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Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Ionut Dumitru , economist-sef Raiffeisen
Bank Romania, potrivit Agerpres. "In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni nici
pana astazi, niciun membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: "Noi am facut asta pentru ca...".
Suntem cu totii bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o", a mai spus Dumitru.
Practic, toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru ca isi fac
griji de nivelul lor financiar. Alti factori de ingrijorare au fost cresterea rapida a inflatiei si cresterea ROBOR. Avem, in
continuare, factori care stimuleaza consumul. Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in
perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica de consum va ramane destul de alerta", a spus Dumitru. Acesta a
mentionat, totodata, ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza, sustinuta fiind de
consum in cea mai mare parte. "Ne-am apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza, dar este
important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere
economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului
privat de circa 13% in termeni reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o
asemenea cifra, sa nu fii preocupat de sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a
fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In
acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere
economica foarte inalta. De ce creste consumul si de ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai
mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte
repede. Sigur ca asta ii preocupa pe oamenii de afaceri pentru ca productivitatea nu tine pasul cu cresterea salariilor.
Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in industrie cu circa 6%, dar o majorare dubla a salariilor, cred ca
problemele de competitivitate sunt absolut evidente. In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul
privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este
increderea consumatorilor", a sustinut Ionut Dumitru. AHK Romania a organizat, marti, prima intalnire lunara a
membrilor sai din acest an, in cadrul careia s-au adus in discutie subiecte privind dezvoltarea economica si
perspectivele Romaniei. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana reprezinta oficial economia germana in
Romania. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entitatii, in calitate de Camera bilaterala si organizatie de
membri, AHK Romania reprezinta interesele firmelor romanesti si germane, dar si pe cele ale membrilor in fata
autoritatilor publice. AHK Romania a fost infiintata oficial in septembrie 2002 si, la ora actuala, numara peste 580 de
membri de DP HotNews.ro
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Presedintele Consiliului Fiscal: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni.
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Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, Ionut Dumitru, presedintele
Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu
a inteles-o nimeni nici pana astazi, niciun membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: 'Noi am
facut asta pentru ca...' . Suntem cu totii bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o .
Practic, toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru ca isi fac
griji de nivelul lor financiar. Alti factori de ingrijorare au fost cresterea rapida a inflatiei si cresterea ROBOR . Avem, in
continuare, factori care stimuleaza consumul. Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in
perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica de consum va ramane destul de alerta", a spus Dumitru. Acesta a
mentionat, totodata, ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza , sustinuta fiind de
consum in cea mai mare parte. "Ne-am apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza , dar este
important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere
economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului
privat de circa 13% in termeni reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o
asemenea cifra, sa nu fii preocupat de sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a
fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In
acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere
economica foarte inalta. De ce creste consumul si de ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai
mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte
repede . Sigur ca asta ii preocupa pe oamenii de afaceri pentru ca productivitatea nu tine pasul cu cresterea salariilor
. Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in industrie cu circa 6%, dar o majorare dubla a salariilor, cred ca
problemele de competitivitate sunt absolut evidente. In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul
privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este
increderea consumatorilor ", a sustinut Ionut Dumitru. AHK Romania a organizat, marti, prima intalnire lunara a
membrilor sai din acest an, in cadrul careia s-au adus in discutie subiecte privind dezvoltarea economica si
perspectivele Romaniei. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana reprezinta oficial economia germana in
Romania. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entitatii, in calitate de Camera bilaterala si organizatie de
membri, AHK Romania reprezinta interesele firmelor romanesti si germane, dar si pe cele ale membrilor in fata
autoritatilor publice. AHK Romania a fost infiintata oficial in septembrie 2002 si, la ora actuala, numara peste 580 de
membri. Citeste si: Ambasadorul Marii Britanii: Schimbarile fiscale din Romania nu sunt binevenite pentru mediul de
afaceri Platforma Romania 100: Revolutia fiscala a PSD-ALDE ii loveste pe cei mai vulnerabili dintre romani Revolutia
fiscala a generat un dezechilibru major pe piata muncii: PFA versus CM. Se pregatesc noi modificari fiscale
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Avertisment crunt pentru români venit din partea președintelui Camerei de Comerț Româno-Germane. Toate
măsurile luate de guvernele României în ultima perioadă o să se răsfrângă puternic asupra mediului privat de afaceri.
Creşterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabilă cu repercursiuni imediate asupra mediului
privat, a declarat, marţi seară, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România),
în cadrul primei întâlniri lunare din 2018 a membrilor Camerei, notează Agerpres . "Avem o problemă legată de
birocraţie care ne sufocă zi de zi care vine la pachet cu lipsa digitalizării, avem o problemă în ceea ce priveşte
imaginea României, mult mai proastă decât în realitate şi care ne împiedică să avem mai multe exporturi, mai multe
investiţii străine şi mai mult turism, de exemplu, şi avem o problemă legată de creşterea probabil nesustenabilă a
salariilor în mediul bugetar, care are repercusiuni imediate asupra mediului privat. O creştere pe care, pe de o parte,
