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UE AVERTIZEAZÃ

Deficit bugetar excesiv
(populismul rezistã)

l Florin Cîþu: “Deschiderea procedurii de deficit excesiv este inevitabilã, cel mai devreme din martie”l Florin Georgescu: “România
înregistreazã cel mai ridicat nivel al deficitelor bugetar ºi de cont curent din UE”lAdrian Codirlaºu: “Avem nevoie de o politicã fiscalã anti-ciclicã,
iar primele mãsuri ar fi reducerea cheltuielilor”l Preºedintele CFA România: “În caz extrem, se poate ajunge pânã la tãierea fondurilor europene”

T
ara noastrã va intra, inevita-
bil, în procedura de deficit
excesiv, cel mai devreme în
luna martie, a avertizat mini-
strul demis al Finanþelor,
Florin Cîþu, care a menþionat,
în cadrul unei emisiuni tele-

vizate, cã autoritãþile noastre au o co-
municare permanentã pe subiect cu
reprezentanþii Comisiei Europene
(CE): “Discuþiile sunt cu Comisia Eu-
ropeanã. (...) ªi da, România va intra

în procedura de deficit excesiv. Încã
un cadou lãsat României de cei de la
PSD: procedura de deficit excesiv.
Nu putem sã evitãm acest lucru, dar
ce putem noi sã facem este sã ne asi-
gurãm cã venim cât mai repede cu de-
ficitul pe ESA sub 3%. Am arãtat deja
acest lucru în strategia fiscal-bugeta-
rã. Ne întoarcem sub 3% în 2022,
pentru cã este cel mai rapid, dar în
acelaºi timp nu vrem sã influenþãm
negativ economia”.

Oficialul a spus, luni seara, citat de
Agerpres: “Decizia de a declanºa pro-
cedura de deficit excesiv pentru
România aparþine Comisiei Europe-
ne. Vom vedea când vor lua aceastã
decizie. Dar informaþii în ceea ce pri-
veºte execuþia bugetarã pe ESA, pe
cash, le transmitem de fiecare datã
când ni le cer.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

DUPÃ IT-IªTI ªI
CONSTRUCTORI,

Jurnaliºtii,
scutiþi de
plata
impozitului
pe venit
l Cristian Godinac,
MediaSind: “Din punctul
nostru de vedere, este o
mãsurã care vine în
sprijinul mass-media”

Jurnaliºtii ºi tehnicienii din radiodi-
fuziune ºi televiziune vor fi scutiþi de
la plata impozitului de 10% pentru ve-
niturile din salarii ºi din drepturile de
proprietate intelectualã, conform unei
legi care a fost aprobatã, ieri, de Came-
ra Deputaþilor, care este for decizional
în acest caz.

Pentru adoptarea acestui proiect le-
gislativ, care a trecut tacit de Senat, au
fost înregistrate la Camera Deputaþilor
174 de voturi, 2 au fost împotrivã ºi 91
de abþineri. Legea a fost votatã de de-
putaþii PSD, PMP, UDMR ºi Pro Rom-
ânia. S-au abþinut deputaþii PNL ºi
USR.

Deputatul social-democrat Valeriu
Steriu, iniþiatorul noului act normativ
adoptat de Parlament, a declarat cã vor
fi scutiþi de impozitul pe venit aproxi-
mativ 10.000 de angajaþi din mass-me-
dia, iar impactul negativ asupra buge-
tului de stat este estimat la un milion de
euro.

Adoptarea legii a iscat pãreri pro ºi
contra în rândurile asociaþiilor profe-
sionale ale jurnaliºtilor. Unele dintre
ele – printre care se numãrã ºi Asocia-
þia Group 4 Media Freedom & Demo-
cracy - au contestat acest act norma-
tiv. Reprezentanþii acestora considerã
cã privilegiile fiscale sunt acordate
nejustificat categoriilor profesionale,
ceea ce duce la o împãrþire pe caste a
þãrii.

Jurnaliºtii respectivi considerã cã
nu se justificã acordarea unui regim fi-
scal preferenþial pentru mass-media ºi
susþin cã, prin scutirea de impozit pro-
pusã, chiar dacã situaþia presei este di-
ficilã, promotorii legii nu vor decât sã
cumpere bunãvoinþa presei într-un an
cu douã tipuri de alegeri: locale ºi par-
lamentare.

G.M.
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GUVERNATORUL BNR, MUGUR ISÃRESCU:

“Cu un asemenea deficit, este ciudat sã te întrebi
dacã ai sau nu ai bani pentru majorarea pensiilor”
Întrebãrile legate de faptul cã existã sau nu bani pentru majorarea pensiilor sunt ciudate, în contextul în care þara noastrã are
deficite atât de mari, conform guvernatorului Bãncii Naþionale a României (BNR), Mugur Isãrescu, care susþine, însã, cã o solu-
þie ar fi împrumuturile. Mugur Isãrescu a fost întrebat, ieri, într-o conferinþã de presã, dacã România îºi permite majorarea
cu 40% a pensiilor ºi dublarea alocaþiilor copiilor, în condiþiile în care Comisia Europeanã va declanºa, în perioada urmãtoa-
re, procedura de deficit excesiv. Domnia sa a declarat: “Ministrul Finanþelor ºi premierul au spus foarte clar cã au inclus
creºterea în bugetul prevãzut cu un deficit de 3,6%. Eu nu am spus cã nu sunt bani pentru pensii, am spus cã este ciudat sã
discuþi despre întrebãri precum acestea: sunt sau nu bani când ai un asemenea deficit? Raþional, din punctul meu de vede-
re, cum poþi sã pui o asemenea întrebare, când ai deficite, deci cheltuieºti mai mult decât încasezi? (A.V.)

