DIRECTORUL DE HR:
EROU SAU DU{MAN |N 2009?
„Frica \i motiveaz` cel mai mult pe angaja]i“, spunea directorul de resurse umane
al unei mari multina]ionale... Citi]i ast`zi \n suplimentul Profesii.
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Riscul ascuns al economiei iese la suprafa]`:
4,4 milioane de romåni au rate la b`nci
La un total de 4,8 milioane de salaria]i din economie, b`ncile au dat peste 7 milioane de credite de retail.
LIVIU CHIRU
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n La 11 ani de la lansare, Acas` este

n Honda Trading Romånia ar

acum al doilea post din Romånia \n
prime-time \n termeni de audien]` [i
unul dintre cei mai mari aduc`tori de
profit pentru compania Pro TV.
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putea \nregistra un declin al cifrei de
afaceri de pån` la 50% \n acest an.
Pagina 11

n Cu investi]ii de 170 mil. euro
programate pentru construc]ia de
locuin]e, Ministerul Dezvolt`rii
Regionale [i Locuin]ei va men]ine
statul drept cel mai important juc`tor
de pe pia]a reziden]ial`. Pagina 2
n Tabloul „Car cu boi“, de Nicolae

Grigorescu, a fost våndut ieri pentru
suma de 160.000 de lei (circa 4.000 de
euro), la licita]ia organizat` de Casa
Goldart. Pagina 2

BURSE-FONDURI MUTUALE
n Bursa a pierdut vineri 2%,
indicele BET atingånd cel mai redus
nivel din ultimii cinci ani [i consemånd
un declin de 23,6% de la \nceputul
acestui an. Pagina 4
n Omul de afaceri C`t`lin Chelu,

ac]ionar la cele cinci SIF-uri, spune c`
valoarea activelor pe care le de]ine s-a
redus aproape la jum`tate. Pagina 5

n Re]eaua de hipermarketuri
Auchan a contractat recent credite de
15 mil. euro de la banca UniCredit
}iriac Bank, pentru cele dou` unit`]i
ale sale deschise \n 2008 \n ora[ele
Bucure[ti [i Suceava. Pagina 11
n Compania de dezvoltare
imobiliar` Plaza Centers se va
concentra \n urm`toarea perioad` pe
realizarea proiectelor mici din
portofoliu. Pagina 8

BUSINESS INTERNA}IONAL
n Crearea unor b`nci care s`

administreze activele neperformante
din sistemul financiar pare s` fie
singura solu]ie pentru rezolvarea crizei
financiare. Pagina 12
n Economia SUA pare predispus`
s` \[i continue evolu]ia descendent` \n
prima parte a anului, dup` ce a
\ncheiat ultimul trimestru al lui 2008 cu
cea mai slab` performan]` de dup`
1982. pagina 12

Nou purt`tor de cuvånt
Eurodeputatul Rare[ Niculescu va fi noul purt`tor
de cuvånt al Guvernului. El este europarlamentar
PD-L de 2 ani, fost jurnalist [i fost purt`tor de
cuvånt al Prim`riei Cluj-Napoca, din primul
Pagina 13
mandat de primar al lui Emil Boc.
n Europa Central` [i de Est se afl`

B~NCI-ASIGUR~RI

acum \n mijlocul turbulen]elor
financiare. Pagina 12

n }iriac Leasing a acordat anul

trecut finan]`ri \n valoare de 217,5 mil.
euro, \n sc`dere cu 3% fa]` de 2007,
potrivit unei estim`ri a companiei.
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BUSINESS HI-TECH

Bancpost \n acest an vor fi depozitele,
al`turi de un credit de 80 mil. euro de
la BEI. Pagina 6

n Ministrul comunica]iilor Gabriel
Sandu estimeaz` c` bugetul alocat de
Guvern [i accesarea fondurilor
structurale europene \i vor permite s`
\[i realizeze o mare parte din proiecte.
Pagina 15

n Priorit`]ile enumerate de
oficialii B`ncii Transilvania pentru
2009 sunt gestionarea riscurilor,
urm`rirea calit`]ii portofoliului de
credit [i a indicatorilor de lichiditate,
f`r` s` fie men]ionate ]inte de cre[teri.
Pagina 7

n Ministerul Comunica]iilor
preg`te[te un act normativ privind
la \nfiin]area [i organizarea autorit`]ii
de reglementare \n sectorul
comunica]iilor, pentru a opri procedura
de infringement declan[at` de Comisia
European`. Pagina 15

n Principala surs` de finan]are a

Reac]ia zilei

Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private
obligatorii (Pilonul II) la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80
milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile
celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest
sistem, potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensii
Administrate Privat din Romånia.
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USD

