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Anul 2014 nu va aduce un trai mai bun pentru români, de?i reprezentan?ii Guvernului
sus?in contrariul. Ei afirm? c? economia va cre?te semnificativ, iar la bugetul de stat
se vor colecta mai mul?i bani, ca efect al noilor m?suri fiscale ce vor intra în vigoare la
1 ianuarie ?i a restructur?rii ANAF. Reprezentan?ii mediului de afaceri sunt îns? de alt?
p?rere, afirmând c? 2014 va fi înc? un an de stagnare sau poate chiar de regres.
Aceasta întrucât economia nu va mai fi sus?inut? de agricultur? ca în 2013 - cel pu?in
nu cu acela?i procent din PIB -, iar noile taxe ?i impozite vor împiedica relansarea
activit??ii multor companii, iar pe altele le va b?ga direct în faliment.
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se vor colecta mai mul?i bani, ca efect al noilor m?suri fiscale ce vor intra în vigoare la
1 ianuarie ?i a restructur?rii ANAF. Reprezentan?ii mediului de afaceri sunt îns? de alt?
p?rere, afirmând c? 2014 va fi înc? un an de stagnare sau poate chiar de regres.
Aceasta întrucât economia nu va mai fi sus?inut? de agricultur? ca în 2013 - cel pu?in
nu cu acela?i procent din PIB -, iar noile taxe ?i impozite vor împiedica relansarea
activit??ii multor companii, iar pe altele le va b?ga direct în faliment.
Mediul autohton de afaceri este complet bulversat la acest final de an, din cauza noilor m?suri
fiscale anun?ate de Guvern peste noapte, dup? ce bugetele pentru anul viitor fuseser? deja
f?cute. Cristian Pârvan, secretar general al Asocia?iei Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR) sus?ine c? modific?rile fiscale reprezint? o mare îngrijorare ?i preocupare pentru
manageri, pentru c? afecteaz? inclusiv modul în care se gânde?te orice afacere. „Cre?terea
economic? din acest an s-a bazat foarte mult pe exporturi ?i sper?m c? acela?i lucru se va
întâmpla ?i anul viitor. Cât prive?te agricultura, e clar c? nu ne putem baza pe un an agricol la
fel de bun, pentru simplul fapt c? suntem «fiii ploii». Dac? nu plou?, suntem pierdu?i, neavând
sisteme de iriga?ii. Acest motor va trebui înlocuit cu ceva, iar Guvernul se bazeaz? pe o
cre?tere a consumului. Din p?cate, sunt ?anse slabe s? se întâmple acest lucru. S-a v?zut c?,
de?i au existat cre?teri salariale modeste, consumul nu a crescut, pentru c? oamenii ?i-au
alocat orice resurs? pentru plata datoriilor acumulate în anii de criz?”, a declarat Cristian
Pârvan, pentru PUTEREA. Reprezentantul AOAR a subliniat c? nu exist? perspective nici în
ceea ce prive?te angaj?rile. „Managerii nu au nici o certitudine cu privire la viitor ?i nu pot
risca s? dea drumul la angaj?ri. Mai mult, nu vor da drumul nici la investi?ii, unde ar fi nevoie
de angaja?i. Pentru a avea o cre?tere economic? sustenabil?, volumul de investi?ii – fie
public, fie privat – ar trebui securizat”, afirm? Cristian Pârvan.

Nici speciali?tii în insolven?e nu cred c? va avea loc o relansare a consumului în 2014, având
în vedere c? num?rul creditelor acordate de b?nci pentru companii ?i popula?ie a sc?zut, iar
restan?ele la plata ratelor s-au majorat. Conform previziunilor speciali?tilor Casei de
Insolven?? Transilvania (CITR), 2014 va fi un alt an dificil pentru multe sectoare din
economie, ca urmare a consumului în continuare sc?zut, a accesului greoi la finan?are, dar ?i
a efectelor secundare generate de reglement?rile Basel III, cu referire la indicatorii de
lichiditate ai sistemul bancar. “Dup? 5 ani de criz?, e mai dificil s? identific?m sectoarele aflate
într-un moment favorabil, fa?? de cele ce vor avea dificult??i. F?r? o infuzie de lichidit??i în
pia?? care s? dezghe?e consumul este nerealist s? sper?m într-o relansare. Creditele
raportate la BNR se afl? la un nivel minim pentru ultimii doi ani (26,65 mld. euro în octombrie
2013), iar cel al restan?elor la un nivel maxim, de peste 15%. Cel mai probabil, ne afl?m doar
la mijlocul crizei”, a declarat Rudolf Vizental, asociat coordonator al CITR. În opinia acestuia,
produc?torii din sectorul alimentar, precum ?i beneficiarii de subven?ii sau de chirii vor fi
printre cei mai expu?i în 2014 dificult??ilor financiare ?i mul?i dintre ei se vor confrunta anul
viitor cu situa?ii de insolven??.
