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“Statul nu a adoptat
nicio mãsurã în favoarea
mediului de afaceri”

(Interviu cu domnul Cristian Pârvan, preºedintele PIAROM)

Reporter: Cum au terminat anul
2018 oamenii de afaceri?

Cristian Pârvan: Mediul de afaceri,
care a fost supus atâtor mãsuri
anti-economice, nu are cum sã fie
decât optimist ºi mobilizat, pentru cã
el urmãreºte profitul. ªi a gãsit soluþia,
întrucât creºterea economicã de 4,4%
se datoreazã exclusiv mediului de afa-
ceri. Nu poate fi citatã vreo mãsurã
luatã de guvern în 2018 în afara celor
care au fost contra mediului de afaceri

- creºterea preþului gazelor, energiei
electrice, combustibilului, creºterea
galopantã a salariului minim, ultimele
mãsuri fiscale... Toate acestea au fost
în defavoarea mediului de afaceri.

În plus, comenzi publice nu existã.
În aceste condiþii, ce s-a fãcut în favoa-
rea oamenilor de afaceri?

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

tatul nu a adoptat nicio mãsurã, în 2018, care sã vinã în favoa-

rea mediului de afaceri, susþine Cristian Pârvan, preºedinte-

le Patronatului Investitorilor Autohtoni din România

(PIAROM), potrivit cãruia creºterea economicã de 4,4% înre-

gistratã anul trecut se datoreazã exclusiv investitorilor privaþi. Cristian

Pârvan ne-a spus declarat, într-un interviu, cã o mãsurã contra investito-

rilor a fost cea prin care au crescut salariile în administraþie într-un mod

foarte agresiv, acest lucru conducând la crearea unui flux de angajaþi cãtre

stat, în detrimentul mediului privat.

Ce mai înseamnã adevãrul
ºi statul de drept în Europa
ºi cine le mai poate apãra?

La ceremonia de lansare a Preºedin-
þiei române a Consiliului UE, discur-
sul lui Donald Tusk, Preºedintele Con-
siliului European, a fost “umbrit” de
prezenþa în tribuna oficialã a
unor personaje precum Adrian
Nãstase, Adrian Severin ºi
Martin Selmayr.

În încheierea discursului sãu,
þinut în limba românã, Donald
Tusk a adresat un apel tuturor
românilor “sã apere, în Româ-
nia ºi Europa, fundamentele ci-
vilizaþiei noastre politice, libertatea,
integritatea, respectarea adevãrului în
viaþa publicã, statul de drept ºi Consti-
tuþia” cu aceeaºi hotãrâre cu care Hel-
muth Duckadam a apãrat cele patru
penalty-uri în finala Cupei Campioni-
lor Europeni de la Sevilla din 1986.

Dar oare cum ar fi putut un român,
fie el ºi de cel mai înalt rang naþional
sau european, sã împiedice ceea ce a

fãcut Donald Tusk pe când era premier
al Poloniei, respectiv sã naþionalizeze
parþial fondurile private de pensii, în
2013, prin încãlcarea flagrantã a drep-

tului de proprietate, doar pentru
a ºterge o parte din datoria pu-
blicã?

Atunci nu au existat niciun
fel de proteste din partea insti-
tuþiilor europene, iar deciziile
sale politice, alãturi de naþiona-
lizarea parþialã a fondurilor de
pensii private, au deschis calea

pentru actuala putere politicã din Polo-
nia, consideratã un “pilon” al curentu-
lui iliberal din Europa.

Iar apoi, cum ar putea un român sã
facã ceva în ceea ce îl priveºte pe Mar-
tin Selmayr, Secretarul General al Co-
misiei Europene, când pânã ºi Parla-
mentul European pare sã fie neputin-
cios?

