
Ziarul FinanciarZiarul Financiar
EDITAT DE MEDIAFAX GROUP    ANUL XIV / NR. 3355    12 PAGINI       MIERCURI, 7 MARTIE 2012       PRE}: 3,5 LEI      WWW.ZF.RO; ZF@ZF.RO; TEL.: 0318.256.288

- TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS -

PUBLICITATE

CURS VALUTAR - 6.03.2012

4,3537
RON

3,3126
RON

Dacia [i Ford au ie[it din epoca 
low-cost. |ncepe era hi-tech

R~ZVAN VOICAN

BRD-SocGen, a doua mare banc` dup` active [i prima
la profit, ofer` pån` la jum`tatea anului o dobånd` ex-
trem de generoas` de 5% la contul de economii \n euro,
\n timp ce la lei a redus dobånda la depozitele pe o lun`
pån` la 5,1% pe an. 

Este pentru prima dat` cånd pe pia]a depozitelor
apare o asemenea apropiere marcat` \ntre pre]ul la lei [i
cel la euro, acesta fiind rezultatul presiunilor cu care se
confrunt` b`ncile locale pentru a face rost de euro, \n
timp ce BNR \ncearc` din r`sputeri s` comprime dobån-
zile la lei. Unele b`nci precum cele cu capital elen conti-
nu` s` ofere dobånzi de peste 7% la depozitele \n lei atåt
pentru a-[i p`stra clien]ii, cåt [i pentru a folosi leii \n ope-
ra]iuni de swap prin care fac rost de euro. 

|n acela[i timp, b`nci mari precum BCR [i Raiffei-
sen care \[i pot folosi reputa]ia solid` pentru fidelizarea
clien]ilor tind s` apropie dobånzile la lei [i la euro \n zo-
na de 4 – 5% pe an. Acesta poate fi primul pas pentru
apropierea costurilor [i la credite. 

Vezi pagina 6

EVENIMENT

n Premierul Mihai R`zvan
Ungureanu a adus primele clarific`ri
punctuale ale viitoarei politici a
guvernului s`u la o lun` de cånd a
preluat fråiele Executivului. Pagina 2

n Salariul mediu net pe economie a
ajuns la 1.467 lei (345 de euro) \n luna
ianuarie a acestui an, \n cre[tere cu 3%
fa]` de perioada similar` a anului
trecut. Pagina 3

n Aproape 80% din angajatorii care
[i-au concediat angaja]ii pe motiv de
abatere disciplinar` au pierdut
procesele pentru c` nu au respectat
formalit`]ile impuse de Codul muncii \n
astfel de proceduri. Pagina 3

BURSE-FONDURI MUTUALE

n Produc`torul Turbomecanica
Bucure[ti (TBM) a fost afectat ieri de
un incendiu puternic la unul dintre
depozitele companiei. Pagina 4

n Conducerea produc`torului de
profiluri din aluminiu Alumil Rom
Industry, parte a grupului grecesc
de]inut de industria[ul George
Mylonas, spune c` unul dintre
obiectivele din acest an este cre[terea
cotei de pia]`. Pagina 4

n Bursa de la Bucure[ti a continuat [i
mar]i s` urmeze linia burselor externe
[i a sc`zut cu 0,9%, \ntr-o pia]` \n care
ac]iunile FP au revenit pe prima pozi]ie
\n topul rulajelor. Pagina 4

B~NCI-ASIGUR~RI

n B`ncile din Romånia [i-au majorat
anul trecut capitalul cu 310 mil. euro,
ajungånd la un total de circa 4,2 mld.
euro, nivel care asigur` o rat` de
solvabilitate pe sistem de 14,5%.
Pagina 6

n Firmele [i popula]ia aveau la
sfår[itul lunii ianuarie rate nepl`tite la
timp \n contul creditelor contractate de
la b`nci cu o valoare cumulat` de
aproape 21 miliarde de lei. Pagina 6