EURO

CURS VALUTAR - 30.01.2009

3,3212

4,2775

2,1343

100 Yeni japonezi

1 leva bulgareasca

2,1870

1 Leu moldovenesc

0,3097

1 Dolar canadian

2,6999

1 Coroana norvegiana

0,4818

1 Franc elvetian

3,7078

2,8762

1 Zlot polonez

1 Coroana ceha

0,1533

1 rubla ruseasca

1 Coroana daneza

0,5740

1 Coroana suedeza

0,4040

1 Lira egipteana

0,5967

1 Lira turceasca noua

2,0241

0,9620

1 Lira sterlina

4,7449

1 gram Aur

100 Forinti maghiari

1,4353

1 DST

0,0937

98,1099
4,9092

Cinci romåni au de rambursat
\mprumuturi la cåte 17 b`nci,
arat` datele pe 2008 ale Biroului
de Credit.

4,79 milioane, c`rora li se mai adaug` aproape 4,7
milioane de pensionari.
De altfel, pån` spre sfår[itul lui 2007 b`ncile
nici nu se concentrau foarte mult pe gradul de
\ndatorare al clientului, fiind preocupate mai ales
de cota de pia]`. De-abia \n urm` cu doi ani au
c`zut de acord ca Biroul de Credit s` centralizeze
[i informa]ii pozitive, ceea ce presupune raportarea sumelor totale \mprumutate de un client, chiar
dac` nu a ajuns s` \nregistreze restan]e. |n vara lui
2007, BNR a permis relaxarea normelor de
creditare (care a \nsemnat cre[terea gradului de
\ndatorare de la 30%-35% pån` la un maxim de

25
mld. €

este volumul total al creditelor
luate de popula]ie de la b`nci
(date aferente lunii decembrie
2008).

70% din venituri) doar pentru b`ncile care
raportau [i informa]ii pozitive la Biroul de Credit.
Frenezia credit`rii prin care mul]i clien]i au
ajuns s` se supra\ndatoreze, \ncepe \ns` acum s` \[i
arate reversul medaliei. Doar \n noiembrie, restan]ele popula]iei au urcat cu 10%, la 990 de milioane de lei (circa 262 de milioane de euro), potrivit
datelor BNR, care preia aceste informa]ii de la
Biroul de Credit. |n perioada august-noiembrie
s-au adunat restan]e de 75 de milioane de euro.
„|n luna decembrie vedem o sc`dere a restan]elor popula]iei. Totu[i, perspectivele sunt pesimiste, avånd \n vedere deprecierea cursului [i

Guvernul Boc pariaz` pe accize [i pe TVA
Dup` mai mult de o lun` de
discu]ii legate de buget [i planul
m`surilor anticriz`, Guvernul a
reu[it la sfår[itul s`pt`månii
trecute s` adopte o form` final`
a acestora. |ns` seria \ntålnirilor
nu s-a terminat, bugetul urmånd
s` mai fie discutat o dat` ast`zi
cu partenerii sociali, pentru ca
numai ulterior s` fie transmis
Parlamentului spre aprobare.
Este pentru prima dat` \n ultimii
[apte ani cånd bugetul de stat nu
a fost aprobat la timp, antrenånd
lipsa unor repere privind evolu]ia
taxelor, dar [i a investi]iilor
publice, ceea ce a determinat
companiile s` recurg` la revizuiri
succesive ale bugetelor proprii.
Prima variant` a bugetului
pentru acest an a fost aprobat`
de fostul guvern la sfår[itul lunii
octombrie, dar actualul Executiv
a retras proiectul din Parlament.
Bugetul se fundamenteaz` pe o
cre[tere economic` de 2,5%, la
144 mld. euro, un deficit
bugetar de 2%, o infla]ie de 5%
[i un curs de 4 lei/euro, cifre
complet schimbate fa]` de
indicatorii pe care a fost stabilit
bugetul aprobat de fostul
guvern, \n contextul deterior`rii
perspectivelor economice sub
impactul crizei interna]ionale.
La nivelul bugetului general
consolidat, cheltuielile sunt
estimate pentru acest an la un
total de 205,5 mld. lei (echivalent
a 51,3 mld. euro), reprezentånd
35,5% din PIB. Ministrul
finan]elor Gheorghe Pogea spune
c` nivelul veniturilor la bugetul
general consolidat va cre[te, ca
urmare a „m`surilor de revenire
la nivelul contribu]iilor din 2008
[i a acceler`rii calendarului de
accizare“.
Anali[tii sunt \ns` sceptici cu
privire la realizarea cifrelor
incluse \n buget.
„De[i proiectul de buget este
foarte ambi]ios \n termeni de
t`iere a unor cheltuieli publice,
amånare a unor major`ri
salariale [i suspendare de
bonusuri \n sectorul public, noi
vedem plafonul deficitului
bugetar la 5% din PIB, fa]` de
]inta Guvernului de 2%.
Principala problem` \n 2009 este
legat` de veniturile bugetare,
care ar putea sc`dea puternic pe
fondul \ncetinirii economiei“,
comenteaz` Anghel.
Claudia Medrega

