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ANALIªTII PRECONIZEAZÃ PENTRU ACEST AN:

“Statul va continua
sã scoatã bani de la
companiile deþinute”
lAlin Brendea, Prime Transaction: “În condiþiile în care statul va taxa direct cifra de
afaceri a companiilor, este posibil sã vedem o oarecare slãbiri a presiunii pentru dividende”
lAnaliºtii BT Capital Partners: “Aplicatã pe termen lung, distribuirea a 35% din rezultatul
reportat în limita cash-ului neangajat în contracte de achiziþii, poate decapitaliza
companiile”lOvidiu Dumitrescu, Tradeville: “Nu este foarte rentabil ca o companie sã
distribuie dividende trimestrial, dupã practica americanã”

Statul va continua ºi în 2019 sã ia
bani din companiile pe care le are în
subordine, sunt de pãrere analiºtii acti-
vi în piaþa noastrã de capital consultaþi
de Ziarul BURSA, în condiþiile în
care, în ultimii doi ani, prin diferite mi-
nistere ce deþin pachete de control ale
unor societãþi importante pentru eco-
nomie, Statul Român a pretins ca cel
puþin 90% din profitul exerciþiului fi-
nanciar anterior sã meargã cãtre acþio-
nari sub formã de dividende, precum ºi
distribuþii suplimentare.

Este o mãsurã ce apare în contextul
în care þara noastrã are dificultãþi în a
se încadra în limita unui deficit buge-
tar de 3% din Produsul Intern Brut,
prevãzutã de legislaþia europeanã.

Ovidiu Dumitrescu, director gene-
ral adjunct al casei de brokeraj Trade-
ville, ne-a declarat: “Probabil cã situa-

þia (n.r. în care statul cere dividende
atât din profit cât ºi suplimentare de la
companiile pe care le controleazã) va
continua, având în vedere felul în care
s-au desfãºurat lucrurile pânã în acest
moment. Consecinþele sunt greu de
estimat, în special prin prisma alterna-
tivei. Astfel, nu este clar dacã toate

aceste societãþi ar fi utilizat fondurile
respective într-un mod în care sã cree-
ze valoare pentru acþionari sau pentru
finanþarea unor proiecte de mare
interes public”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 2)

AURELIAN DOCHIA, DESPRE SCANDALUL DINTRE MFP ªI BÃNCI:

“Riscãm sã nu mai avem aproape
deloc sistem financiar-bancar”

S
candalul început încã de
la finalul anului trecut
între Ministerul Finanþe-
lor Publice (MFP) ºi bãn-
ci pare sã se amplifice,
ministrul de resort Eugen
Teodorovici invitându-l
pe Guvernatorul Bãncii

Naþionale a României (BNR) Mugur
Isãrescu la sediul MFP, ca sã rãspundã
la unele întrebãri.

Anterior, prim-viceguvernatorul
bãncii centrale trimisese Ministerului
de Finanþe o scrisoare în care avertiza

cã, într-un scenariu negativ cum ar fi
aplicarea “taxei pe lãcomie”, nicio in-
stituþie de credit nu va mai fi profitabi-
lã.

Declaraþii ºi ieºiri publice de genul
celor fãcute de Eugen Teodorovici au
un substrat politic, pentru cã se încear-
cã sã se transmitã cãtre cetãþeni cã exi-
stã un complot al bãncilor ºi cã din
aceastã cauzã Guvernul nu îºi poate
îndeplini promisiunile, este de pãrere
economistul Aurelian Dochia, care
ne-a spus cã se aºteaptã ca aceste tipuri
de declaraþii sã continue.

Reprezentanþii BNR nu au dorit sã
comenteze pe subiect, astãzi urmând
sã aibã loc un briefing de presã al Gu-
vernatorului pe tema dobânzii cheie,
în care va rãspunde ºi întrebãrilor pre-
sei.

ªeful Finanþelor a spus, duminicã
seara, într-o emisiune televizatã: “Am
sã fac o invitaþie domnului guvernator
sã vinã la Ministerul de Finanþe.
Dânsul n-a mai fost cred cã de mulþi
ani de zile pe la Finanþe. Am tot fost eu
anul trecut ºi în cadrul unor ºedinþe
oficiale, dar ºi în discuþii bilaterale.

Acum o sã-l invit eu la Finanþe, alãturi
de preºedintele Asociaþiei Române a
Bãncilor ºi împreunã vor trebui sã-mi
rãspundã la niºte întrebãri tocmai pen-
tru a evita situaþiile care se întâmplã
azi în zona sistemului bancar. Sã îi
ascult dacã mai au ºi alte doleanþe, dar
sã pun ºi eu niºte întrebãri la care vre-
au sã am ºi câteva rãspunsuri.(...)
Cred cã este momentul ca domnul gu-
vernator sã vinã ºi la Finanþe ºi sã di-
scutãm deschis. Pentru cã aud din pia-
þã, în ultimele zile, de când a apãrut
Ordonanþa 114/2018 (n.r. privind

unele mãsuri fiscal-bugetare) cã sunt
presiuni agresive din partea Bãncii
Naþionale - eu sper sã nu fie adevãrat -
cãtre bãnci, pentru a nu se scãdea
ROBOR”.