ne-o dorim. Înţelegem că trebuie să plătim bine, dar pe de altă parte nu putem să o decuplăm de productivitate.
Dacă nu facem ceva imediat pe toate aceste domenii, norii negri se vor arăta la orizont", a spus Anastasiu. Oficialul
AHK România a punctat faptul că România a avut, în 2017, o creştere economică bazată mult prea mult pe consum,
iar lipsa de predictibilitate şi de transparenţă şi de dialog între decidenţi reprezintă motive de îngrijorări pentru
mediul de afaceri. "Am avut un an 2017 de creştere, chiar dacă nu bazat 100% pe ceea ce trebuia să se bazeze. Am
avut o creştere bazată mult prea mult pe consum. Creşterea continuă şi în 2018, o parte de necontestat, dar este un
mediu în care noi toţi avem o serie de îngrijorări maxime şi probabil mai mari decât în alte dăţi. Aceste îngrijorări
provin nu numai din cele trei teme pe care le avem de 27 de ani, respectiv infrastructură, educaţie şi sănătate, ci
provin şi din câteva chestiuni care sunt actuale. Prima este o acută şi profundă criză de forţă de muncă din punct de
vedere numeric, din punct de calitativ. Apoi, avem o acută criză de predictibilitate cronică, de lipsă de transparenţă,
de lipsă de dialog reală între decidenţi fie la nivel local, fie la nivel central şi mediul de afaceri", a explicat Dragoş
Anastasiu. Acesta a spus, totodată, că, în cadrul Camerei de Comerţ Româno-Germană au fost create grupuri de
lucru, cu reprezentare în Coaliţia pentru Dezvoltarea României pentru dezbateri şi soluţii pe Sănătate, Turism,
Educaţie, Fiscalitate. "Trebuie să strângem rândurile ca şi Cameră de Comerţ Română-Germană, ca mediu de
business. Nu cred că avem nicio altă alternativă. Avem nevoie să fim cât mai mulţi. Este important ca fiecare dintre
membrii noştri să se implice. Am creat acum mai multe grupuri de lucru la Camera Germană, care au reprezentare în
Coaliţia pentru Dezvoltarea României, fie că vorbim despre sănătate, de turism, educaţie, fiscalitate. Avem grupuri
de lucru în care vă aşteptăm. Camera Germană are coordonarea Coaliţiei pentru Dezvoltarea României în acest
semestru", a afirmat preşedintele AHK România. AHK România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor
săi din acest an, în cadrul căreia s-au adus în discuţie subiecte privind dezvoltarea economică şi
perspectivele României. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană reprezintă oficial economia germană în
România. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entităţii, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de
membri, AHK România reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane, dar şi pe cele ale membrilor în faţa
autorităţilor publice. AHK România a fost înfiinţată oficial în septembrie 2002 şi, la ora actuală, numără peste 580 de
membri.
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Unul dintre cei mai cunoscuţi economişti din peisajul bancar românesc a lansat un atac extrem de dur la adresa
politicilor fiscale ale guvernării PSD-ALDE, vehement contestate atât de sindicate, cât şi de patronate. Ionuţ Dumitru ,
economist-şef Raiffeisen Bank România şi preşedintele Consiliului Fiscal, afirmă că revoluţia fiscală este o nebunie pe
care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi, dar nimeni din Guvern nu poate să explice de ce s-a făcut acest lucru. "În
toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi, niciun membru al
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Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: 'Noi am făcut asta pentru că...'. Suntem cu toţii bulversaţi de
lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această nebunie cu Revoluţia fiscală a
deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor financiar. Alţi factori de îngrijorare
au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creşterea ROBOR . Avem, în continuare, factori care stimulează consumul.
Creşteri de salarii în sectorul public vor mai fi şi destul de mari în perioada următoare, ceea ce înseamnă că dinamica
de consum va rămâne destul de alertă", a declarat marţi seară, în cadrul primei întâlniri lunare din 2018 a membrilor
Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), Ionuţ Dumitru , potrivit Agerpres .
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"În toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi, niciun membru al
Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: Noi am făcut asta pentru că ... Suntem cu toţii bulversaţi de
lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această nebunie cu Revoluţia fiscală a
deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor financiar. Alţi factori de îngrijorare
au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creşterea ROBOR. Avem, în continuare, factori care stimulează consumul.
Creşteri de salarii în sectorul public vor mai fi şi destul de mari în perioada următoare, ceea ce înseamnă că dinamica
de consum va rămâne destul de alertă" , a spus Ionuţ Dumitru, potrivit Agerpres. El a menţionat, totodată, că nivelul
de creştere economică din România se află la nivelul pre-criză, susţinută fiind de consum în cea mai mare parte. "Neam apropiat oarecum de nivelul de creştere economică pre-criză, dar este important să înţelegem dacă este întradevăr o creştere pe care o putem susţine. Detaliile arată că avem o creştere economică bazată în cea mai mare
parte pe consum. În trimestrul III al anului trecut am avut o creştere a consumului privat de circa 13% în termeni
reali. Trebuie să fii în afara realităţii să nu îţi sune un clopoţel când ajungi la o asemenea cifră, să nu fii preocupat de
sustenabilitatea creşterii economice. Peste 80% din creşterea economică a fost probabil generată de consum, în timp
ce în 2016 toată creşterea economică a fost generată de consum. În acelaşi timp, investiţiile au evoluat foarte slab în
ultimii ani, chiar cu scădere în 2016 de circa 4%, pe o creştere economică foarte înaltă. De ce creşte consumul şi de
ce ne aşteptăm ca România să crească în continuare în cea mai mare parte bazată pe consum? Pentru că avem toate
ingredientele necesare, adică avem salarii care cresc foarte repede. Sigur că asta îi preocupă pe oamenii de afaceri
pentru că productivitatea nu ţine pasul cu creşterea salariilor. Anul trecut, productivitatea a crescut binişor în
industrie cu circa 6%, dar o majorare dublă a salariilor, cred că problemele de competitivitate sunt absolut evidente.
În acelaşi timp, numărul de salariaţi creşte atât în sectorul privat, cât şi cel public. Al treilea ingredient care a stimulat
până acum creşterea foarte puternică a salariilor este încrederea consumatorilor", a susţinut Ionuţ Dumitru. AHK
România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor săi din acest an, în cadrul căreia s-au adus în discuţie
subiecte privind dezvoltarea economică şi perspectivele României. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană
reprezintă oficial economia germană în România. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entităţii, în calitate
de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, AHK România reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane,
