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Eugen Teodorovici: Bună seara! 

Foarte pe scurt, am să încerc să vă prezint astăzi un proiect foarte important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care doresc să investească în România - de fapt, o prevedere
legală care s-a aplicat începând cu 2014, iar prin Hotărârea de Guvern pe care Guvernul o va avea pe ordinea de zi de joi, în ședința de Guvern, practic reactivăm o astfel de schemă de
finanțare de ajutor de stat. 

Principalele obiective pentru o astfel de schemă de ajutor de stat sunt cele legate de atragerea de investiții de mare anvergură, aceste investiții să fie realizate în regiunile mai puțin
dezvoltate, desigur să aducem tehnologii avansate, produse inovative și, implicit, ca un efect al acestor investiții, crearea de locuri de muncă. Ne dorim categoric un efect multiplicator în
economie, prin antrenarea în mare parte a unor investiții sau unor parteneri la nivel local - este un alt obiectiv pe care această schemă de ajutor de stat îl urmărește. Avem, foarte pe scurt,
în Guvern din 2014, care are ca obiectiv, după cum spuneam, investițiile în active fixe de înaltă tehnologie și efectele principale în economie sunt cele legate de estimarea creșterii
economice, reducerea decalajelor între regiuni și, desigur, cât mai multe produse inovative.

Aveți o scurtă prezentare a  ceea ce a însemnat până în prezent această schemă de ajutor de stat, această Hotărâre de Guvern 807/2014. Deci avem 11 acorduri de finanțare aprobate până
în prezent, 2,5 miliarde ar fi suma investițiilor pentru proiectele aprobate, cheltuieli eligibile de 1,9 miliarde lei, ajutor de stat aprobat până în prezent de 785 de milioane de lei, din care
deja utilizat 272 de milioane. Aici fac o scurtă precizare legat de faptul că la rectificarea bugetară din luna iulie vom asigura sumele pentru ca proiectele deja aprobate și aflate în
implementare să poată să-și deruleze mai departe partea de investiții. Locurile de muncă asumate pentru toate cele 11 proiecte aprobate este de 4.232 de locuri de muncă, până în prezent
realizate 2.494. Avem o serie de criterii de legibilitate, sunt în marea lor parte prevăzute în regulamentul 651/2014 și anume faptul că se poate realiza o investiție în România printr-o astfel
de schemă de ajutor de stat, dacă este o investiție inițială, adică să înființăm o afacere nouă, să extindem o afacere existentă și multe astfel de elemente. Să fie o investiție inițială în
favoarea unei noi activități economice, asta se referă strict doar la regiunea București-Ilfov, fiind o zonă dezvoltată și chiar și ajutorul de stat în această parte a țării fiind unul mai redus.

Domeniile de aplicare sunt toate domeniile din economia României, mai puțin cele pe care regulamentul le interzice la nivel european.

De asemenea, alte elemente care condiționează acordarea de ajutor de stat sunt legate de aceste elemente ca aceste companii să nu facă parte din categoria întreprinderilor aflate în
dificultate, și sunt prezentate câteva astfel de elemente.

Este foarte important ca ajutorul de stat să aibă un efect stimulativ, adică se acordă pentru acele proiecte care nu s-ar fi putut realiza într-o regiune, într-o zonă care n-ar fi permis un astfel
de proiect fără un ajutor de stat din partea Guvernului României și nu s-ar fi putut promova într-o astfel de regiune, la fel, în lipsa unui ajutor de stat. Cu alte cuvinte, căutăm să sprijinim
acele investiții în zonele mai puțin dezvoltate din România. 

Alte criterii avute în vedere sau obligații pe care firmele trebuie să le îndeplinească sunt acelea legate de executarea silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
operațională și altele de acest tip. Cu alte cuvinte, firmele aflate într-o astfel de situație nu pot să beneficieze de un ajutor de stat prin această schemă de finanțare. Nu au făcut aceste
firme obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat - că sunt și astfel de situații, nu numai în România, ci și la nivel european - și nu au închis o activitate identică sau similară în
ultimii doi ani de zile, la nivel european. 

