Directorul Camerei de comert romano-germane, despre modificarile fiscale
anuntate de Guvern: ,,Investitorii straini se tem de falimentele romanilor"
Traian Deleanu,

Cele mai recente modificari fiscale anuntate de Guvern vor lovi, in primul rand, companiile romanesti, spune
Sebastian Metz, directorul executiv al Camerei de comert romano-germane. Urmatoarele afectate vor fi cele cu
capital strain, iar Romania va pierde atractivitatea fata de investitori, mai spune Metz.
Sebastian Metz, directorul Camerei de comert si industrie romano-germane (AHK Romania), reprezinta 21%
din schimburile comerciale ale Romaniei, adica 26 de miliarde de euro pe an. Intr-un interviu pentru
,,Adevarul", Sebastian Metz arata ca, in cei cinci ani de cand conduce AHK Romania, nu isi aminteste vreo alta
perioada cu atat de multe modificari fiscale cu impact negativ asupra intregii economii.
,,Adevarul": Mai e Romania atractiva pentru investitorii germanii Mai vedeti investitori interesati de a
veni aicit
Inca mai vad investitori interesati, dar feedback-ul pe care il primim de la cei care sunt deja aici nu este atat de
incurajator. Sunt un pic nesiguri asupra viitorului, in contextul recentelor masuri politice anuntate de Guvern in
domeniul fiscal.
Este vorba de sistemul Split TVA sau de alte masurit

In special despre sistemul Split TVA. Acesta, cu siguranta, va avea un impact foarte negativ asupra intregii
economii din Romania, fie cu capital romanesc, fie strain. Acesta este mesajul pe care il primim, ca impactul
negativ va fi urias.
Ati incercat sa explicati acest lucru si autoritatilor din Romaniat
Da, bineinteles. Deocamdata nu avem niciun raspuns. Ceea ce avem pana acum este faptul ca actuala guvernare
considera ca este o masura buna impotriva evaziunii fiscale. Noi intelegem ca evaziunea fiscala trebuie
combatuta, dar aceasta nu este cea mai potrivita modalitate. Si asta deoarece split TVA va afecta mult mai mult
companiile care lucreaza corect, decat cele care intentioneaza sa fraudeze. Trebuie alese alte masuri pentru a
lupta impotriva evaziunii fiscale.
Care este cea mai mare problema a Split TVAt
Va bloca sume imense de bani, de cash-flow, din economia privata. Vor suferi cel mai mult companiile aflate
intr-o situatie financiara delicata. Din informatiile mele, poate gresesc, dar companiile locale, cele romanesti, au
o putere financiara mai mica decat multinationalele, decat companiile straine. Prin urmare, acest sistem va avea
un efect negativ mai ales asupra companiilor locale.
Cei mai importanti parteneri ai Romaniei
Din cele aproximativ 7.000 de companii cu capital german prezente in Romania, aproape 600 - cele mai
importante - fac parte din Camera de comert si industrie romano-germana (AHK Romania). Iar dintre cei
aproximativ 3,1 milioane de angajati in sistemul privat din tara noastra, intre 200.000 si 250.000 lucreaza la cele
aproape 600. ,,Din moment ce AHK este reprezentantul oficial al economiei germane in Romania, pot afirma ca
institutia noastra reprezinta sau acopera, mai bine spus, peste 20% din schimburile comerciale ale Romaniei.
Anul trecut, valoarea schimburilor comerciale romano-germane, atat import, cat si export, a fost de aproximativ
26 de miliarde de euro, ceea ce reprezinta aproape 21% din intregurile schimburi comerciale ale Romaniei",
declara Sebastian Metz.
Nu ar fi asta o veste buna pentru companiile straine, ca mediul de afaceri romanesc subrezester
Nu, deloc. Nimeni dintre investitorii straini nu este interesat de asa ceva. Companiile germane lucreaza extrem
de mult si de strans cu firme romanesti. Iar daca lovesti aceste firme, Romania va pierde, nu va mai fi o
destinatie atractiva. Intelegetip Companiile locale sunt furnizori pentru cele germane, precum pentru Marquardt,
la Sibiu (companie cu peste un miliard de lei cifra de afaceri - n.r.) sau Continental (cifra de afaceri de peste
doua miliarde de euro, cu fabrici in mai multe orase din tara - n.r.). Companiile locale lucreaza impreuna cu cele
straine, iar impactul negativ va creste cand furnizorii romani vor intra in insolventa sau vor avea dificultati
financiare. Va avea efect negativ asupra intregii tari.
Sunt si marile companii afectate negativ de un astfel de sistemr
Normal ca afecteaza. Simplu spus: cash-flow-ul unei companii, cu care aceasta lucreaza, este redus automat cu
aproape 20%. "Just like that"...
Relatia Guvern - investitori straini. ,,Orice forma de divizare a tarii nu este benefica"
Sistemul split TVA nu este singura modificare fiscala anuntata. Mai avem transferul contributiilor
sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, de exemplu...
Nu sunt expert in contabilitate sau in sistemul contributiilor sociale, dar nu vad niciun avantaj al acestor
modificari. Va intreb: nu sunt alte lucruri mai importante de facut decat sa schimbam lucruri care, de fapt,
functioneaza destul de binei