COMPANII
n Enel Green Power, divizia de
energie regenerabil` a grupului italian
Enel, a investit anul trecut 330 mil.
euro \n proiecte eoliene pe pia]a local`.
Pagina 8

n Compania belgian` Atenor a oprit
construc]ia unei cl`diri de birouri din
Pipera \n a[teptarea unor semnale
certe de revenire a cererii \n pia]a
imobiliar`. Pagina 8

n Compania Rondocarton, parte a
grupului austriac Rondo Ganahl, care
de]ine fabrici de carton ondulat \n Cluj
[i Tårgovi[te, mizeaz` \n acest an pe
afaceri de 60 mil. euro. Pagina 8

BUSINESS INTERNA}IONAL

n Islanda a \nceput procesul
\mpotriva fostului premier Geir Haarde
pentru c` a e[uat \n prevenirea
pr`bu[irii sistemului bancar \n 2008.
Pagina 10

n Premierul spaniol Mariano Rajoy a
refuzat pur [i simplu s` se conformeze
cerin]elor de austeritate ale Comisiei
Europene [i Consiliului European.
Pagina 10

BUSINESS HI-TECH

n Ca s` atrag` firmele, Romtelecom
a instalat \n mai multe hoteluri din ]ar`
o re]ea de s`li \n care au fost montate
echipamente de videoconferin]`, care
pot fi testate f`r` costuri pån` \n
august. Pagina 11

Cele mai citite [tiri pe
www.zf.ro

nUn trader forex de 23 de ani a
cheltuit 240.000 de euro într-un club
din Liverpool

nNoul drum al Rusiei lui Putin al 
III-lea spre Europa trece prin
Germania. Unde se situeaz  ̀Romånia?

nZiua de 1,5 miliarde de euro a
Romåniei, la Geneva

Cåt de
independent`
energetic este
Europa [i care
este locul
Romåniei pe
harta
importurilor
de energie?
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GABRIEL RAZI

Din bugetul pentru 2012
lipsesc 10 miliarde de
lei (aproximativ 2,3
miliarde de euro)
pentru c` statul nu a

reu[it s` colecteze bani din economie
\n acela[i ritm cu cre[terea economic`
de anul trecut. 

Executivul [i-a construit bugetul pe
un PIB de 547 de miliarde de lei [i un grad
de colectare a veniturilor la bugetul consoli-
dat – care include atåt bugetul de stat, buge-
tele de asigur`ri sociale, ale institu]iilor
autofinan]ate, cåt [i bugetele locale – de
33,1% din PIB, deci venituri de 181 mi-
liarde de lei. 

|n realitate \ns`, Romånia a \nche-
iat 2011 cu un Produs Intern Brut de
578 miliarde de lei, dup` cum arat` da-
tele publicate ieri de Institutul de Statis-
tic`, iar \n conturile statului ar fi trebuit
s` ajung` pån` la sfår[itul anului trecut
191 de miliarde de lei dac` s-ar fi p`strat
gradul de colectare a banilor la buget de
33,1%. Au ajuns \ns` doar 181 miliarde
de lei, dup` cum indic` datele privind

execu]ia bugetar` ale Ministerului Fi-
nan]elor. 

Cum se explic` \ns`  di fe ren -
]a? „|n primul rånd conteaz` ca-
litatea cre[terii economice. PIB
a crescut datorit` agriculturii,
iar din acest sector nu se colec-
teaz` foarte multe taxe. Trebuie
avut \n vedere [i c` estimarea
ini]ial` a PIB-ului avea \n vedere
[i un anumit grad de absorb]ie de
fonduri europene“, spune Ionu] 

Dumitru, economist-[ef al Raiffeisen
Bank.

Rezultatul se datoreaz` faptu-
lui c` Guvernul a fost luat prin
surprindere de cre[terea econo-
mic` peste a[tept`ri, \ns` evo-
lu]ia ]ine [i de o incapacitate a
Finan]elor de a cre[te gradul de
colectare a impozitelor [i taxe-
lor \ntr-un ritm similar cu cel al
economiei. 
Toate guvernele din ultimii

zece ani au pus pe mas` proiecte
pentru majorarea veniturilor prin
\nt`rirea disciplinei \n colectarea
taxelor, dar acestea au r`mas

doar la nivel declarativ \n timp ce „\n teren“ pon-
derea veniturilor \n PIB nu a dep`[it niciodat`
pragul de 33%. 