dar şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice.
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Creşterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabilă cu repercursiuni imediate asupra mediului
privat, a declarat, marţi seară, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România),
în cadrul primei întâlniri lunare din 2018 a membrilor Camerei. 'Avem o problemă legată de birocraţie care ne sufocă
zi de zi care vine la pachet cu lipsa digitalizării, avem o problemă în ceea ce priveşte imaginea României, mult mai
proastă decât în realitate şi care ne împiedică să avem mai multe exporturi, mai multe investiţii străine şi mai mult
turism, de exemplu, şi avem o problemă legată de creşterea probabil nesustenabilă a salariilor în mediul bugetar,
care are repercusiuni imediate asupra mediului privat. O creştere pe care, pe de o parte, ne-o dorim. Înţelegem că
trebuie să plătim bine, dar pe de altă parte nu putem să o decuplăm de productivitate. Dacă nu facem ceva imediat
pe toate aceste domenii, norii negri se vor arăta la orizont', a spus Anastasiu. Oficialul AHK România a punctat faptul
că România a avut, în 2017, o creştere economică bazată mult prea mult pe consum, iar lipsa de predictibilitate şi de
transparenţă şi de dialog între decidenţi reprezintă motive de îngrijorări pentru mediul de afaceri. 'Am avut un an
2017 de creştere, chiar dacă nu bazat 100% pe ceea ce trebuia să se bazeze. Am avut o creştere bazată mult prea
mult pe consum. Creşterea continuă şi în 2018, o parte de necontestat, dar este un mediu în care noi toţi avem o
serie de îngrijorări maxime şi probabil mai mari decât în alte dăţi. Aceste îngrijorări provin nu numai din cele trei
teme pe care le avem de 27 de ani, respectiv infrastructură, educaţie şi sănătate, ci provin şi din câteva chestiuni
care sunt actuale. Prima este o acută şi profundă criză de forţă de muncă din punct de vedere numeric, din punct de
calitativ. Apoi, avem o acută criză de predictibilitate cronică, de lipsă de transparenţă, de lipsă de dialog reală între
decidenţi fie la nivel local, fie la nivel central şi mediul de afaceri', a explicat Dragoş Anastasiu. Acesta a spus,
totodată, că, în cadrul Camerei de Comerţ Româno-Germană au fost create grupuri de lucru, cu reprezentare în
Coaliţia pentru Dezvoltarea României pentru dezbateri şi soluţii pe Sănătate, Turism, Educaţie, Fiscalitate. 'Trebuie să
strângem rândurile ca şi Cameră de Comerţ Română-Germană, ca mediu de business. Nu cred că avem nicio altă
alternativă. Avem nevoie să fim cât mai mulţi. Este important ca fiecare dintre membrii noştri să se implice. Am creat
acum mai multe grupuri de lucru la Camera Germană, care au reprezentare în Coaliţia pentru Dezvoltarea României,
fie că vorbim despre sănătate, de turism, educaţie, fiscalitate. Avem grupuri de lucru în care vă aşteptăm. Camera
Germană are coordonarea Coaliţiei pentru Dezvoltarea României în acest semestru', a afirmat preşedintele AHK
România. AHK România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor săi din acest an, în cadrul căreia s-au
adus în discuţie subiecte privind dezvoltarea economică şi perspectivele României. Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană reprezintă oficial economia germană în România. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a
entităţii, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, AHK România reprezintă interesele firmelor
româneşti şi germane, dar şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice. AHK România a fost înfiinţată oficial
în septembrie 2002 şi, la ora actuală, numără peste 580 de membri.
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Revoluţia fiscală este o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi şi suntem cu toţii bulversaţi, dar nimeni
din Guvern nu poate să explice de ce s-a făcut acest lucru, a declarat, marţi seară, în cadrul primei întâlniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), Ionuţ Dumitru, economist-şef Raiffeisen
Bank România. 'În toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi, niciun
membru al Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: 'Noi am făcut asta pentru că...'. Suntem cu toţii
bulversaţi de lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această nebunie cu
Revoluţia fiscală a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor financiar. Alţi
factori de îngrijorare au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creşterea ROBOR. Avem, în continuare, factori care
stimulează consumul. Creşteri de salarii în sectorul public vor mai fi şi destul de mari în perioada următoare, ceea ce
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înseamnă că dinamica de consum va rămâne destul de alertă', a spus Dumitru. Acesta a menţionat, totodată, că
nivelul de creştere economică din România se află la nivelul pre-criză, susţinută fiind de consum în cea mai mare
parte. 'Ne-am apropiat oarecum de nivelul de creştere economică pre-criză, dar este important să înţelegem dacă
este într-adevăr o creştere pe care o putem susţine. Detaliile arată că avem o creştere economică bazată în cea mai
mare parte pe consum. În trimestrul III al anului trecut am avut o creştere a consumului privat de circa 13% în
termeni reali. Trebuie să fii în afara realităţii să nu îţi sune un clopoţel când ajungi la o asemenea cifră, să nu fii
preocupat de sustenabilitatea creşterii economice. Peste 80% din creşterea economică a fost probabil generată de
consum, în timp ce în 2016 toată creşterea economică a fost generată de consum. În acelaşi timp, investiţiile au
evoluat foarte slab în ultimii ani, chiar cu scădere în 2016 de circa 4%, pe o creştere economică foarte înaltă. De ce
creşte consumul şi de ce ne aşteptăm ca România să crească în continuare în cea mai mare parte bazată pe consum?
Pentru că avem toate ingredientele necesare, adică avem salarii care cresc foarte repede. Sigur că asta îi preocupă
pe oamenii de afaceri pentru că productivitatea nu ţine pasul cu creşterea salariilor. Anul trecut, productivitatea a
crescut binişor în industrie cu circa 6%, dar o majorare dublă a salariilor, cred că problemele de competitivitate sunt
absolut evidente. În acelaşi timp, numărul de salariaţi creşte atât în sectorul privat, cât şi cel public. Al treilea
ingredient care a stimulat până acum creşterea foarte puternică a salariilor este încrederea consumatorilor', a
susţinut Ionuţ Dumitru. AHK România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor săi din acest an, în
cadrul căreia s-au adus în discuţie subiecte privind dezvoltarea economică şi perspectivele României. Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană reprezintă oficial economia germană în România. Potrivit datelor postate pe
pagina de internet a entităţii, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, AHK România reprezintă
interesele firmelor româneşti şi germane, dar şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice. AHK România a
fost înfiinţată oficial în septembrie 2002 şi, la ora actuală, numără peste 580 de membri.

