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“Antreprenorul român
face faþã astãzi competiþiei

pe pieþele externe”
(Interviu ªtefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat)

Reporter: Cum a evoluat mediul de
afaceri din þara noastrã în ultimii ani ºi
cum aratã el astãzi?

ªtefan Radu Oprea: Mediul de
afaceri din þara noastrã este unul dina-
mic. Evoluþia antreprenorului român
din perspectiva internaþionalizãrii a
devenit o realitate. Putem vorbi astãzi
despre investiþii ale capitalului româ-
nesc în zone precum Maroc, Algeria,
SUA. Select USA, programul Guver-
nului American de atragere a investi-
þiilor, a beneficiat anul trecut de cea
mai mare participare ca numãr de
companii din Europa, delegaþia Româ-

niei fiind cea mai numeroasã ºi a cin-
cea din lume. Este evident cã antrepre-
norul român s-a maturizat, poate sã
facã faþã competiþiei pe pieþe externe ºi
internaþionalizarea este unul dintre
programele cheie pe care le dezvoltãm
astãzi în cadrul Ministerului.

Prezentarea oportunitãþilor de a in-
vesti în alte þãri are loc ºi prin interme-
diul International Business Forum, se-
minariile de promovare lansate anul
trecut, unde participã peste 50 de re-
prezentanþi ai diverselor state, amba-
sadori ºi nu numai.

De asemenea, promovãm poveºti

de succes ale antreprenorilor care
reuºesc sã iasã din zona de confort, ºi
mã refer aici la Europa, unde modul
de a face afaceri este uºor, fãrã mari
probleme. Unde dorim sã fim prezen-
þi este în zona pieþelor tradiþionale ºi
aici mã refer la acele þãri unde produ-
sul românesc încã este cunoscut pen-
tru calitatea lui ºi aº spune zona Afri-
cii - Magrebul ºi Golful sau zona asia-
ticã.

A consemnat

ADELINA TOADER
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ANALISTUL ECONOMIC IONEL BLÃNCULESCU:

“Previziunile mele cã «BREXIT
nu va exista» se apropie rapid
de confirmarea finalã”

Previziunile potrivit cãrora
BREXIT-ul nu se va concretiza se
apropie sã fie confirmate, ne-a trans-
mis Ionel Blãnculescu, analistul eco-
nomic care s-a exprimat în acest sens
încã de acum trei ani.

Domnia sa ne-a transmis: “Previ-
ziunile mele cã «Brexit nu va exista»
se apropie rapid de confirmarea finalã.
Dacã mã întrebi cum am reuºit cu
aproape trei ani în urmã sã previzionez
atât de precis ce s-a întâmplat în seara
trecutã (n.r. marþi), votul negativ al
Parlamentului Britanic, care într-un fel
sau altul semnificã eºecul Brexit, îþi
voi rãspunde astfel: Fiind analist eco-
nomic, am gândit sistemic, adicã dacã
într-un sistem introduci cel puþin douã
date eronate, rezultatul nu are cum sã

fie decât eronat, deci nu corect, adicã
imposibilitatea BREXIT.

Primul element îl reprezintã inten-
þia, dorinþa ºi apoi decizia, toate erona-
te, ale fostului prim ministru al UK,
David Cameron, de a permite Poporu-
lui Britanic, total neinformat pe su-
biectul consultãrii populare, sã partici-
pe la un Referendum pe o temã care, în
mod uzual, nu se supune aprobãrii pu-
blice, fãrã pregãtiri anterioare, de dura-
tã, prezentãri de analize de impact etc.,
temã extrem de tehnicã, ce în mod nor-
mal nu poate face obiectul aprobãrii
prin Referendum.

EMILIA OLESCU,

ALINA VASIESCU
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DIN CAUZA “TAXEI PE LÃCOMIE”

Raiffeisen, nevoitã sã îºi
reevalueze operaþiunile din
România
� Profitul Raiffeisen Bank România - 881 milioane de lei
anul trecut, cu 79% mai mare decât în 2017

Raiffeisen Bank International
(RBI) trebuie sã îºi reevalueze opera-
þiunile din România, dupã ce Guvernul
a decis, în decembrie anul trecut, sã
impunã o nouã taxã pe bãnci, conform
directorului executiv al grupului bancar
austriac, Johann Strobl, citat de Reu-
ters.

“Va trebui sã reevaluãm operaþiuni-
le din România”, a anunþat Johann
Strobl în raportul anual al RBI.