Guvernul a introdus anul trecut taxarea in-
vers` pentru comer]ul cu cereale, o „arm`“ ce ar fi
trebuit s` elimine evaziunea fiscal` din agricultur`,
\ns` diferen]ele din prezent arat` c` statul a plecat
la lupt` cu gloan]e oarbe. Pe de alt` parte, Execu-
tivul a schi]at bugetul asumåndu-[i c` va aduce
pån` la finalul anului trecut circa 3 miliarde de eu-
ro pe linia fondurilor europene. |n prezent valoa-
rea facturilor rambursate de Uniunea European`
este \ns` de numai 1 miliard de euro.

Vezi pagina 9

Pagina 10

ZF Pe scurt

Antreprenori locali

Mi[care f`r` precedent

BOGDAN ALECU

PÅN~ acum Romånia era \n lumea auto ]ara
de unde a \nceput revolu]ia low-cost. Din
2012, la Craiova [i Mioveni se vor produce au-
tomobile din ce \n ce mai avansate tehnologic.

Modelul Dacia Lodgy, lansat ieri la Ge-
neva, \n Elve]ia, are o miz` mult mai mare de-
cåt se estimase ini]ial, fiind un model pe plat-
forma c`ruia urmeaz` a fi proiectate modele
precum Logan 2, Sandero facelift sau Duster
facelift. Ce are nou Lodgy? Viitoarele modele
Dacia ar putea \mprumuta noul sistem multi-
media cu naviga]ie, noul motor lansat sau par-
tea frontal` proiectat` \n premier` pentru a
reduce impactul asupra pietonilor \n eventua-
litatea unui accident. 

La Craiova, Ford se preg`te[te s` dema-
reze \n for]` produc]ia lui B-Max, care va fi
cel mai avansat model asamblat vreodat` \n
Romånia, de la conceptul de caroserie f`r`
stålp central la motorul supraalimentat de 1,0
litri \n trei cilindri disponibil inclusiv cu trans-
misie automat` sau tehnologiile de siguran]`
activ` precum „citirea“ indicatoarelor rutiere
sau de men]inere a benzii de rulare.

Ce impact are implementarea noilor teh-
nologii la uzinele din Romånia? Dac` \n pre-
zent discut`m de un impact de 1,5 miliarde de
euro asupra Romåniei, reprezentånd pro-
duc]ia B-Max [i exporturile de piese c`tre
Maroc pentru Lodgy, de anul viitor
ponderea exporturilor Dacia [i
Ford \n total ar putea cre[te spre
15% fa]` de 8% \n prezent, da-
torit` exporturilor de modele
mai avansate tehnologic decåt
cele actuale, [i implicit cu un
pre] mai ridicat. 

Ce spun [efii Ford 
[i Renault

Potrivit declara]iilor lui Joerg Beyer, di-
rectorul de produs pentru B-Max, produc]ia
\n primele 12 luni ar putea dep`[i pragul de
100.000 de unit`]i, avånd \n vedere feedbac-
kul primit pe re]elele se socializare Facebook
sau Twitter. 

Odat` cu lansarea lui Lodgy, Dacia a
f`cut cel mai mare salt de pån` acum \ntre un
model nou [i cele actuale. 

Lodgy vine cu un nou compartiment mo-
tor adaptat propulsoarelor de mici dimensiuni
precum cel de 1,2 litri, dar [i cu elemente de

design interior [i exterior ce se vor reg`si [i pe
urm`toarele modele Dacia. 

Logan 2 nu va fi mai scump decåt gene-
ra]ia actual`, dar va beneficia de noile
\mbun`t`]iri prezente pe Lodgy“, a spus Ar-
naud Deboeuf, directorul programului entry
al Renault. El a subliniat c` din acest motiv,
Lodgy nu are decåt 55% componente comu-

ne cu modelele Dacia de pån` acum, deoare-
ce odat` cu acesta platforma tehnic` a fost
\mbun`t`]it`. 