Ionuţ Dumitru: Revoluţia fiscală, o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi
Sursa: http://www.ziare.ro/
Keywords:
06.03.2018 21:59:52vezi articolul
Revoluţia fiscală este o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi şi suntem cu toţii bulversaţi, dar nimeni
din Guvern nu poate să explice de ce s-a făcut acest lucru, a declarat, marţi seară, în cadrul primei întâlniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), Ionuţ Dumitru , economist-şef Raiffeisen
Bank România. "În toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi, niciun
membru al Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: "Noi am făcut asta pentru că...". Suntem cu toţii
bulversaţi de lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această nebunie cu
Revoluţia fiscală a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor financiar. Alţi
factori de îngrijorare au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creştereaa ROBOR.(...)", a spus Dumitru. Integral pe
Agerpres

AHK România avertizează: mediul privat va suporta creşterea nesustenabilă a salariilor
bugetarilor
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
06.03.2018 20:52:53vezi articolul
Declarația a avut loc în cadrul primei întâlniri lunare din 2018 a membrilor Camerei. "Avem o problemă legată de
birocraţie care ne sufocă zi de zi care vine la pachet cu lipsa digitalizării, avem o problemă în ceea ce priveşte
imaginea României, mult mai proastă decât în realitate şi care ne împiedică să avem mai multe exporturi, mai multe
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investiţii străine şi mai mult turism, de exemplu, şi avem o problemă legată de creşterea probabil nesustenabilă a
salariilor în mediul bugetar, care are repercusiuni imediate asupra mediului privat. O creştere pe care, pe de o parte,
ne-o dorim. Înţelegem că trebuie să plătim bine, dar pe de altă parte nu putem să o decuplăm de productivitate.
Dacă nu facem ceva imediat pe toate aceste domenii, norii negri se vor arăta la orizont", a spus Anastasiu. Oficialul
AHK România a punctat faptul că România a avut, în 2017, o creştere economică bazată mult prea mult pe consum,
iar lipsa de predictibilitate şi de transparenţă şi de dialog între decidenţi reprezintă motive de îngrijorări pentru
mediul de afaceri. "Am avut un an 2017 de creştere, chiar dacă nu bazat 100% pe ceea ce trebuia să se bazeze. Am
avut o creştere bazată mult prea mult pe consum. Creşterea continuă şi în 2018, o parte de necontestat, dar este un
mediu în care noi toţi avem o serie de îngrijorări maxime şi probabil mai mari decât în alte dăţi. Aceste îngrijorări
provin nu numai din cele trei teme pe care le avem de 27 de ani, respectiv infrastructură, educaţie şi sănătate, ci
provin şi din câteva chestiuni care sunt actuale. Prima este o acută şi profundă criză de forţă de muncă din punct de
vedere numeric, din punct de calitativ. Apoi, avem o acută criză de predictibilitate cronică, de lipsă de transparenţă,
de lipsă de dialog reală între decidenţi fie la nivel local, fie la nivel central şi mediul de afaceri", a explicat Dragoş
Anastasiu. Acesta a spus, totodată, că, în cadrul Camerei de Comerţ Româno-Germană au fost create grupuri de
lucru, cu reprezentare în Coaliţia pentru Dezvoltarea României pentru dezbateri şi soluţii pe Sănătate, Turism,
Educaţie, Fiscalitate. "Trebuie să strângem rândurile ca şi Cameră de Comerţ Română-Germană, ca mediu de
business. Nu cred că avem nicio altă alternativă. Avem nevoie să fim cât mai mulţi. Este important ca fiecare dintre
membrii noştri să se implice. Am creat acum mai multe grupuri de lucru la Camera Germană, care au reprezentare în
Coaliţia pentru Dezvoltarea României, fie că vorbim despre sănătate, de turism, educaţie, fiscalitate. Avem grupuri
de lucru în care vă aşteptăm. Camera Germană are coordonarea Coaliţiei pentru Dezvoltarea României în acest
semestru", a afirmat preşedintele AHK România. AHK România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor
săi din acest an, în cadrul căreia s-au adus în discuţie subiecte privind dezvoltarea economică şi perspectivele
României. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană reprezintă oficial economia germană în România.
Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entităţii, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri,
AHK România reprezintă interesele firmelor româneşti şi germane, dar şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor
publice.

