termen limitã la finele ve-
rii pentru Londra în sensul divulgãrii
planurilor sale de dupã Brexit, în
timp ce grupul de lobby din sectorul
auto britanic, care cuprinde cei trei
mari producãtori de profil Germania,
solicitã rãmânerea în uniunea vama-
lã a UE. Asta, ca sã nu aibã probleme
în aprovizionare dupã Brexit.

Totodatã, directorul executiv al
diviziei britanice a grupului german
de inginerie “Siemens”, Jürgen Ma-
ier, a declarat cã firma sa elaboreazã
un plan de urgenþã pentru a se asigura
cã, în caz de Brexit dur, componente-
le necesare pot fi obþinute în mod
normal. “Sperãm cã se poate ajunge
la o înþelegere în interesul comun”, a
spus Maier. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

Summit Trump – Putin,
în 16 iulie, la Helsinki

Oficialii de la Moscova ºi Washin-
gton au ajuns la un acord privind or-
ganizarea unui summit în t re
preºedintele rus, Vladimir Putin, ºi
cel american, Donald Trump. Acesta
va fi primul summit bilateral pentru
cei doi lideri ºi, potrivit
anunþului fãcut ieri de
pãrþi, reuniunea va avea
loc în 16 iulie, în Hel-
sinki (Finlanda).

Evenimentul se va
desfãºura dupã sum-
mit-ul NATO de la Bru-
xelles, din 11-12 iulie,
la care va participa lide-
rul Casei Albe.

Consilierul pe politi-
cã externã al Kremlinu-
lui, Iuri Uºakov a decla-
rat: “Summitul are o
importanþã uriaºã. Va fi
principalul eveniment
internaþional al verii”.

Trump vrea sã îmbu-
nãtãþeascã relaþia SUA
cu Rusia, în condiþiile în care aceasta
este afectatã de acuzaþiile aduse Ru-
siei privind amestecul în alegerile
prezidenþiale din SUA, din 2016. Ieri,

casa Albã a informat: “Vom lua în di-
scuþie relaþiile dintre cele douã þãri ºi
o gamã de aspecte privind securitatea
naþionalã”.

Donald Trump a precizat cã va
aborda cu omologul sãu rus rãzboiul

din Siria ºi situaþia din
Ucraina.

Purtãtorul de cuvânt al
Administraþiei Preziden-
þiale ruse, Dmitri Peskov,
a afirmat cã “întrevede-
rea poate fi folositã ca o
oportunitate prin care cei
doi lideri sã facã schimb
de opinii legate de pro-
blemele internaþionale
majore, cât ºi sã discute
despre îmbunãtãþirea re-
laþiilor bilaterale”.

Summitul dintre cei
doi lideri este aºteptat sã
dureze câteva ore ºi va
avea ca rezultat o decla-
raþie comunã a acestora.
Cei doi l ider i s -au

întâlnit anterior în noiembrie, în
Vietnam, la un summit Asia-Pacific.

V. RIBANA

Avertisment de “panicã
financiarã” în China

“Credem cã acum este foarte pro-
babil sã vedem o panicã financiarã în
China”, au scris cercetãtorii de la Na-
tional Institution for Finance & De-
velopment (NIFD) într-o analizã pu-
blicatã, doar pentru scurt timp, pe
site-ul organizaþiei, conform unei
ºtiri Bloomberg.

NFID este un institut de cercetare
fondat în 2005 ºi este susþinut de
Academia Chinezã de ªtiinþe Socia-
le. Raportul a fost obþinut de Bloom-
berg News, iar autenticitatea sa a fost

conf i rmatã de un
oficial al organizaþiei.

Cele mai mari ris-
curi identificate de
NFID se referã la
încetarea plãþilor pen-
tru obligaþiunile emi-
se de companii, criza
de lichiditate ºi decli-

nul accelerat al burselor din ultima
perioadã.

Principalul indice al burselor din
China, Shanghai Stock Exchange
Composite, a înregistrat deja un de-
clin de circa 22% de la începutul anu-

lui ºi a ajuns pânã la cel mai scãzut
nivel din martie 2016 (vezi graficul).

Bloomberg estimeazã cã valoarea
cumulatã a pierderilor pentru acþiu-
nile listate se apropie de 2 trilioane
de dolari. Prãbuºirea bursierã din
2015 a condus la pierderi estimate la
5 trilioane de dolari.

Printre sectoarele cele mai afecta-
te se aflã cel al construcþiilor ºi tran-
sportul aerian, unde s-au acumulat
datorii importante în dolari. În aceste
condiþii, capacitatea de rambursare
s-a deteriorat semnificativ odatã cu

deprecierea yuanului faþã de dolar.
Mai mult, noile reglementãri

adoptate pentru piaþa imobiliarã rezi-
denþialã, destinate, în special, elimi-
nãrii speculaþiilor imobiliare, au am-
plificat presiunile asupra sectorului
construcþiilor.

Riscurile pentru economia ºi piaþa
financiarã din China sunt amplificate
de conflictul comercial cu Statele
Unite ºi de creºterea dobânzilor din
cea mai mare economie a lumii, se
mai aratã în documentul de la NFID.