Avem aici o prezentare a modului în care sunt împărțite intensitățile ajutorului de stat. Pe Municipiul București mergem nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a unei companii - a unui
proiect, de fapt, dar nu mai mult de 7,5 milioane de euro. Regiunea Vest și regiunea Ilfov, maximum 35% ca intensitate și ca sprijin de ajutor de stat, dar nu mai mult de 26,5 milioane euro,
iar în marea parte a țării se poate merge cu o intensitate, cu un sprijin, practic, din partea statului de până la 50% din valoarea proiectului, eligibilă, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro. 

Aveți și o prezentare grafică a modului în care cele opt regiuni sunt tratate ca și potențial ajutor de stat - deci, practic, acea intensitate de care vă spuneam. Vedeți, marea parte a țării
poate să primească finanțări pentru a avea proiecte cu intensități de 50% - deci, practic jumătate din valoarea eligibilă a unui proiect statul poate să o susțină. 

Următoarea listă este pentru a prezenta câteva dintre elementele care trebuie să fie îndeplinite de către acele companii care doresc să facă investiții în România și care să aibă, desigur, un
astfel de sprijin prin ajutor de stat. Un element foarte important este acela că reducem plafonul minim obligatoriu de a investi de la 10 milioane de euro, cât era inițial în HG 807, la 3
milioane de euro. Asta, pentru a permite companiilor mai mici și în special, desigur, companiilor românești să poată să primească un astfel de sprijin financiar, pentru a dezvolta proiectele
în derulare sau proiecte noi, acolo unde acestea doresc. Este foarte important, pentru că aceasta a fost o solicitare foarte clară și evidentă din partea mediului de afaceri, în a coborî acest
plafon minim peste care se acorda un astfel de sprijin de ajutor de stat. Cum spuneam, în trecut era 10 milioane, astăzi este, sau, în fine, va fi de joi încolo, de 3 milioane de euro.
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Câteva elemente propuse în sensul de a schimba, de a îmbunătăți, de a eficientiza schema aceasta de ajutor de stat. În primul rând, bugetul schemei este de 145 de milioane de euro pe an,
dar avem un buget pe acest an de 638 de milioane de lei. Asta înseamnă alocarea din acest an și ce nu s-a aplicat până în prezent din anii anteriori. Deci, pe acest an avem un buget de 638
de milioane de lei, fonduri care se pot angaja. Se pot semna acorduri de angajament cu acele companii care își doresc, își manifestă intenția de a investi în România. Bugetul total este 1,8
miliarde de lei, ceea ce se poate și majora, dacă, desigur, notificăm Comisia Europeană. Este o procedură clasică: atunci când un guvern dorește să crească un astfel de buget, trebuie să
facă o notificare către Comisia Europeană, și dacă se va manifesta interesul în piață, desigur, guvernul va face o astfel de majorare a bugetului aferent acestui an. 

O altă schimbare importantă se referă la modul în care se depuneau proiectele. În 2016, din păcate, s-a schimbat, s-a impus un sistem de depunere pe sesiuni. Adică aveai maximum 30 de
zile de depunere, se închidea acea sesiune de depunere, după care celui care nu apuca să depună, din păcate, i se spunea că nu se mai poate depune o astfel de finanțare. Schimbarea
majoră constă în depunerea continuă a acestor proiecte, a acestor cereri de finanțare, până când bugetul este epuizat. Deci, practic, va veni... Primul venit, primul servit; va trebui să aibă
acele condiții îndeplinite. Și se depun proiecte până când acel buget pe care mai devreme vi l-am prezentat va fi angajat.

O altă schimbare, la fel, în sensul de a simplifica, este aceea că selecția nu se face pe bază de punctaj calculat în baza unor criterii, așa cum erau prevăzute acestea în HG 807, ci pur și
simplu este eligibilă acea finanțare dacă: este din domeniul pe care îl putem finanța, are o investiție minimă de 3 milioane de euro, atunci putem să trecem mai departe, la faza care se
referă la investiție efectivă.

La fel, o altă propunere care se regăsește în textul Hotărârii de Guvern este acea simplificare a planului de investiții: aveți în stânga varianta actuală și în partea din dreapta în ce constă,
practic, simplificarea, care este una importantă, a planului de investiții. Planul de investiții, în forma sa nouă, se va concentra doar pe trei mari categorii de active: construcții mașini,
utilaje, echipamente, linii tehnologice și active necorporale - nimic altceva, ceea ce înseamnă o simplificare radicală a modului în care firmele trebuie să își depună planul de investiții.