Raiffeisen deþine în România active
de 8,97 miliarde de euro (10,12 miliar-
de de dolari), respectiv 6% din activele
sale totale.

În luna ianuarie, Strobl declara cã

aºteaptã ca noua taxã pe activele ban-
care (“taxa pe lãcomie”) sã afecteze
rata de capital Tier 1 a diviziei din
România cu 30 de puncte de bazã pe
trimestru. Acum, conducerea RBI su-
sþine cã impactul noii taxe încã nu
poate fi determinat.

Amintim cã Guvernul de la Bucu-
reºti a adoptat, în decembrie 2018,
Ordonanþa 114 care se aplicã de la 1 ia-
nuarie 2019 ºi prevede taxarea active-
lor financiare ale bãncilor în cazul
unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.

A.V., E.O.
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DUPÃ CREAREA POSIBILITÃÞII DE A SISTA
CONTRIBUÞIA LA PILONUL II, ANALIªTII ESTIMEAZÃ:

“Puþini vor opta doar pentru
sistemul public de pensii”
�Adrian Codirlaºu, CFA România: “Se dã posibilitatea
contributorilor de a alege sã cotizeze numai pentru Pilonul
I, pentru cã Guvernul are nevoie de bani pentru a finanþa
deficitul bugetar”�Aurelian Dochia, analist economic:
“Probabil cã cei care vor trece doar la pensia de stat nu au
încredere în sistemul pensiilor private”

Puþine persoane vor decide sã rãmâ-
nã numai la sistemul public de pensii,
Pilon I, sunt de pãrere analiºtii consul-
taþi de Ziarul BURSA, în condiþiile în
care cei care au contribuit cel puþin
cinci ani la sistemul de pensii obligato-
rii administrat privat, Pilon II, au posi-
bilitatea sã cearã încetarea plãþii la
acest sistem, potrivit normei Autoritã-
þii de Supraveghere Financiarã (ASF),
ce a intrat în vigoare în data de 12

martie, odatã cu publicarea în
Monitorul Oficial.

Totodatã, analiºtii sunt de pãrere cã
guvernanþii doresc ca banii care se
strâng în prezent la sistemul de pensii
obligatorii administrat privat sã fie di-
recþionaþi cãtre cel public, pentru finan-
þareadeficituluibugetaraflat încreºtere.

ANDREI IACOMI
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ediul de afaceri este
astãzi dinamic ºi ofe-
rã oportunitãþi de
dezvoltare antrepre-

norilor din þara noastrã, þinând cont cã
economia noastrã este pe un trend
ascendent, potrivit domnului ªtefan
Radu Oprea, ministrul pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în
cadrul cãruia ne-a vorbit despre pro-
gramele prin care Guvernul încearcã
sã susþinã antreprenorii autohtoni,
dar ºi despre bugetul ministerului ºi
despre domeniile de viitor din þara
noastrã.

Senatorul Zamfir, lovit de trei
ori de Curtea Constituþionalã
� CCR a decis: legile lui Zamfir “împotriva cãmãtãriei” -
neconstituþuionale� Piperea: “Sã spui cã este
neconstituþional retractul litigios, care a fost în vigoare între
1864 ºi 2011, este foarte, foarte ciudat”

Cele trei legi promovate de senato-
rul ALDE Daniel Cãtãlin Zamfir
“împotriva cãmãtãriei” au fost decla-
rate, ieri, neconstituþionale.

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a admis cu unanimitate de voturi
sesizãriledeneconstituþionalitate formula-
te de opoziþie asupra legilor care privesc
plafonareadobânzii, retractul litigiosºida-
rea în platã în contractele de leasing.

Acest pachet de legi a fost votat de
plenul Camerei Deputaþilor, care este
for decizional, la finalul anului trecut.
Înainte ca textele de lege sã meargã

spre promulgare la preºedintele þãrii,
acestea au fost trimise cãtre CCR.

Avocatul Gheorghe Piperea, care a
lucrat la întocmirea proiectelor de
lege, s-a declarat total dezamãgit.
Domnia sa ne-a declarat: “Dacã moti-
vele sunt formale (lipseºte un aviz de
la CES, de exemplu), ne întoarcem la
povestea cu conversia, care nu s-a pu-
tut concretiza pentru cã s-ar fi încãlcat
bicameralismul.

EMILIA OLESCU
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