Citi]i \n pagina 3
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1 Dolar australian

17
b`nci

n goana dup` credite, cinci romåni au ajuns
s` aib` de rambursat \mprumuturi luate de
la nu mai pu]in de 17 b`nci, dup` cum
arat` datele Biroului de Credit la sfår[itul
lui 2008.
Dimensiunea riscului cu care se confrunt`
sistemul bancar \n contextul deprecierii abrupte a
leului [i al cre[terii dobånzilor se vede \ns` din
faptul c` peste 1,5 milioane de clien]i sunt \ndatora]i la cel pu]in dou` b`nci, ceea ce poate antrena
efecte de contagiune \n cazul \n care un client nu
mai poate pl`ti ratele.
|n total, la sfår[itul lui 2008 peste 4,4 milioane
de romåni figurau cu datorii \n registrele b`ncilor
dup` mai bine de patru ani \n care retailul a fost
cuvåntul de ordine pentru to]i juc`torii din
industria financiar`. Num`rul total al creditelor
acordate se ridic` la peste 7 milioane, \n condi]iile
\n care totalul salaria]ilor din economie este de

61

+24%

mld. lei

81

+17%

13,02

+3%

18,4

+9%

40,8

+9%

32,1

+25%

12,4

+31%

mld. lei

mld. lei

„Imposibilitatea sectorului privat de a se
finan]a ar putea cauza \n Romånia o recesiune
puternic`, a[a \ncåt datoria sectorului privat
nu poate l`sa indiferente autorit`]ile publice,
adic` Guvernul [i Banca Na]ional`.“
Citi]i o opinie de DANIEL D~IANU,
profesor de economie, europarlamentar [i
fost ministru de finan]e, \n pagina 14
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94
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15,8

76

mld. lei

16,2

mld. lei
-1%

-11%

+165%

15,7

mld. lei

4,4

mld. lei

7,4

mld. lei

„Economia subteran` a crescut \n ultimii trei
ani de la 48 de miliarde de lei la 87 de
miliarde de lei. Pentru controlul cheltuielilor
publice de anvergur` trebuie \nfiin]at` o
poli]ie a societ`]ii civile.“
Citi]i o opinie de ANDREEA VASS,
conferen]iar \n economie, consilier al
premierului Emil Boc, \n pagina 14

VENITURILE BUGETULUI DE STAT sunt
estimate s` creasc` cu 24%, o prognoz`
optimist` \n viziunea anali[tilor, avånd \n
vedere frånarea cre[terii economice.

CHELTUIELILE BUGETULUI DE STAT vor
cre[te cu aproape 17% peste nivelul
prognozat pentru 2008, \n condi]iile
aloc`rilor suplimentare pentru investi]ii.

|NCAS~RILE DIN IMPOZITUL PE
PROFIT sunt estimate s` creasc` cu
peste 3% fa]` de sumele colectate anul
trecut, din care 750 mil. lei de la b`nci.

IMPOZITUL PE VENIT urmeaz` s`
aduc` la buget \ncas`ri mai mari cu
8,7% \n raport cu sumele colectate anul
trecut.

TVA este cea mai important` surs` de
venituri pentru bugetul de stat, iar
autorit`]ile se a[teapt` la o cre[tere a
consumului.

CONTRIBU}IILE SOCIALE aduc cei mai
mul]i bani la bugetul general
consolidat. Estimarea se bazeaz` [i pe
majorarea contribu]iilor cu 3,3%.

SUMELE |NCASATE DIN ACCIZE
urmeaz` s` creasc` cu mai mult de
30%, Guvernul pl`nuind majorarea \n
avans a accizelor la tutun [i alcool.

CHELTUIELILE DE PERSONAL din
bugetul de stat vor sc`dea, ministrul
finan]elor spunånd c` sunt prea mul]i
bani da]i pe salarii.

CHELTUIELILE CU BUNURI [i servicii
urmeaz` s` scad` cu aproape 11%
\n acest an, eviden]iind orientarea
Guvernului preponderent spre investi]ii.