AHK România avertizează: mediul privat va suporta creşterea nesustenabilă a salariilor
bugetarilor
Sursa: http://www.infoziare.ro/
Keywords:
06.03.2018 20:58:17vezi articolul
Creşterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabilă cu repercusiuni imediate asu...

Ionuț Dumitru: "Revoluţia fiscală, o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până
astăzi"
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords:
06.03.2018 21:18:04vezi articolul
Ionuț Dumitru : "Revoluţia fiscală, o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi" Revoluţia fiscală este o
nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi şi suntem cu toţii bulversaţi, dar nimeni din Guvern nu poate
să explice de ce s-a făcut acest lucru, a declarat Ionuţ Dumitru , economist-şef Raiffeisen Bank România. Actualizat:
06.03.2018 - 20:48 "În toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi,
niciun membru al Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: "Noi am făcut asta pentru că...". Suntem cu
7

toţii bulversaţi de lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această nebunie cu
Revoluţia fiscală a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor financiar. Alţi
factori de îngrijorare au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creşterea ROBOR . Avem, în continuare, factori care
stimulează consumul. Creşteri de salarii în sectorul public vor mai fi şi destul de mari în perioada următoare, ceea ce
înseamnă că dinamica de consum va rămâne destul de alertă", a spus Dumitru . Acesta a menţionat, totodată, că
nivelul de creştere economică din România se află la nivelul pre-criză, susţinută fiind de consum în cea mai mare
parte. "Ne-am apropiat oarecum de nivelul de creştere economică pre-criză, dar este important să înţelegem dacă
este într-adevăr o creştere pe care o putem susţine. Detaliile arată că avem o creştere economică bazată în cea mai
mare parte pe consum. În trimestrul III al anului trecut am avut o creştere a consumului privat de circa 13% în
termeni reali. Trebuie să fii în afara realităţii să nu îţi sune un clopoţel când ajungi la o asemenea cifră, să nu fii
preocupat de sustenabilitatea creşterii economice. Peste 80% din creşterea economică a fost probabil generată de
consum, în timp ce în 2016 toată creşterea economică a fost generată de consum. În acelaşi timp, investiţiile au
evoluat foarte slab în ultimii ani, chiar cu scădere în 2016 de circa 4%, pe o creştere economică foarte înaltă. De ce
creşte consumul şi de ce ne aşteptăm ca România să crească în continuare în cea mai mare parte bazată pe consum?
Pentru că avem toate ingredientele necesare, adică avem salarii care cresc foarte repede. Sigur că asta îi preocupă
pe oamenii de afaceri pentru că productivitatea nu ţine pasul cu creşterea salariilor. Anul trecut, productivitatea a
crescut binişor în industrie cu circa 6%, dar o majorare dublă a salariilor, cred că problemele de competitivitate sunt
absolut evidente. În acelaşi timp, numărul de salariaţi creşte atât în sectorul privat, cât şi cel public. Al treilea
ingredient care a stimulat până acum creşterea foarte puternică a salariilor este încrederea consumatorilor", a
susţinut Ionuţ Dumitru . AHK România a organizat, marţi, prima întâlnire lunară a membrilor săi din acest an, în
cadrul căreia s-au adus în discuţie subiecte privind dezvoltarea economică şi perspectivele României. Camera de
Comerţ şi Industrie Româno-Germană reprezintă oficial economia germană în România. Potrivit datelor postate pe
pagina de internet a entităţii, în calitate de Cameră bilaterală şi organizaţie de membri, AHK România reprezintă
interesele firmelor româneşti şi germane, dar şi pe cele ale membrilor în faţa autorităţilor publice. AHK România a
fost înfiinţată oficial în septembrie 2002 şi, la ora actuală, numără peste 580 de membri.