Aveti semnale ca aceste masuri fiscale vor determina investitori straini sa in mute afacerile<</strong>
Nu, nu am astfel de semnale. Dar sigur este faptul ca Romania va deveni mult mai putin atractiva pentru
investitii.
Actuala putere politica a avut mai multe pozitii de adversitate fata de investitorii straini, in cursul acestui
an. Au contat aceste semnale si in economia reala sau au fost privite doar ca declaratii politice si tratate
ca atare<</strong>
Orice forma de divizare a unei tari, intre asta si cealalta, intre alb si negru, sus si jos, nord si sud si asa
mai departe este contraproductiva, nu este in beneficiul tarii. Cel putin in comunitatea oamenilor de
afaceri germani nu sunt deloc bine primite mesajele prin care Guvernul ne invinuieste ori lanseaza
mesaje populiste pe seama investitorilor straini. Creeaza nesiguranta, un sentiment ciudat: companiile
straine sunt sau nu binevenite aiciÄƒ Ajungi sa iti pui intrebari, personal. Am investit in aceasta tara,
deoarece am crezut in aceasta, mi-am platit taxele, am angajat oameni pe care i-am platit bine, iar acesti
oameni platesc, la randul lor, contributii sociale, incerc sa cresc nivelul de educatie in aceasta tara
(interviul a fost realizat cu ocazia lansarii unui nou program de invatamant dual la Sibiu, finantat de trei
companii germane - n.r.) si, mai apoi, cineva din conducerea tarii vine si spune ca tu esti investitor strain
si esti o persoana rea... Nu este corect.
Exista anumite teorii potrivit carora nu este deloc intamplator acest discurs, propagat si in alte tari
precum Ungaria sau Polonia...
... si in Turcia. Stiu si depinde de politicienii romani sa aleaga in ce directie vor sa indrepte tara: inspre populism
sau inspre normalitate. Noi, ca o comunitate de afaceri, nu discutam despre optiunile politice ale Romaniei, ci
despre efectele pe care masurile luate le au asupra economiei si asupra atractivitatii pentru investitii. Daca in
alte tari, precum Ungaria sau Polonia, cum ati spus, nu vad o dezvoltare sanatoasa, nu vad nici faptul ca aceste
tari sunt atractive pentru investitii. Priviti la Turcia, acolo exista riscuri politice.
Recomandari pentru autoritati

Conduceti de cinci ani Camera de comert romano-germana. Au mai fost, in acesti ani, amenintari si
semnale negative similare la adresa investitorilor straini, care sa va ingrijoreze la fel de mult
Pana acum nu am mai experimentat o perioada cu o atat de ampla densitate, cu o cantitate atat de mare a
modificarilor - mai ales fiscale - care, in opinia noastra, sa afecteze negativ intreaga comunitate de afaceri.
Putem spune ca este o perioada neagra pentru afaceri
Nu as spune chiar intunecata, dar priviti mai ales la acest sistem split TVA, care chiar va avea un impact urias
asupra economiei. Recomandam autoritatilor romane sa reanalizeze si sa recalculeze acest impact, avantajele si
dezavantajele acestor masuri.