(continuare în pagina 14)

Cândvaopri tiparniþaBCEdeclinul
industrial din zona euro?

Doar câteva sãptãmâni au trecut de
când o serie de indicatori economici
din Germania au readus speranþa în

cea mai mare econo-
mie a zonei euro, însã
optimismul a fost de
scurtã duratã.

Biroul federal de
statisticã, Destatis, a
raportat o uºoarã
creºtere a PIB-ului în
T4 2019, iar indicii

încrederii de la institutele ZEW ºi IFO
au arãtat îmbunãtãþiri considerabile
atât ale condiþiilor curente, cât ºi ale
aºteptãrilor pentru urmãtoarele 12
luni.

Acesta a fost contextul în care au
început sã vinã datele pentru decem-
brie 2019 din sectorul industrial al ce-
lei mai mari economii din zona euro,
care au arãtat accelerarea puternicã a
declinului anual la nivelul comenzilor
industriale.

Scãderea anualã de 8,7%, pe fondul
unei noi scãderi lunare neaºteptate, de
2,1%, a fost determinatã de scãderea
cu 8,3% a comenzilor interne ºi cu 9%
a comenzilor externe, în condiþiile în
care comenzile din zona euro au înre-

gistrat o scãdere lunarã de 13,9%.
Comenzile industriale din Germa-

nia au înregistrat scãderi anuale conse-
cutive din august 2018, media perioa-
dei fiind de -5,1%.

Apoi a venit raportul privind evolu-
þia producþiei industriale, care a con-
stituit o mare surprizã pentru pieþe, de-
oarece a arãtat cea mai mare scãdere
anualã de la declanºarea crizei finan-
ciare globale (vezi graficul 1).

Scãderea anualã a producþiei indu-
striale, inclusiv construcþiile, s-a acce-

lerat pânã la 6,8%, de la 2,5% în luna
precedentã, pe fondul unei scãderi lu-
nare de 3,5%, în condiþiile în care pro-
ducþia industrialã exclusiv construcþii-
le ºi-a accelerat declinul anual pânã la
7,2%, de la 3,8%, pe fondul unei
scãderi lunare de 2,5%.

Producþia din industria prelucrãto-
are ºi-a accelerat scãderea anualã
pânã la 7,6%, de la 4% în noiembrie
2019, pe fondul unei scãderi lunare de
2,9%.

(continuare în pagina 6)

CÃLIN

RECHEA

Bãncile, mai speriate de legile
lui Zamfir decât de Brexit ºi
coronavirus

Proiectele de lege iniþiate de senato-
rul Daniel Cãtãlin Zamfir sperie siste-
mul nostru bancar mai mult decât o fac
Brexitul ºi coronavirusul.

Dacã, sãptãmâna trecutã, conduce-
rea BRD Groupe Societe Generale a
anunþat cã instituþiile de credit din þara
noastrã nu vor fi afectate nici de situa-
þia politicã autohtonã, nici de ieºirea
Marii Britanii din Uniunea Europeanã,
nici de virusul de gripã din China, ieri,
reprezentanþii Asociaþiei Române a
Bãncilor (ARB) au avertizat cã dezba-
terea ºi eventuala aprobare a pachetu-
lui de iniþiative legislative din sectorul
bancar conduce, printre altele, la scã-
derea creditãrii ºi chiar a Produsului
Intern Brut (PIB).

Amintim cã, pe lângã proiectul de
lege care priveºte modificarea Legii
Dãrii în Platã, Daniel Zamfir promo-
veazã, un pachet de alte patru iniþiative
în domeniul bancar.

Acestea cuprind Legea de protecþie
a consumatorilor împotriva dobânzi-
lor excesive; Legea de protecþie a con-
sumatorilor împotriva executãrilor si-

lite abuzive ºi intempestive; Legea de
protecþie a consumatorilor împotriva
cesiunilor speculative de creanþe; Le-
gea de protecþie a consumatorilor
împotriva riscului valutar (conversia).

Cele patru iniþiative legislative au
fost aprobate de Senat, urmând sã fie
dezbãtute în Camera Deputaþilor, care
este for decizional.

Senatorul ne-a informat cã textele de
lege vor intra la vot în comisiile reunite
Economicã, de Buget ºi de Constituþio-
nalitate din Camera Deputaþilor, luni, la
ora 16.00, dupã care marþi vor fi introdu-
se înplenulCamereipentruvotul final.

EMILIA OLESCU
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