„Platforma Logan este una dintre cele
mai fiabile din Europa \n momentul de fa]`.
Nu vom renun]a la ea odat` cu lansarea lui
Logan 2“, a subliniat Deboeuf. 

Vezi pagina 7 / Citi]i pe www.zf.ro

La Geneva a \nceput „revolu]ia“ auto romån`

Nici cånd a mers bine economia veniturile la buget nu au fost colectate eficient

Guvernul Boc a l`sat o restan]` de 
10 mld. lei la veniturile bugetare

DACIA LODGY vine
cu naviga]ie, motor
nou [i sistem de
protec]ie a pietonilor
\n caz de accident.

FORD B-MAX va fi cel mai
avansat model asamblat vreodat`
\n Romånia, avånd [i sistem de
citire a indicatoarelor rutiere.

SALVAREA VINE DIN ENERGIE
Este legitim sau nu s` ne întreb`m dac` ne afl`m în pragul
unui colaps al pie]ei de energie? {i, mai ales, este legitim
s` ne întreb`m cåt valoreaz` cu adev`rat pia]a de energie
în lipsa investi]iilor? Citi]i \n BUSINESS Magazin

Revista BUSINESS Magazin apare la chio[curi \n fiecare LUNI [i cost` 4,9 lei

Dedeman, \nc` 
15 mil. € \n Constan]a

CRISTI MOGA

COMPANIA b`c`uan` Dedeman, liderul pie]ei de bri-
colaj cu afaceri de 476 mil. euro \n 2011, a investit 15,5
mil. euro \n realizarea celui de-al doilea magazin din
Constan]a, care va fi deschis måine, 8 martie. 

B`c`uanii au pl`tit anul trecut 6 mil. euro doar pen-
tru achizi]ia terenului de 3,5 ha, situat lång` Selgros [i
centrul comercial TOM.

„Cel de-al doilea magazin din Constan]a va avea o
suprafa]` de 15.000 de metri p`tra]i [i 191
de angaja]i. Urm`toarea inaugurare este
programat` pentru sfår[itul lunii aprilie,
cånd vom deschide un magazin \n Råm-
nicu Vålcea“, a declarat pentru ZF
Drago[ Pav`l (foto), directorul general
[i ac]ionarul majoritar al companiei.

Dedeman va ajunge måine la
o re]ea de 27 de magazine, ega-
lånd la acest capitol compania
german` Praktiker.

578
mld. lei

este nivelul PIB-ului anun]at ieri
de Institutul Na]ional de

Statistic`. 

547
mld. lei

a fost nivelul PIB-ului pe 
care fusese construit bugetul 

pe 2011.

191
mld. lei

ar fi trebuit s` fie veniturile
bugetare \n 2011 dac` s-ar fi
p`strat ponderea de 33,1%

din PIB.

181
mld. lei

sunt veniturile bugetare ob]inute \n
2011, conform Finan]elor, adic` o

pondere din PIB-ul estimat
ini]ial de 33,1%.

Cum am pierdut
\n 2011 trei
sferturi din
bugetul
Ministerului
Transporturilor

Opinie de Sorin Påslaru, 
pe www.zf.ro

este diferen]a \ntre \ncas`rile reale [i \ncas`rile
care ar fi respectat ceea ce [i-a asumat guvernul
ca pondere a veniturilor bugetare \n PIB.10 mld. lei

Statistica a anun]at ieri un PIB de 578 miliarde de lei, mai mare cu 31 miliarde de lei decåt PIB-ul pe care
fusese construit bugetul. Rezult` c` ponderea veniturilor \n PIB a fost doar 31,3% din PIB [i nu de 33,1% a[a
cum fusese estimat. Statul nu a putut strånge 10 miliarde de lei la buget.
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Ratele la depozitele
\n euro [i lei se
aliniaz` spre 5%