Indicele ROBOR la trei luni, în func-
þie de care se calculeazã costul credite-
lor de consum în lei cu dobânda varia-
bilã, a scãzut constant, în acest an, ieri
ajungând pânã la 2,94% de la 2,97%
vineri, potrivit BNR.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Votul pentru
ratificarea
acordului de
Brexit, în
15 ianuarie
l Comisia Europeanã nu
vrea sã renegocieze
acordul de retragere
încheiat cu Londra

Votul în Camera Comunelor din
Marea Britanie pentru ratificarea acor-
dului privind retragerea þãrii din UE,
pe care premierul Theresa May l-a ne-
gociat cu autoritãþile de la Bruxelles
urmeazã sã aibã loc la data de 15 ia-
nuarie, potrivit unor surse guverna-
mentale citate de presa strãinã.

Amintim cã, în decembrie 2018,
premierul britanic a amânat acest vot
din cauza lipsei majoritãþii.

Duminicã, Theresa May a declarat
cã Regatul Unit va intra “în teritoriu
necunoscut” dacã parlamentarii res-
ping acordul de retragere negociat cu
europenii.

Secretarul de stat însãrcinat cu Bre-
xitul, Kwasi Kwarteng, a afirmat ieri
cã Guvernul are mari speranþe cu pri-
vire la rezultatul votului pentru acord.
Acesta a spus: “Mai avem o sãptãm-
ânã. Sper cã vom ajunge în stadiul în
care vom putea sã obþinem acest vot”.

Ieri, Comisia Europeanã a reiterat
cã nu va renegocia acordul de retrage-
re a Marii Britanii încheiat cu Guver-
nul de la Londra ºi cã îºi continuã pre-
gãtirile pentru un eventual Brexit fãrã
acord.

A.V.

(continuare în pagina 5)

VIRGIL POPESCU, DEPUTAT:

“Legeacare taxeazãcompaniile
din energie, atentat la
securitatea energeticã a þãrii”
lOvidiu Demetrescu, consultant în energie: “Dacã ºirul schimbãrilor legislative în
sectorul energetic va fi constant, singura constantã va fi schimbarea”

Ordonanþa de urgenþã 114/2018,
prin care Guvernul a impus, printre al-
tele, ºi companiilor din sectorul ener-
giei o taxã suplimentarã de 2% din ci-
fra de afaceri, precum ºi plafonarea
preþului energiei reprezintã un pericol
pentru firmele din domeniu, care vor
fi, astfel, “puse în cap”, atrage atenþia
Virgil Popescu, vicepreºedintele Co-
misiei pentru industrii ºi servicii din
Camera Deputaþilor.

De asemenea, expertul în energie
Ovidiu Demetrescu susþine cã aceastã
taxã suplimentarã, alãturi de lipsa in-
vestiþiilor ºi a unei gândiri de impact
pe termen lung, vor duce la majorarea
preþului la energie electricã.

Deputatul Virgil Popescu este de
pãrere cã liberalizarea de anul trecut a
pieþelor de energie electricã ºi gaze na-
turale a fost un lucru pozitiv, fiind
aºteptatã ºi de companiile din industria
energeticã, precum ºi de consumatori.

Deputatul ne-a declarat, ieri: “Libe-
ralizarea preþurilor energiei electrice ºi
gazelor naturale a fost ºi pentru produ-
cãtori un lucru bun, pentru cã a repre-
zentat o gurã de oxigen ca ei sã facã in-

vestiþii ºi sã dezvolte sectorul de gaze
naturale. România este un producãtor
de gaze naturale, printre puþinii din
Europa, dar dacã nu vom face investi-
þii ºi nu vom porni exploatãrile
off-shore din Marea Neagrã vom rãm-
âne fãrã aceastã resursã în zece ani ºi

vom fi total dependenþi de importuri.
Astftel, este vital ca cei doi mari pro-
ducãtori de la noi din þarã, Romgaz ºi
Petrom, sã aibã bani pentru investiþii.
Guvernul a dat aceastã ordonanþã la
sfârºit de an, prin care plafoneazã pre-
þul gazelor naturale la 68 lei/MWh.
Este un atentat la securitatea energeti-
cã a României ºi va pune în cap com-
paniile producãtoare (Romgaz – unde
statul e majoritar ºi Petrom – unde sta-
tul mai are 20%)”. Practic, principalii
mari producãtori de gaze ai þãrii noa-
stre vor fi decapitalizaþi ºi puºi în situa-
þii dificile în faþa concurenþei, întrucât
la noi ei vor trebui sã vândã la un preþ
de 68 lei/MWh, obligatoriu, în timp ce
în strãinãtate vor putea sã îºi vândã ga-
zul, însã, în acelaºi timp, producãtorii
strãini nu vor fi constrânºi sã vândã, în
þara noastrã, la preþul reglementat de
România, a mai explicat domnia sa,
adãugând cã, astfel, producãtorii
români vor fi discriminaþi în raport cu
ceilalþi jucãtori din piaþã.

RAMONA RADU
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