AHK România: Creşterea nesustenabilă a salariilor din sistemul bugetar are efecte
imediate în mediul privat
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords:
06.03.2018 21:38:01vezi articolul
Creşterea salariilor din sistemul bugetar este, probabil, nesustenabilă cu repercursiuni imediate asupra mediului
privat, a declarat, marţi seară, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România),
în cadrul primei Citește mai departe...

Anunt CAPITAL pentru MEDIUL de AFACERI PRIVAT din Romania. Se PRABUȘEȘTE tot?
Sursa: http://www.ziareonline.com/
Keywords:
06.03.2018 23:02:19vezi articolul
Avertisment crunt pentru romani venit din partea presedintelui Camerei de Comert Romano-Germane. Toate
masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

Anunt CAPITAL pentru MEDIUL de AFACERI PRIVAT din Romania. Se PRABUȘEȘTE tot?
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Sursa: http://www.revista-presei.com/
Keywords:
06.03.2018 23:05:18vezi articolul
Avertisment crunt pentru romani venit din partea presedintelui Camerei de Comert Romano-Germane. Toate
masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

Anunt CAPITAL pentru MEDIUL de AFACERI PRIVAT din Romania. Se PRABUȘEȘTE tot?
Ultimele anunturi
Sursa: http://stiri.astazi.ro/
Keywords:
06.03.2018 23:14:33vezi articolul
Avertisment crunt pentru romani venit din partea presedintelui Camerei de Comert Romano-Germane. Toate
masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

Anunț CAPITAL pentru MEDIUL de AFACERI PRIVAT din România. Se PRĂBUȘEȘTE tot?
Sursa: http://www.feedler.ro/
Keywords:
06.03.2018 23:38:55vezi articolul
Avertisment crunt pentru români venit din partea președintelui Camerei de Comerț Româno-Germane. Toate
măsurile luate de guvernele României în ultima perioadă o să se răsfrângă puternic asupra mediului privat de afaceri.

Presedintele Consiliului Fiscal: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni.
Suntem cu totii bulversati
Sursa: http://www.ziare.com
Keywords: AHK Romania
07.03.2018 11:48:04vezi articolul
Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si
economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni
nici pana astazi, niciun membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: 'Noi am facut asta pentru
ca...' . Suntem cu totii bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o . Practic, toata
aceasta nebunie cu Revolutia fiscala a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru ca isi fac griji de nivelul
lor financiar. Alti factori de ingrijorare au fost cresterea rapida a inflatiei si cresterea ROBOR . Avem, in continuare,
factori care stimuleaza consumul. Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in perioada
urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica de consum va ramane destul de alerta", a spus Dumitru. Acesta a
mentionat, totodata, ca nivelul de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza , sustinut fiind de
consum in cea mai mare parte. "Ne-am apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza , dar este
important sa intelegem daca este intr-adevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere
economica bazata in cea mai mare parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului
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privat de circa 13% in termeni reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o
asemenea cifra, sa nu fii preocupat de sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a
fost probabil generata de consum, in timp ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In
acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere
economica foarte inalta. De ce creste consumul si de ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai
mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte
repede . Sigur ca asta ii preocupa pe oamenii de afaceri pentru ca productivitatea nu tine pasul cu cresterea salariilor
. Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in industrie cu circa 6%, dar o majorare dubla a salariilor, cred ca
problemele de competitivitate sunt absolut evidente. In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul
privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este
increderea consumatorilor ", a sustinut Ionut Dumitru. AHK Romania a organizat, marti, prima intalnire lunara a
membrilor sai din acest an, in cadrul careia s-au adus in discutie subiecte privind dezvoltarea economica si
perspectivele Romaniei. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana reprezinta oficial economia germana in
Romania. Potrivit datelor postate pe pagina de Internet a entitatii, AHK Romania reprezinta interesele firmelor
romanesti si germane, dar si pe cele ale membrilor in fata autoritatilor publice. AHK Romania a fost infiintata oficial
in septembrie 2002 si, la ora actuala, numara peste 580 de membri. Citeste si: Ambasadorul Marii Britanii:
Schimbarile fiscale din Romania nu sunt binevenite pentru mediul de afaceri Platforma Romania 100: Revolutia
fiscala a PSD-ALDE ii loveste pe cei mai vulnerabili dintre romani Revolutia fiscala a generat un dezechilibru major pe
piata muncii: PFA versus CM. Se pregatesc noi modificari fiscale