CHELTUIELILE CU DOBÅNZILE \n contul
datoriei publice sunt estimate c` vor
cre[te puternic, din cauza scumpirii
finan]`rii.
„Dac` o companie [i-a efectuat \n ultimii trei
ani o reevaluare a cl`dirilor pe care le de]ine,
cota de impozitare prev`zut` de Codul fiscal
este prev`zut` \ntre 0,25 [i 1,5 din valoarea de
inventar. Dar dac` aceast` evaluare nu s-a
f`cut, cota este \ntre 5 [i 10%.“
Citi]i o opinie de ADRIAN VASCU,
director advisory services KPMG, \n pagina 14

cre[terea dobånzilor din ultima perioad`“, comenteaz` {erban Epure, directorul general al Biroului
de Credit. Potrivit datelor publicate de BNR pentru luna noiembrie, ponderea restan]elor \n totalul
portofoliul de credite contractate de popula]ie a
urcat la aproape 1%, dup` ce \n 2006 [i 2007 fusese
de pu]in peste 0,7%.
Creditul contractat de popula]ie a ajuns la 99,2
mld. lei (circa 25 mld. euro) \n decembrie. Comparativ cu ianuarie 2006, soldul marcheaz` un salt de
peste patru ori. |n acest interval, restan]ele au crescut de [ase ori, plecånd \ns` de la o baz` redus`.
Num`rul persoanelor care \nregistrau restan]e
la plata creditelor era \n noiembrie de pu]in peste
442.000, adic` circa 10% din num`rul total al celor
care au contractat credite. Cum ponderea sumelor
restante \n volumul total de credite este de numai
1%, \nseamn` c` majoritatea celor care ajung s`
nu \[i mai pl`teasc` ratele au \mprumuturi de mic`
valoare, cum sunt cele contractate \n magazine
pentru bunuri de folosin]` \ndelungat`.

Ciurtin de la Albalact
[i-a bugetat plus 40%
DIANA TUDOR
ALBALACT Alba Iulia,
singura companie de]inut`
de antreprenori locali din
top cinci produc`tori de
lactate, [i-a bugetat \n
acest an o cre[tere de 40%
a cifrei de afaceri, ritm
dublu fa]` de rezultatul
ob]inut \n 2008, ca urmare
a extinderii produc]iei [i a
prelu`rii produc`torului de
brånzeturi Rar`ul din Cåmpulung Moldovenesc.
„|n trecut, capacit`]ile de
produc]ie au fost limitate. |ncepånd cu toamna anului 2008
am ajuns la parametri optimi
[i din decembrie am atins rezultatele pe care ni le doream.
Anul acesta, ne baz`m pe anumite categorii de produse pe care ast`zi le
vindem mai pu]in, dar Raul Ciurtin
care vor \nregistra cre[teri de volume \n cursul acestui an“, a declarat Raul Ciurtin,
pre[edintele [i cel mai important ac]ionar al Albalact.
Brandurile dezvoltate de Albalact - Zuzu [i Fulga - vor
avea \n continuare cea mai mare contribu]ie la avansul cifrei
de afaceri, \n timp ce preluarea Rar`ul va aduce cåteva
milioane de euro [i obiectivul de a intra pe locul trei la
categoria brånzeturi.
|n ultimii doi ani, Albalact a investit peste 10 mil. euro \n
construc]ia unei noi fabrici de lactate \n jude]ul Alba [i alte 3,5
mil. euro pentru achizi]ia Rar`ul din Cåmpulung Moldovenesc.
Vezi pagina 11

Primii 20 de angajatori,
f`r` 21.000 de salaria]i
ALINA PAHONCIA
CEI mai mari 20 de angajatori din economie, pentru care
lucreaz` aproximativ 300.000 de salaria]i, vor \ncheia acest an
cu 21.000 de oameni mai pu]in, adic` minus 6%, potrivit unei
analize a ZF.
Companiile private vor renun]a \n acest an la cel pu]in
18.500 de oameni, \n timp ce marii angajatori de stat au \n plan
2.500 de disponibiliz`ri. Din cele [apte companii de stat
incluse \n topul celor mai mari 20 de angajatori, doar trei au
\n plan reducerea num`rului de angaja]i. Electrica, cel mai
mare furnizor [i distribuitor local de energie electric` aflat \n
portofoliul statului, va opera [i cea mai dur` restructurare „de
la stat“, prin care sunt viza]i 1.700 de angaja]i.
Compania Na]ional` a Huilei [i Societatea Na]ional` a
Lignitului Oltenia vor concedia 300, respectiv 500 de oameni.
Pe de alt` parte, [apte companii private vor opera \n acest
an disponibiliz`ri. Petrom, cel mai mare angajator privat din
economie, ar putea \ncheia acest an cu 10.370 de angaja]i mai
pu]in, ajungånd la 22.630 de oameni, potrivit planului de privatizare. Reduceri a anun]at [i combinatul siderurgic ArcelorMittal Gala]i (1.700 de oameni), Romtelecom (500), BCR
(700) [i produc`torul de componente auto Draxlmaier (800).
„Este normal s` se fac` disponibiliz`ri. Este o m`sur` de
supravie]uire, \n condi]iile \n care bugetele companiilor devin
tot mai improbabile pe zi ce trece. Majorarea CAS ar putea
determina noi concedieri“, spune M`d`lina Popescu, general
manager al companiei de consultan]` \n HR Pluri Consultants.
Vezi pagina 2

