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Conferin]a ZF „Cum poate fiscalitatea s` propulseze Romånia \n topurile competitivit`]ii economice“

Atitudinea autorit`]ilor fiscale a fost perfect
„paralel`“ cu businessul [i a devenit antibusiness
Fiscalitatea a fost [i a r`mas o „piatr` de moar`“ care trage Romånia \n jos \n clasamentele competitivit`]ii economice.
{TEFAN STAN
CLAUDIA MEDREGA
titudinea autorit`]ilor
fiscale din Romånia a
fost perfect „paralel`“
cu businessul, iar \n prezent a devenit antibusiness. Iar aceast` rela]ie dintre Fisc [i
mediul de afaceri local, schimb`rile
frecvente ale legisla]iei fiscale [i num`rul mare de taxe sunt piedici care stau
\n calea cre[terii competitivit`]ii economice a Romåniei, \n opinia exper]ilor \n
fiscalitate [i a avoca]ilor care au partici-

A

pat ieri la conferin]a „Cum poate fiscalitatea s` propulseze Romånia \n topurile competitivit`]ii economice“ organizat` de ZF \n parteneriat cu casele de
avocatur` }uca Zbårcea & Asocia]ii,
Ionescu Sava [i Biri[ Goran [i compania TPG - The Practice Group.
„Atitudinea autorit`]ilor fiscale din
Romånia a fost perfect paralel` cu businessul“, a spus Radu Ionescu, managing partner la casa de avocatur` Ionescu [i Sava.
La råndul lui, Gabriel Biri[, partener fondator al Biri[ Goran, a catalogat
modul actual de rela]ionare a autori-

„Una din gre[elile pe
care le fac institu]iile
fiscale este c` omul
de afaceri este tratat
de la \nceput ca un
evazionist“, a declarat
Constantin Ni]`,
ministrul economiei.

t`]ilor cu mediul de afaceri drept „antibusiness“. „|n prezent autorit`]ile sunt
antibusiness. Cånd blocheaz` activitatea unei companii, fac plångeri penale,
acestea sunt m`suri antibusiness.“
Fiscalitatea a fost [i a r`mas o
„piatr` de moar`“ care trage Romånia
\n jos \n clasamentele competitivit`]ii
economice la nivel mondial.
Institu]iile fiscale, prin atitudinea lor
la adresa contribuabililor, descurajeaz`
investi]iile [i antreprenorii, care de multe ori prefer` s` porneasc` afaceri \n
str`in`tate, unde sunt sus]inu]i de stat [i
nu sunt acuza]i [i privi]i ca ni[te evaPUBLICITATE

zioni[ti. „Una din gre[elile pe care le fac
institu]iile fiscale este c` omul de afaceri
este tratat de la \nceput ca un evazionist.
Este tratat ca [i cånd ar fi \mpotriva statului. Trebuie o nou` rela]ie \ntre institu]ii [i mediul de business“, a spus
Constantin Ni]`, ministrul economiei.
Ni]`, care a venit din mediul de business \n politic`, sus]ine c` cel mai important lucru pentru mediul de afaceri
este s` intre \n vigoare un Cod fiscal
care „s` r`mån` o perioad` rezonabil`
de timp [i pe care s` nu \l mai
schimb`m“.
Continuare \n pagina 4

OCDE avertizeaz`:
Suprareglementarea
inhib` cre[terea
economic` a Romåniei
ANDREI C\RCHELAN
ROMÅNIA are una dintre cele mai reglementate economii, iar, de regul`, suprareglementarea inhib` cre[terea economic`, au declarat la Bucure[ti reprezentan]i ai OCDE.
Declara]iile vin pe un fundal \n care economia
Romåniei a crescut cu 3,5% anul trecut, iar anul acesta ritmul de cre[tere e estimat la 3%.
|n acela[i timp, PIB-ul nu a ajuns \nc` la nivelul anterior
crizei economice globale, iar Romånia ar avea nevoie de
cre[teri anuale de peste
5% pentru a recupera decalajul fa]` de economiile
occidentale.
„Reforma structural`
e una dintre cele mai bune
metode de a majora rata
de cre[tere a Romåniei“, a
declarat la Bucure[ti
William Danvers, secretar
general adjunct al OCDE, la lansarea unui proiect prin care
organiza]ia va analiza, al`turi de Consiliul Concuren]ei, legisla]ia \n trei domenii-cheie ale economiei locale: construc]ia de drumuri, transportul de m`rfuri [i procesarea alimentelor. „Studiile OCDE arat` c` reformele pentru a majora concuren]a livreaz` cele mai mari cre[teri de produc]ie
total` \ntre toate tipurile de reforme structurale”, a mai spus
Danvers.
Vezi pagina 3
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n Politicieni de calibru [i magistra]i