Ionut Dumitru: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi
Sursa: http://www.news20.ro/
Keywords: AHK Romania
07.03.2018 00:12:12vezi articolul
"In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi, niciun membru al
Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: Noi am facut asta pentru ca... Suntem cu totii bulversati de
lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o. Practic, toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala a
deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru ca isi fac griji de nivelul lor financiar. Alti factori de ingrijorare
au fost cresterea rapida a inflatiei si cresterea ROBOR. Avem, in continuare, factori care stimuleaza consumul.
Cresteri de salarii in sectorul public vor mai fi si destul de mari in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca dinamica
de consum va ramane destul de alerta", a spus Ionut Dumitru, potrivit Agerpres. El a mentionat, totodata, ca nivelul
de crestere economica din Romania se afla la nivelul pre-criza, sustinuta fiind de consum in cea mai mare parte. "Neam apropiat oarecum de nivelul de crestere economica pre-criza, dar este important sa intelegem daca este intradevar o crestere pe care o putem sustine. Detaliile arata ca avem o crestere economica bazata in cea mai mare
parte pe consum. In trimestrul III al anului trecut am avut o crestere a consumului privat de circa 13% in termeni
reali. Trebuie sa fii in afara realitatii sa nu iti sune un clopotel cand ajungi la o asemenea cifra, sa nu fii preocupat de
sustenabilitatea cresterii economice. Peste 80% din cresterea economica a fost probabil generata de consum, in timp
ce in 2016 toata cresterea economica a fost generata de consum. In acelasi timp, investitiile au evoluat foarte slab in
ultimii ani, chiar cu scadere in 2016 de circa 4%, pe o crestere economica foarte inalta. De ce creste consumul si de
ce ne asteptam ca Romania sa creasca in continuare in cea mai mare parte bazata pe consum? Pentru ca avem toate
ingredientele necesare, adica avem salarii care cresc foarte repede. Sigur ca asta ii preocupa pe oamenii de afaceri
pentru ca productivitatea nu tine pasul cu cresterea salariilor. Anul trecut, productivitatea a crescut binisor in
industrie cu circa 6%, dar o majorare dubla a salariilor, cred ca problemele de competitivitate sunt absolut evidente.
In acelasi timp, numarul de salariati creste atat in sectorul privat, cat si cel public. Al treilea ingredient care a stimulat
pana acum cresterea foarte puternica a salariilor este increderea consumatorilor", a sustinut Ionut Dumitru. AHK
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Romania a organizat, marti, prima intalnire lunara a membrilor sai din acest an, in cadrul careia s-au adus in discutie
subiecte privind dezvoltarea economica si perspectivele Romaniei. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana
reprezinta oficial economia germana in Romania. Potrivit datelor postate pe pagina de internet a entitatii, in calitate
de Camera bilaterala si organizatie de membri, AHK Romania reprezinta interesele firmelor romanesti si germane,
dar si pe cele ale membrilor in fata autoritatilor ...

Ionuţ Dumitru, economist-şef Raiffeisen Bank România: Revoluţia fiscală este o nebunie
pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi
Sursa: http://www.beck.ro/
Keywords:
07.03.2018 14:06:59vezi articolul
Revoluţia fiscală este o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi şi suntem cu toţii bulversaţi, dar nimeni
din Guvern nu poate să explice de ce s-a făcut acest lucru, a declarat, marţi seară, în cadrul primei întâlniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), Ionuţ Dumitru , economist-şef Raiffeisen
Bank România. The post Ionuţ Dumitru, economist-şef Raiffeisen Bank România: Revoluţia fiscală este o nebunie pe
care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi appeared first on Infolegal.ro . Citeste articolul integral pe Infolegal.ro .