(continuare în pagina 5)

EXPERTUL FISCAL DAN SCHWARTZ:

“Prognoza economicã
pentru 2019 nu este
foarte optimistã”
l “Suprataxarea sectorului bancar, impusã de OUG 114/2018,
va obliga BNR sã foloseascã mai puþin dobânda-cheie ca
instrument de control al inflaþiei”

Ritmul de creºtere economicã al þã-
rii noastre ar putea consemna un de-
clin, anul acesta, în special în contex-
tul schimbãrilor legislative din ultima
vreme ºi a Ordonanþei de Urgenþã
114/2018, care a in-
trodus suprataxarea în
sectoare precum ener-
gie, telecomunicaþii,
bancar º.a.m.d., ne-a
declarat, vineri, ex-
pertul fiscal Dan
Schwartz, managing
partner RSM.

Afirmaþiile exper-
tului fiscal vin în con-
textul în care cifrele
publicate vineri de
Institutul Naþional de Statisticã (INS)
aratã o majorare a Produsului Intern
Brut (PIB) cu 4,4% în cel de-al treilea
trimestru al anului trecut, faþã de ace-
laºi interval din 2017.

Totodatã, INS indicã o creºtere cu
4,2% a PIB-ului pe primele 11 luni din

2018, comparativ cu perioada similarã
a anului precedent.

În acest context, domnia sa a adãu-
gat: “În acelaºi timp, s-a putut observa
o scãdere a investiþiilor strãine în

România, în sensul
micºorãrii numãrului
de companii nou
înfiinþate, chiar dacã
la nivelul capitalului
social acesta a cre-
scut. Dacã punem cap
la cap semnele ace-
stea, putem spune cã
pentru 2019, progno-
za nu poate fi foarte
optimistã, aºteptãrile
mele fiind ca, în cel

mai bun caz, þara noastrã sã rãmânã la
nivelul de creºtere economicã de circa
4%, pe care probabil cã îl va raporta
pentru întregul an 2018”.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 7)

PREMIERÃ PENTRU ULTIMII 12 ANI

Nici un faliment bancar
în SUA, anul trecut
l 2010, anul cu cele mai multe falimente pe piaþa financiarã din
Statele Unite

Nici o bancã din SUA nu a intrat în
faliment anul trecut, potrivit Calcula-
ted Risk, care menþioneazã cã 2018 a
fost primul an de dupã 2006 în care nu
a fost consemnat un astfel de eveni-
ment pe piaþa financiarã americanã,
respectiv al treilea de la crearea agen-
þiei independente Fe-
deral Deposit Insu-
rance Corp. (FDIC -
Corporaþia Federalã
de Garantare a Depo-
zitelor), în 1933.

Potrivit Bloom-
berg, creºterea eco-
nomiei SUA, reforma
fiscalã pentru secto-
rul corporate ºi normele aplicate dupã
criza financiarã au consolidat “sãnãta-
tea” bãncilor, iar primele ºase mari in-
stituþii de credit din SUA sunt pe cale
sã anunþe un profit total de peste 100
de miliarde de dolari (record istoric).

Calculated Risk menþioneazã, con-
form CNBC, cã ºi bãncile mai mici ºi
mai vulnerabile par sã beneficieze de

situaþia amintitã. Astfel, numai opt
bãnci au falimentat în 2017 ºi toate
acestea au fost cumpãrate de creditori
mai mari.

Potrivit Calculated Risk, falimentul
bancar a fost, în trecut, o întâmplare
mai des întâlnitã pe piaþa americanã.

Vârful de falimente de
dupã criza financiarã a
fost atins în 2010,
când 157 de instituþii
de credit au intrat în
colaps. Anterior, în
perioada crizei depo-
zitelor ºi împrumutu-
rilor, vârful a fost con-
semnat în 1989, când

au intrat în faliment 534 de bãnci.
De precizat cã, în caz de faliment

bancar, autoritãþile de reglementare
din SUAîncearcã sã vândã activele in-
stituþiei de credit cãtre altã instituþie,
iar FDIC îºi asumã responsibilitatea
pentru restul.

ALINA VASIESCU
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