n „OMV este \ntr-o situa]ie extrem
de dificil` \n prezent.” Acesta este unul
dintre cele mai dure semnale de alarm`
pe care le trage OMV. Pagina 10

au trecut ieri pragul DNA fiind cerceta]i
\ntr-un dosar de retroced`ri ilegale de
p`duri [i terenuri agricole de peste
90.000 ha. Pagina 2

n Ecopack Ghimbav a avut \n
primele nou` luni o cifr` de afaceri de
peste 80 mil. lei, plus 19%. Pagina 11

n Metrorex, operatorul re]elei de

transport subteran din Bucure[ti, a
primit cinci oferte pentru achizi]ia a 51
de trenuri de metrou, pe care va pl`ti
circa 440 mil. euro. Pagina 3

n Pia]a local` de retail este foarte
fragmentat`, motiv pentru care \n
urm`torii ani vor avea loc noi achizi]ii
[i fuziuni. Pagina 12

BURSE – FONDURI MUTUALE
n Profiturile raportate de SIF-uri
dup` primele nou` luni scot la iveal`
diferen]ele tot mai mari dintre
strategiile de management ale
conducerilor. Pagina 5

n Arcada Company a devenit \n

ultimii ani cel mai mare constructor din
jude]ul Gala]i din perspectiva rulajului,
cu 44 mil. euro anul trecut. Pagina 16
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B~NCI – ASIGUR~RI
n Companiile mari de asigur`ri au
cå[tigat cot` de pia]` \n ultimii doi ani
\n detrimentul asigur`torilor mici.
Pagina 6

Fondul North Bridge
a ajuns \n t`cere la
4.000 hectare agricole

n Cel mai nou sondaj electoral:

Ponta pierde din avantajul fa]` de
Iohannis

n ASF inten]ioneaz` s`

n 230 de produc`tori \[i disput`
180.000 hectare de vi]`-de-vie

reglementeze mai strict auditul
financiar [i s` impun` standarde mai
ridicate dup` o serie de scandaluri.
Pagina 7

n Topul surprinz`tor al b`ncilor \n

func]ie de pl`]ile decontate

Fabric` de la zero \n industria
componentelor auto

Un produc`tor turc va
angaja 200 de oameni
\ntr-o fabric` lång` Dacia

n Care este profilul antreprenorilor cu cele mai bune rezultate?

Cum arat` topul celor mai dinamice companii cu capital local din
Romånia \n 2014? O discu]ie cu Ionu] Sas, director al Departamentului
de Consultan]` Fiscal` [i Legal` din PwC [i Florin Deaconescu, partener
Departamentul de Audit PwC, despre proiectul Campioni \n Business.
n De ce aleg managerii din multina]ionale s` devin` antreprenori?
Ce gre[eli trebuie s` evite cei care \ncep pe cont propriu?
O discu]ie cu Istvan Komporaly, proprietar Torus Pharma.