De asemenea, un alt termen foarte important este legat de faptul că la orice modificare în cadrul unui proiect de investiții pe care Guvernul l-a aprobat pentru ajutor de stat, la orice
modificare, Ministerul Finanțelor Publice trebuia să intervină și să aprobe fiecare modificare de ordin tehnic - fie că se înlocuia o linie tehnologică cu alta mai performantă, fie că se renunța
la achiziția unui echipament sau se dorea o nouă achiziție, exista această barieră birocratică, care se propune a fi eliminată prin Hotărârea de Guvern de joia aceasta. Astfel încât decizia va
aparține investitorului, referitor la aceste mutări, schimbări în cadrul investiției, pentru că pe noi ne interesează obiectivul final asumat, și nu modul în care el, pe parcurs, se poate
schimba, pentru că pot să apară motive pertinente, cum am dat exemplul acela de schimbare de tehnologie.

Am menționat deja faptul că nu mai avem 10 milioane limita peste care se putea da ajutorul de stat, ci este cea de 3 milioane de euro. Repet, este practic o invitație la investiții pentru
firmele noastre, firmele românești. Desigur, și celelalte care doresc, și din altă parte a Europei, sau din altă parte, pot să vină să investească, în aceste condiții.

Un lucru iar foarte-foarte important: nu se putea demara investiția decât după momentul la care se obținea acordul pentru finanțare. Era o procedură foarte lungă și greoaie și, practic,
investiția inițială poate nu mai corespundea cu ce trebuia să fie făcut, pentru că dura foarte mult această perioadă de aprobare.

Propunem schimbarea în sensul că se poate demara investiția după depunerea efectivă a cererii de acord pentru finanțare. Asta înseamnă că se poate anticipa de către operatorul respectiv,
de către firma care dorește să investească o dată certă pentru a începe investiția, nefiind o dată estimată până când cineva de la un minister sau altul catadicsea să aprobe o astfel de
cerere. Deci, practic, se depune cererea de finanțare și efectiv de a doua zi se poate demara investiția pe care acea companie o are în plan. 

Un alt lucru foarte important, la fel, era o condiție care limita foarte mult accesul la această finanțare, și anume trebuia să fie făcută dovada plății sau a achitării, sau, în fine, a plății la zi
a tuturor restanțelor, debitelor, la bugetul de stat. Am propus o schimbare și în acest sens, și anume această condiție să fie îndeplinită nu la momentul la care se depune cererea de
finanțare, ci la momentul la care se dorește a se face prima plată. Pentru că e momentul până la care acea companie trebuie să-și achite obligațiile față de statul român, în momentul în
care și noi efectuăm plata pe care o anticipăm împreună cu firma care dorește să facă investiții în România. Un alt lucru extrem de important. 

De asemenea, nu se opresc aici modificările. Chiar dacă slide-urile noastre nu mai cuprind celelalte modificări, vor fi reduceri foarte importante în ceea ce înseamnă termenele de aprobare,
termenele de plată, termene de verificare pe teren a acestor investiții, astfel încât statul să nu intervină cu nimic sau să nu pună niciun fel de piedică birocratică în ceea ce înseamnă o
investiție în România. Cred că este un lucru pe care multă lume îl așteaptă și va fi, spunem noi, primit cu foarte mare apreciere. 

Ca concluzie, pot spune clar că stimulăm investițiile noi - este foarte important acel plafon de 3 milioane de euro care este, de joi încolo, plafonul minim. La rectificarea bugetară - insist pe
acest lucru - vor fi asigurate sumele necesare deja pentru proiectele aprobate din anii trecuți, pentru ca ele să fie derulate în continuare, și este o abordare care, spunem noi, cu adevărat
sprijină mediul economic. Este o abordare pe care atât guvernul României cât și Ministerul de Finanțe o au ca preocupare zilnică pentru fiecare măsură pe care o doresc a fi aplicată. 
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Vă mulțumesc! O seară bună!


