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ANAlISTUl FloRIN CîțU:

n STRATEGIA SECRETĂ n
Ministerul Finanțelor Publice
(MFP) nu vrea să publice studiile
care susțin reducerea CAS, dar
spune că Fondul Monetar
Internațional le are pe masă de
mai bine de o lună. Prezentarea
mersului economiei și motivelor
pentru diminuarea fiscalității pe
muncă, făcută marți seară de
premierul Victor Ponta, rămâne
singura oportunitate de a arunca
o privire în spatele cortinei și de
a înțelege ce strategie are
ministerul condus de Ioana
Petrescu. Dincolo de rațiunile
contabilicești (micșorăm o taxă,
oamenii plătesc mai mult),
reducerea CAS, ca orice
reducere de taxe, are scopul de
a impulsiona creșterea
economică, prin ceea ce în
manualul de economie se
numește „efect de multiplicare“.
„Tăierea a cinci puncte
procentuale din CAS înseamnă
resurse eliberate în mâna
angajatorului, care poate să
consume mai mult sau chiar să
economisească/investească.
Potrivit modelului MFP, efectul
măsurii asupra bugetului ar fi un
plus de 2,5 miliarde lei. Nu se
precizează însă în cât timp vor
veni acești bani. Practic,
Finanțele estimează venituri care

acoperă circa 53% din pierderea
bugetară cauzată de reducerea
CAS“, notează, pe blogul său,
analistul Florin Cîțu. 

n EFECT NEUTRU? n Dar -
și e un mare DAR - Finanțele nu
se mulțumesc doar cu reducerea
CAS și mai pregătesc un șoc
economic: creșterea venitului
minim în 2015! „Aici apar foarte
multe semne de întrebare despre
eficiența reducerii CAS. Să
presupunem că veniturile mai
mari la buget estimate pentru
2015 sunt reale. În mod logic,
fără majorarea salariului minim,
ele ar fi și mai mari. Deși poate la
MFP există un model economic
nou, în care două șocuri de
magnitudini aproape egale, dar
opuse, duc la efecte pozitive în
economie, în loc să se anuleze
reciproc...“, punctează Florin
Cîțu. Ca să fie clar: creșterea
salariului minim este un cost în
plus pentru firme, iar reducerea
CAS este fix contrariul. Măsurile
acționează în direcții opuse, așa
că, în cel mai bun caz, efectul va
fi unul complet neutru pentru
manageri, conchide analistul. În
concluzie, deși se vor schimba,
lucrurile vor rămâne cam la fel.
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„Reducerea CAS, anulată de
creșterea salariului minim“

Curtea de Apel Bucureşti
a decis ieri, la propunerea
procurorilor anticorupţie,
arestarea preventivă a omului
de afaceri Ilie Carabulea.
DNA notează că el a luat
legătura cu mai mulţi martori
şi și-a instalat un sistem de
monitorizare video a sediului
Carpatica Asig. Hotărârea nu
este definitivă, însă este
executorie, astfel că omul de
afaceri va fi dus din nou în
arest. Carabulea, judecat
alături de Dan Radu Ruşanu
şi Constantin Mârzac în

dosarul Carpatica, a mai fost
arestat preventiv, tot la
propunerea DNA, măsura
fiind înlocuită ulterior cu
arestul la domiciliu. Procurorii
spun că afaceristul a încălcat
în mod repetat termenii
arestului la domiciliu, luând
legătura cu martori din dosar
prin mijloace de comunicare
electronice, ba chiar urmărind
pe internet activitatea din
Carpatica Asig.
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Creditul pentru populaţie şi firme a
scăzut în iunie cu 0,7%, faţă de mai, la
215,38 miliarde lei, pe fondul reducerii
împrumuturilor în valută cu 1,7%, la 124,9
miliarde lei. În același timp, creditul în lei
a avansat timid, cu 0,7%, la 90,44
miliarde lei, potrivit datelor publicate ieri
de Banca Națională a României (BNR).
Comparativ cu iunie 2013, creditarea a
scăzut cu 3,9%, în condițiile în care
împrumuturile în lei au urcat cu 7,3%, iar
cele în valută s-au redus cu 10,7%. În
iunie, față de mai, creditele în lei
contractate de populație au urcat cu
0,7%, iar cele în valută au marcat un
regres cu 1%. În cazul firmelor,