DANA CIRIPERU

Moderator: Sorin Påslaru, redactorul-[ef al ZF
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PRODUC~TORUL de sisteme pentru scaune auto Martur,
de]inut de grupul turc Ustunberk [i de UniCredit, va angaja
200 de oameni \ntr-o fabric` situat` \n comuna arge[ean`
C`teasca, vizavi de centrul de piese de schimb al Dacia.
Fabrica este construit` de la zero [i va deveni opera]ional`
pån` la finalul acestui an.
Martur, un furnizor al Dacia, este la prima investi]ie \ntr-o
fabric` \n afara Turciei, unde compania are cinci centre de produc]ie.
|n jude]ul Arge[ sunt 40 de companii, furnizori de piese
pentru vehiculele Dacia produse la Mioveni, iar num`rul de
angaja]i ai acestora dep`[e[te 10.000 de persoane. Lor li se
adaug` al]i 148 de furnizori de produse [i servicii pentru Dacia.
Din cele mai mari 20 de companii din jude]ul Arge[, 12 lucreaz` \n auto sau \n industria componentelor auto [i se
num`r` printre furnizorii Dacia.
Vezi pagina 12

GABRIEL RAZI

Campionii \n business
din Transilvania [i Banat
LAUREN}IU COTU - ZF TRANSILVANIA
ROMÅNIA are nevoie de o clas`
puternic dezvoltat` antreprenorial,
de antreprenori cu viziune care s`-[i
poat` cre[te afacerile de la un an la
altul, indiferent de condi]iile din
pia]`, este concluzia galei „Campionii
\n business ai Transilvaniei [i Banatului“, organizat` ieri la Cluj-Napoca
de c`tre Ziarul Financiar, fondul de
investi]ii Enterprise Investors, BCR,
firma de consultan]` audit PwC [i
funda]ia Triple Helix.
Premian]ii celei de-a [aptea edi]ii
a proiectului Campioni \n business au
fost companiile Elba din Timi[oara
(echipamente electrice de iluminat),
Electro Sistem din Maramure[ (fabricarea aparatelor de distribu]ie [i control al electricit`]ii) [i Bilka Steel din
Bra[ov (fabricarea produselor metalice) la categoria businessurilor mari,
de peste 70 mil. lei [i firmele Emsil
Techtrans din Bihor (fabricarea utila-

FOTO: Mircea Ro[ca

Galele „Campioni \n business“ din
acest an au \nceput ieri la Cluj [i
continu` s`pt`måna viitoare la Ia[i
jelor [i a ma[inilor-unelte), Grup
Energoinstal din Cluj (lucr`ri de instala]ii sanitare) [i Laboratoarele
Fares Bio Vital din Hunedoara (prelucrarea ceaiului), companii cu afaceri mai mici de 70 mil. lei.
Premii speciale au primit ieri la
Cluj produc`torii Astra Vagoane
C`l`tori din Arad, Transavia din
Alba-Iulia [i Farmec (Cluj), trei dintre cele mai solide afaceri antreprenoriale din Transilvania [i Banat.
Vezi pagina 14

FONDUL de investi]ii North Bridge, unul pu]in cunoscut
publicului larg [i o prezen]` discret` local, a ajuns \n [apte
ani s` de]in` 4.000 de hectare de teren arabil, s` aib` alte
1.700 de hectare \n arend` [i s` fie implicat \n plus \ntr-un
joint-venture agricol cu alte 1.750 de hectare \n arend`.
Activele fixe ale companiilor \n care fondul de investi]ii
este ac]ionar au ajuns la 26 milioane de euro, ceea ce face
din North Bridge unul dintre primii 15 investitori \n terenuri
arabile de pe pia]a local`.
„Odat` cu \nceperea opera]iunilor din
agricultur` am constatat c` suntem nevoi]i s`
investim mai mult decåt ne a[teptam pentru
a aduce terenurile la
nivelul de produc]ie
din prezent“, a spus
Harris Palaondas, reprezentant al fondului
de investi]ii, \ntr-un
scurt comentariu.
North Bridge investe[te \n agricultura romåneasc` printr-o re]ea de 11 companii de]inute de vehicule investi]ionale
din Cipru. Suprafa]a de teren controlat` de fondul britaniconorvegian arat` permeabilitatea extrem` a pie]ei propriet`]ilor din mediul rural. Pre]ul terenurilor arabile a crescut de 25 de ori \n ultimul deceniu, iar loturile compacte au
ajuns s` se tranzac]ioneze [i pentru 5.000-6.000 euro/hectar.
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Fondul britaniconorvegian investe[te \n
agricultura romåneasc`
printr-o re]ea de
11 companii de]inute
de vehicule investi]ionale din Cipru.