(continuare în pagina 5)

Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Crimi-
nalitate Organizatã ºi Te-
rorism (DIICOT) a înce-

put investigarea in rem a faptelor din
dosarul care priveºte mutarea ambasa-
dei þãrii noastre de la Tel Aviv la Ieru-
salim.

Investigarea in rem vine în urma
plângerii depuse de preºedintele Lu-
dovic Orban, preºedintele PNL, în
data de 17 mai la Parchetul General
prin care îi acuzã pe Viorica Dãncilã
ºi pe Liviu Dragnea de comiterea
mai multor infracþiuni.

În privinþa primului-ministru
Dãncilã, plângerea se referã la uzur-
parea funcþiei publice, prezentarea
cu rea credinþã de informaþi i
preºedintelui României, înaltã trã-
dare ºi divulgarea de informaþii se-
crete de stat.

În privinþa liderului PSD, Liviu
Dragnea, acesta este acuzat de
sãvârºirea infracþiunii de divulgare
de informaþii secrete.

Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie a dispus trimite-
rea la DIICOT a plângerii formulate
de preºedintele PNL.

Referitor la plângerea penalã, Lu-
dovic Orban a declarat cã aceste fap-
te sunt legate de “pregãtirea, adopta-
rea, aducerea la cunoºtinþa opiniei
publice ºi tot ce s-a întâmplat dupã

adoptarea de cãtre Guvern a memo-
randumului privind mutarea Amba-
sadei României din Israel de la Tel
Aviv la Ierusalim”, mãsuri care ar fi
adus grave prejudicii þãrii.

În respectiva cauzã, DIICOT tre-
buia sã primeascã, în baza unei soli-
citãri trimise pe 6 iunie, un set de
date de la Serviciul Român de
Informaþii.

Privitor la aceste informaþii, la
începutul sãptãmânii Daniel Horod-
niceanu, ºeful DIICOT a spus: “Nu
au venit, nu. Din ce ºtiu eu nu, dar
trebuie verificat”.

Începerea anchetei de cãtre procu-
rorii DIICOT înseamnã cã plângerea
depusã de Ludovic Orban a trecut de
controlul de regularitate ºi cã întru-
neºte condiþiile prevãzute în legisla-

þia penalã privind depunerea unui de-
nunþ. Totodatã, procurorii DIICOT
pot sã audieze persoanele acuzate,
precum ºi orice alte persoane care au
legãturã cu respectiva cauzã, ºi pot
solicita documente de la instituþiile
statului cu atribuþii în domeniul
politicii externe ºi a informaþiilor.

G.M.

Trei standarde
internaþionale de
raportare financiarã
cu impact asupra
modelelor de afaceri

Atunci când investitorii iau o deci-
zie de alocare a capitalului au nevoie
de informaþii credibile, transparente
ºi comparabile cu privire la situaþia
economicã ºi financiarã a companii-
lor. De asemenea, autoritãþile de stat
statistice ºi cele fiscale folosesc in-
formaþiile respective în agregarea
datelor macroeconomice ºi
în stabilirea obligaþiilor
fiscale ale acestor companii.

Iatã de ce, în toate statele
membre ale Uniunii Europe-
ne (UE), dar ºi în multe alte
jurisdicþii de pe glob, firme-
le listate la bursã folosesc
standardele internaþionale
de raportare financiarã
(IFRS) pentru evaluarea ac-
tivelor ºi pasivelor, a tranzacþiilor
economice ºi financiare, precum ºi
pentru reflectarea acestora în bilan-
þurile contabile ºi în situaþiile venitu-
rilor, a profiturilor ºi a pierderilor.
Aceste IFRS sunt elaborate de cãtre
Consiliul standardelor internaþionale
de contabilitate (IASB), o organiza-
þie neguvernamentalã, non-profit. În
UE, standardele devin obligatorii
pentru firmele listate la bursã, prin
actele de implementare emise de cã-
tre Comisia Europeanã, dupã acor-

dul primit de la Consiliul ºi Parla-
mentul European, potrivit Regula-
mentului nr.1606 din 2002.

Acum zece ani, declanºarea crizei
financiare în SUA ºi, ulterior, în
întreaga lume a condus la pierderi
uriaºe pentru oameni, investitori,
firme ºi bugete naþionale chemate sã

asaneze bãnci ºi alte com-
panii din sectorul financiar.
Pe bunã dreptate, mulþi oa-
meni ºi-au pus întrebarea
cum a fost posibil ca atât de
multe pierderi, situaþii de
supra-îndatorare ºi asuma-
rea de riscuri exagerate sã fi
fost raportate "prea puþin ºi
prea târziu" de cãtre bãnci,
bãnci de investiþii, firme de

asigurãri ºi alte firme din sectorul fi-
nanciar. Unii experþi au apreciat cã
ºi IFRS în vigoare au contribuit la
raportarea cu întârziere a pierderilor
ºi datoriilor reale, ca urmare a con-
ceptelor avute în vedere la elabora-
rea acestor standarde. În consecin-
þã, în acest deceniu, IASB a elaborat
noi IFRS, cu scopul declarat de a
contribui la creºterea transparenþei
ºi a credibilitãþii informaþiilor fi-
nanciare.

(continuare în pagina 15)
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