componenta în lei a crescut cu 0,6%, la
53,58 miliarde lei, iar cea în valută s-a
redus cu 2,5%, la 60,44 miliarde lei. În
același timp, creditul guvernamental a
crescut cu 2,2% față de mai și cu 7,8%
față de iunie 2013, până la 80,49 miliarde
lei. Pe de altă parte, depozitele populației
și firmelor s-au diminuat cu 0,5% față de
mai, dar au crescut cu aproape 6% față
de iunie 2013, până la 214,14 miliarde lei.
Românii au economisit mai mult în lei (81
miliarde lei) și mai puțin în valută (74
miliarde lei).
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Legea CAS, retrimisă
în Parlament

Legea privind reducerea CAS cu cinci
puncte procentuale, de la 1 octombrie, a
fost retrimisă în Parlament de către
președintele Traian Băsescu, pe motiv că
nu este sustenabilă (a se citi „campanie
electorală pentru PMP“). Ce se întâmplă
acum? Parlamentul va da din nou OK-ul,
tot în unanimitate ca și prima dată, iar
legea va reveni pe masa președintelui și
va fi promulgată automat. Practic, cu sau
fără această intervenție, fiscalitatea pe
muncă va scădea, de la 1 octombrie.
Măsura este așteptată cu nerăbdare de
mediul de afaceri și, contrar teoriei
prezidențiale, este acoperită din punct de
vedere contabil (acciza suplimentară la
carburanți, încasările mult peste estimări
din taxa pe stâlp, colectarea mai mare
rezultată din fiscalizarea muncii). (P.N.)

Leul citește știrile și
se apreciază

Cursul de schimb anunţat de Banca
Naţională a României (BNR) a scăzut ieri
cu 1,18 bani (0,27%), la 4,4290 lei/euro.
Pentru dolarul american, BNR a anunţat o
paritate de 3,2891 lei, în scădere cu 0,38
bani (0,12%) faţă de ziua anterioară.
Totodată, francul elveţian a fost cotat la
3,6447 lei, cu 0,97 bani (0,26%) sub
referinţa de marţi. „Aprecierea leului a fost
determinată de o știre a Bloomberg, care
a anunțat că titlurile de stat românești vor
fi incluse într-un nou indice important pe
care îl urmăresc investitorii“, spune
economistul-șef al ING Bank, Vlad
Muscalu. În regiune, cursul forintului a
scăzut uşor, în timp ce zlotul a stagnat în
fața euro. Indicatorul ROBOR la trei luni,
în funcţie de care sunt calculate dobânzile
pentru creditele în lei acordate de bănci
pe termen scurt şi mediu, a stagnat la
2,2%. (P.N.)

„Plouă“ cu dificultăți
tehnice și la case
mai mari

Producţia de hidrocarburi a OMV
Petrom a scăzut cu 2,7% în trimestrul al
doilea, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut, la 180.000 barili echivalent
petrol pe zi, în timp ce vânzările de gaze
naturale şi electricitate au înregistrat un
declin similar, cu 2,3%, la 11,24 TWh.
„Producţia la nivelul întregului grup a
scăzut cu 5% faţă de primul trimestru, în
principal din cauza unor opriri ale
activității din Libia şi rezultatelor mai slabe
din Kazahstan. Impactul negativ al celor
doi factori a fost compensat parţial de
pornirea exploatării de la Gudrun, din
Norvegia, şi de producţia mai ridicată din
Austria şi România“, se arată într-un
comunicat al OMV Petrom. (P.N.)

Carabulea, din nou în arest

Creditarea scade de la o
lună la alta

Analistul Florin Cîțu: „MFP vrea să reducă CAS și, în același
timp, să majoreze salariul minim. Sunt două șocuri economice
diametral opuse, care se vor anula reciproc“

Creditarea a scăzut cu circa 0,7% în iunie,
față de luna precedentă, respectiv cu
aproape 4% față de anul trecut