Ionut Dumitru (Raiffeisen Bank Romania): The fiscal revolution is a crazy thing that
nobody understood yet
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania
07.03.2018 10:31:00vezi articolul
The fiscal revolution is a crazy thing that nobody understood yet and we all are confused, but no one from the
Government can explain why it has been done, said this Tuesday Ionut Dumitru, chef-economist Raiffeisen Bank
Romania, within AHK meeting, according to Agerpres. “Basically all this crazy thing about the fiscal revolution has
sharply deteriorated the consumer behavior, because they are worried about their financial level. Other worrying
factors have been the rapid increase in the inflation and ROBOR increase. We still have factors that stimulate
consumption. The salaries increases in the public sector will be pretty high in the following period, which means that
the consumption dynamics will be alert,” said Dumitru. He also mentioned that the economic increase in Romania is
at the level before crisis, supported by consumption mainly. “ We are close to the economic increase level before
crisis, but it’s important to understand if it’s indeed an increase that we can support. The details show that we have
an economic increase based mainly on consumption. In the third quarter of 2017 we had an increase in the private
consumption close to 13 percent in real terms. You have to be out unrealistic not to worry about the economic
increase sustainability. Over 80 percent of the economic increase was generated probably by consumption, while the
in 2016 all the economic growth was generated by consumption. At the same time, the investments have increased
just a little in the last years, it was even a drop close to 4 percent in 2016, on a very high economic growth. The
salaries increase very fast. This is what concerns the business people, because the productivity doesn’t keep up with
the salaries. Last year the productivity increased pretty well in the industry by around 6 percent, but by doubling the
salaries, I think the competitiveness issues are obvious. At the same time, the number of employees is growing both
in public, as well as in private sectors,” said Dumitru. AHK Romania organized this Tuesday the first monthly meeting
of its members this year, in which were discussed the Romania’s economic development and the Romanian
perspectives.
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AHK’s Anastasiu: Unsustainable wage growth in the budget system, immediate effects in
the private environment
Sursa: http://www.romaniajournal.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
07.03.2018 13:19:07vezi articolul
Probably, the unsustainable wage increase in the budget has immediate repercussions on the private environment,
according to Dragos Anastasiu, president of German-Romanian Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania).
”We understand that we have to pay well, but on the other hand we can not decouple it from productivity,”
Anastasiu stated at the first 2018 monthly meeting of Chamber members. He added that there is a problem of
bureaucracy that suffocates the business environment day by day, which comes in the package with the lack of
digitalization. ”We have a problem regarding Romania’s image, much worse than in reality and that prevents us from
having more exports, more foreign investments and more tourism,” AHK Romania official said. AHK’s Anastasiu
pointed out that Romania had a too much consumer-based economic growth in 2017, and the lack of predictability
and transparency and dialogue among decision-makers are concerns for business environment. According to him,
the growth continues in 2018, but there are still worries. Besides infrastructure, education and health, there are
problems related to the lack of workforce. Attending the event, Ionut Dumitru, Chief Economist of Raiffeisen Bank
Romania, stated the fiscal revolution is a madness that nobody has understood it, not even today. ”We are all
dismayed, but no one in the government can explain why this ( fiscal revolution – ed. note) has been done,” banking
analyst said, adding: ” The fiscal revolution has severely damaged the consumer sentiment because they worry
about their financial level.” At the same time, he noted that the level of economic growth in Romania is at the precrisis level, supported mostly by consumption.

,,Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi. Suntem
cu totii bulversati" - Mesajul unui foarte influent economist roman
Sursa: http://i-ziare.ro/
Keywords: AHK Romania
07.03.2018 00:00:28vezi articolul
Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Ionut Dumitru, economist-sef... Post-ul
„Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi. Suntem cu totii bulversati” – Mesajul
unui foarte influent economist roman apare prima data in Aktual24.

Ionut Dumitru: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi
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07.03.2018 05:33:08vezi articolul
Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Ionut Dumitru , economist-sef Raiffeisen
Bank Romania, potrivit Agerpres. "In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni nici
pana astazi, niciun membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: "Noi am facut asta pentru ca...".
Suntem cu totii bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o", a mai spus Dumitru.
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Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni
din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din
2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Ionut Dumitru , economist-sef Raiffeisen
Bank Romania, potrivit Agerpres. "In toat...

Ionut Dumitru: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi
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Ionut Dumitru: Revolutia fiscala, o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi Revolutia fiscala este o
nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate
sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor
Camerei de Comert Romano-Germane (AHK Romania), Ionut Dumitru , economist-sef Raiffeisen Bank Romania,
potrivit Agerpres. "In toata aceasta nebunie cu Revolutia fiscala, pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi, niciun
membru al Guvernului nu a venit sa spuna cu subiect si predicat: "Noi am facut asta pentru ca...". Suntem cu totii
bulversati de lucrul acesta, dar nimeni nu poate sa explice de ce au facut-o", a mai spus Dumitru. Sursa

Ionuţ Dumitru, economist-şef Raiffeisen Bank România: Revoluţia fiscală este o nebunie
pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi
Sursa: http://www.infolegal.ro/
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| Revoluţia fiscală este o nebunie pe care nu a înţeles-o nimeni nici până astăzi şi suntem cu toţii bulversaţi, dar
nimeni din Guvern nu poate să explice de ce s-a făcut acest lucru, a declarat, marţi seară, în cadrul primei întâlniri
lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Germane (AHK România), Ionuţ Dumitru , economist-şef
Raiffeisen Bank România. „În toată această nebunie cu Revoluţia fiscală, pe care nu a înţeles-o nimeni nici până
astăzi, niciun membru al Guvernului nu a venit să spună cu subiect şi predicat: „Noi am făcut asta pentru că…”.
Suntem cu toţii bulversaţi de lucrul acesta, dar nimeni nu poate să explice de ce au făcut-o. Practic, toată această
nebunie cu Revoluţia fiscală a deteriorat masiv sentimentul consumatorului pentru că îşi fac griji de nivelul lor
financiar. Alţi factori de îngrijorare au fost creşterea rapidă a inflaţiei şi creşterea ROBOR. Avem, în continuare,
factori care stimulează consumul. Creşteri de salarii în sectorul public vor mai fi şi destul de mari în perioada
următoare, ceea ce înseamnă că dinamica de consum va rămâne destul de alertă”, a spus Dumitru.
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