Puterea de cump?rare va sc?dea cu 3%
Noile m?suri anun?ate de Guvern pentru 2014, respectiv introducerea de noi accize ?i
impozite, cre?terea salariului minim, majorarea unor redeven?e pentru resurse naturale,
indexarea accizelor în func?ie de rata infla?iei ?i nu de cursul de schimb vor afecta atât
profitul companiilor, cât ?i nivelul de trai al românilor. "Popula?ia va fi cea mai afectat? de
noile accize, întrucât o bun? parte din aceast? nou? împov?rare fiscal? va trece c?tre
consumatorul final. Popula?ia va sim?i o reducere a puterii de cump?rare de minim 3%.
Impactul direct trebuie îns? calculat având în vedere ?i alte aspecte economice, respectiv
nivelul dobânzii de politic? monetar?, cursul valutar, infla?ia etc., pe care le vom vedea la
momentul respectiv", a precizat, recent, Mirela ?erban, managing partner R&M Audit
Contabilitate. Ea a atras aten?ia ?i asupra faptului c? toate companiile vor trebui s? suporte
cre?terile obligatorii ale salariului minim, în condi?iile în care nu exist? nici o corelare a
acestei m?suri cu cre?terea productivit??ii muncii, iar antreprenorii sunt ?i a?a împov?ra?i de
costurile totale cu for?a de munc?.
România schimb? strategia de export
Anul 2014 va fi mult mai bun decât 2013, pentru c? în prim?var? vom finaliza opera?iunea de
reconectare a României la pie?ele sale tradi?ionale, pe care le-a abandonat dup? 1990:
Federa?ia Rus?, China ?i ??rile din Golful Persic. Acest lucru va marca ie?irea din restric?iile
pie?ei europene, unde România export? preponderent, la marje foarte mici de profit”, a
declarat pentru PUTEREA Ionel Bl?nculescu, consilier onorific al primului-ministru. El a
precizat c? aceast? reorientare decis? de Guvern va genera numeroase proiecte de investi?ii,
care la rândul lor vor aduce mai multe venituri la buget ?i vor reduce ?omajul. Totodat?, a
continuat Bl?nculescu, în 2014 se va continua opera?iunea de transformare a României întrun hub energetic, cel pu?in pe anumite segmente în care putem deveni lideri europeni, iar de
aici se vor crea, de asemenea, investi?ii conexe. “E suficient s? amintim c? circa 17.000 de
firme activeaz? în jurul OMV Petrom. Proiecte precum construc?ia cablului submarin c?tre
Turcia sau demararea exploat?rii gazelor naturale ?i petrolului din Marea Neagr? vor aduce
alte mii de firme în România”, crede Bl?nculescu. Consilierul premierului sus?ine c? 2014 va fi
?i un an mai eficient din punct de vedere al combaterii evaziunii fiscale, 2013 fiind un an de
reorganizare a ANAF.

Având în vedere obiectivele României de a deveni un lider european în domeniul energetic,
ne putem a?tepta la adversit??i din partea unor state, crede Bl?nculescu. Acesta spune c? nu
este exclus nici ca Uniunea European? s? ia unele m?suri de retorsiune împotriva României,
care se vor reflecta în raportul MCV sau în alte situa?ii. “Odat? ce cre?tem, începem s?
deranj?m”, concluzioneaz? consilierul premierului, subliniind c? una din vulnerabilit??ile
României, anul viitor, va fi lupta politic?, ce poate afecta serios mediul de afaceri. “Personal,
militez pentru un control fiscal al firmelor pe baza unui istoric personal al acestora. Toate cele
care s-au dovedit corecte ar trebui date de-o parte, iar controalele s? se axeze pe cele care
eludeaz? legea. Pentru a avea certitudinea unei cre?teri economice sustenabile, consider c?
TVA ar trebui readus la 19%, impozitul pe dividende ar trebui redus la 5%, iar impozitul pe
profit la 10%. Aceste m?suri, luate în paralele cu declan?area unei ofensive generale la
adresa evaziunii fiscale în domeniile-cheie (?ig?ri, carburan?i, alcool etc.) cu ”ocuparea” celor
patru puncte de intrare/ie?ire din tar? - Portul Constan?a ?i v?mile Giurgiu, Albi?a ?i N?dlac ar rezolva aproape complet problema evaziunii”, a subliniat Ionel Bl?nculescu.
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