Zilierilor li se
pregăteşte ceva

Partidele nu şi-au îmbunătăţit
comportamentul financiar
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Dramatic:
Produsele
contrafăcute
reprezintă
2,5% din
comerţul
mondial

Bani la buget pe spinarea
românilor
Conf. univ. dr.
Andreea Paul (INACO)
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Majorarea preţului energiei şi
a taxelor pe carburanţi este cel
mai uşor şi rapid mod de a aduce
bani la buget, de pe spinarea
tuturor românilor. Toate familiile
plătesc facturile la utilităţi şi
alimentează
cu
carburanţi
maşinile.
Preţul
energiei
influenţează inclusiv preţul apei.
Totul. Scumpirile în lanţ se vor
resimţi în toate produsele şi
serviciile de pe piaţă, pe scurt, în
toate buzunarele românilor.
Ultimele propuneri de "urgenţă"
fiscală nu au nicio legătură cu
creşterea competitivităţii economice, nici cu creşterea puterii
de cumpărare sau a calităţii vieţii.
Este trist că se propune din
nou schimbarea Codului Fiscal
prin OUG, fără dezbateri publice
şi tehnice. De ce noi modificări
fiscale? Cauza este evidentă:
disperarea guvernamentală de a
colecta bani suplimentar la
bugetul ţării pentru acoperirea
unor promisiuni de
neacoperit.
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Impredictibilitatea
fiscală şi mesajele confuze,
nefundamentate corect, sunt
foarte costisitoare pentru toată
ţara.
În proiectul de OUG pentru
modificarea Codului Fiscal se mai
anunţă introducerea unui plafon
de 30% pentru deducerea
cheltuielilor cu creditele în
străinătate, o măsură doar în
aparenţă bună. În realitate:
Marea majoritate a băncilor
şi-au cam vândut creanţele
neperformante
până
anul
trecut. Nu văd de unde noi
fonduri consistente colectate la
bugetul ţării. Înainte de 2008 a
fost într-adevăr un iureş de
creditare, iar cele neplătite la
scadenţă au fost înstrăinate
masiv anii trecuţi, e adevărat pe sume ridicole, pentru a se
curăţa băncile bilanţier şi, e din
nou
adevărat,
cu
efecte
perturbatoare asupra firmelor şi
populaţiei, dar şi asupra încasărilor la buget. Astăzi, însă, rata
creditelor neperformante este la
minimul post-criză, la 9%.
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ECONOMIE
Investitorii străini şi-au
schimbat percepţia despre
România de la bună la foarte
bună în doar câţiva ani. Investitorii străini şi-au îmbunătăţit mult percepţia asupra
pieţei de capital din România,
care se află la mică distanţă de a
dobândi statutul de Piaţă Emergentă. „Performanţa acţiunilor
companiilor listate la bursa din
România a fost una remarcabilă, indicele MSCI Romania
Total Return a crescut cu mai
mult de 150% în ultimii 5 ani, în
dolari.” Pag. 2

Park a declarat într-un interviu
(un masterclass la Festivalul de
film independent Anonimul),
preluat de Cinemagia, în materialul „Opt lucruri pe care le-am
învăţat de la regizorul Park
Chan-Wook”, de Gloria Sauciuc,
ceva care m-a şocat: spunea că
nu i-a fost uşor să se lanseze, fiindcă „Două dintre filmele
mele au eşuat la box-office, nu
au fost nici succes de critică. De
aceea a fost foarte dificil la început să trăiesc ca regizor în Coreea.” Pag. 5

ACTUALITATE

Centenarul marii jertfe. O
sută de ani de la Bătăliile de la
Mărăşti, Mărăşeşti și Oituz, din
vara anului 1917. Pag. 4

Suntem în urmă cu digitalizarea în fiscalitate, dar implementăm plata defalcată a
TVA. Majoritatea statelor europene au transferat o parte semnificativă
a
procedurilor
administrative-fiscale în mediul online, realizând controalele fiscale electronic (E-audit)
şi extrăgând valoare adăugată
din datele furnizate de contribuabili. Excepţie fac România,
Bulgaria şi Malta, conform analizei Deloitte România (pe baza
informaţiilor existente în cadrul reţelei globale a firmei de
consultanţă), potrivit Deloitte
România, preluată de Hotnews.ro. Pag. 6

PIAȚA ARTEI

EXTERN

Safari - de ce vânează oamenii? Safari, cel mai recent documentar al renumitului
regizorului austriac Ulrich
Seidl, va intra în cinematografe pe data de 11 august. Filmul va rula în Bucureşti, Baia
Mare, Botoşani, Cluj, Constanţa, Craiova, Gura Humorului, Odobeşti, Piteşti, Sfântu
Gheorghe, Târgu Mureş, se
arată într-un comunicat remis
presei de TIFF (transilvaniafilm.ro). Pag. 5

Pe fondul unei polemici ce a
luat
amploare,
Elysée
anunţă că va preciza în câteva zile rolul public al dnei
Brigitte Macron. Emmanuel
Macron anunţase în campania
sa electorală că pe agenda sa de
preşedinte va figura şi crearea
unui statut al Primei doamne
la Elysée. Cum polemica în
jurul acestei intenţii a atins în
ultimele zile o amploare jenantă, preşedinţia a ales să publice în următoarele zile un
simplu comunicat pentru a clarifica rolul dnei Brigitte Macron. Pag. 8

EVENIMENT
Zilierilor li se pregăteşte
ceva. Guvernul doreşte modificări la Legea zilierilor.
Parlamentul României urmează să adopte un proiect de
Lege pentru completarea Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri. Pag. 3
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Chan-Wook Park, între culmile succesului şi evitarea
anonimatului. Chan-Wook
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Energia și carburanții ne ard la buzunare
Deducerea cheltuielilor cu creditele în
străinătate, o glumă
Creditarea de 4% se află sub creșterea
economică din România

Index

Curs valutar

Deloitte România

6

Ministerul de Finanţe 2

MedLife

2

Monitorul Oficial

ANOFM

3

ANAF

Institutul de Politici Publice 7

BNR

Inspecţia Muncii

Autoritatea

Ministerul

6
pentru

Mediul de Afaceri

3

EURO



4.56 RON

DOLARUL AMERICAN



3.89 RON

LIRA STERLINĂ



5.06 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.03 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

7
2, 6
3

Electorală

Permanentă

7

BVB

2

