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Comerþul cu Rusia,
în “ºpiþul” lui Ponta

P
remierul Victor Ponta a ga-
fat din nou, ieri, declarând
cã þara noastrã “nu se prã-
buºeºte” dacã încheie rela-

þiile comerciale cu Rusia, întrucât
valoarea acestora se situeazã la sub 5
miliarde euro.

“România îºi poate permite, ºi din
punct de vedere economic, ºi social,
o accentuare a regimului sancþiuni-
lor (n.r. din partea Rusiei)”, a spus,
ieri, primul ministru într-un interviu,
citat de Mediafax.

Exportatorii au resimþit declaraþia
fãcutã de ºeful Guvernului ca pe o
indiferenþã faþã de munca lor de ani
de zile pentru reluarea relaþiilor co-

merciale cu Federaþia Rusã, per-
cepând afirmaþia lui Ponta ca pe una
de genul “mã doare-n ºpiþ de Rusia
voastrã”.

Mihai Ionescu, secretarul general
al Asociaþiei Naþionalã a Exportato-
rilor ºi Importatorilor din România
(ANEIR), ne-a spus cã piaþa Rusiei
este foarte importantã pentru
România, exporturile noastre cãtre
Federaþia Rusã ajungând, de la 40 de
milioane de dolari în anii ‘90, la câte-
va miliarde de euro, în prezent.

Domnia sa considerã: “Declaraþia
premierului este politicianistã ºi nu
þine cont de firmele exportatoare,
care, cu foarte mare greutate, au

reuºit sã intre pe piaþa rusã dupã cã-
derile catastrofale de dupã ’90. Orice
contract pierdut cu Rusia înseamnã
pierderi de locuri de muncã, de vo-
lum la export ºi de parteneri”.

Exportatorii sunt pregãtiþi sã ducã
mai departe ofensiva pe piaþa rusã,
ne-a mai spus Mihai Ionescu.

Indiferenþa premierului faþã de
cele 5 miliarde de euro pe care
le-am putea pierde dacã Rusia va
înceta sã mai aibã relaþii economi-
ce cu þara noastrã vine în contextul
în care nici preºedintele Traian Bã-
sescu, nici Fondul Monetar Inter-
naþional ºi nici oamenii de afaceri
nu au înþeles din ce bani va acoperi

Guvernul deficitul care va fi creat
prin reducerea CAS cu 5% la anga-
jator.

Victor Ponta merge mai departe ºi
comparã România cu Germania,
care, în opinia sa, ar suferi mai mult
dacã Rusia ar sancþiona-o, întrucât
nemþii exportã cãtre ruºi “de 130 de
miliarde de euro”.

Declaraþia lui Ponta nu se
opreºte, însã, la comerþul dintre noi
ºi Rusia, ºeful Executivului fiind
dispus ºi la închiderea robinetului
cu gaze: “Avem un avantaj: 75-80%
din consumul intern de gaze noi ne
asigurãm din producþia internã,
20% importãm din Rusia. Evident
cã îmi pun problema pentru acei
20%, care ar însemna închiderea
unor combinate, pierderea unor lo-
curi de muncã, adicã nu poþi sã tra-
tezi uºor acest lucru, dar România
îºi poate permite, ºi din punct de ve-
dere economic, ºi social, o accen-
tuare a regimului sancþiunilor”.

Ioan Niculae, preºedintele
InterAgro, a comentat: “Ce combi-
nate sã se mai închidã, când toatã in-
dustria chimicã este moartã? Ponta a
închis combinatele chimice încã de
la începutul anului trecut, când a
adoptat reglementãri ce au condus la
falimentul acestora”.

Victor Ponta a mai menþionat, ieri,
cã România are o poziþie mai apro-
piatã de SUA, din considerente mili-
tare, strategice ºi economice.

EMILIA OLESCU

RÃSTURNARE DE SITUAÞIE

Ioan Rus: “Statul ar trebui
sã deþinã pachetul majoritar
la Portul Constanþa”
l “Nu exclud posibilitatea sã dãm acþiuni
Consiliului Local Constanþa” lMinistrul
Transporturilor spune cã decizia finalã nu îi
aparþine, ci este a Guvernului

Dupã scandalul stârnit de ide-
ea fostului ministru Dan
ªova ca Guvernul ofere un

pachet din Portul Constanþa Consi-
liului Local, noul ministru Ioan Rus
spune cã, în opinia sa, statul ar tre-
bui sã pãstreze pachetul
majoritar.

Declaraþia este meni-
tã sã îi liniºtiteascã pe sindicaliºtii
care au organizat proteste faþã de pri-
marul Radu Mazãre ºi Dan ªova. De
fapt, Ioan Rus lasã loc ca, “în practi-
cã” sã se întâmple orice, întrucât pre-
cizeazã cã decizia asupra deþinerilor
la Port nu îi aparþine, ci este a Guver-
nului.

Ministrul Transporturilor a decla-
rat ieri cã, în opinia sa, statul ar trebui
sã pãstreze minim 50% plus o acþiune
la compania care administreazã Por-
tul Constanþa, cu importanþã strategi-
cã pentru România, dar admite cã de-

cizia legatã de modifi-
cãrile de acþionariat
aparþine Guvernului.

Domnia sa a spus, potrivit Media-
fax: “Eu cred cã acolo putem privati-
za pânã la 50% minus o acþiune, 50%
plus o acþiune minim trebuie sã
rãmânã în proprietatea statului.

V.P.

(continuare în pagina 2)

DEªI SE ZVONEA CÃ VA FI PRELUATÃ DE OTP

MKB, cumpãratã de statul ungar
l Florin Cîþu: “Bãncile cu capital local din Europa Centralã ºi de Est nu au
banii necesari pentru achiziþii mari”

Banca germanã de stat Baye-
rische Landesbank (Ba-
yernLB) a anunþat, ieri, cã

vinde instituþia de credit maghiarã
MKB Bank cãtre Guvernul
ungar, relateazã Bloomberg.

Valoarea tranzacþiei este de
55 milioane euro, potrivit
agenþiei de ºtiri.

Transferul proprietãþii asu-
pra MKB ar urma sã se realize-
ze pânã în luna septembrie, în
cadrul acordului BayernLB re-
nunþând la datorii în valoare de
270 milioane euro pe care ar fi
trebuit sã le ramburseze banca
ungarã.

Bayerische Landesbank,
care este controlatã de autoritã-
þile din landul Bavaria, se angajase
sã vândã MKB Bank pânã la finele
anului viitor, pentru a obþine aproba-
rea Uniunii Europene pentru ajutoa-
rele de stat acordate de Guvernul

german în timpul crizei financiare.
“Este o despãrþire curatã. Este un

nou pas în rezolvarea problemelor Ba-
yernLB”, adeclaratministruldeFinan-

þeal landuluiBavaria,MarkusSoeder.
Preluarea MKB vine în contextul

în care premierul ungar Viktor
Orban a declarat cã doreºte ca in-
dustria bancarã localã sã se afle, în

mãsurã de cel puþin 50%, în mâinile
acþionarilor locali.

În prezent, OTP, cel mai mare
grup bancar ungar, concureazã în

principal cu bãnci strãine
precum Erste Group Bank,
Raiffeisen Bank International,
UniCredit SpA, Intesa SanPao-
lo SpA ºi KBC Groep NV.

În luna aprilie, presa interna-
þionalã a scris cã OTP ar fi inte-
resatã sã cumpere MKB,
aflându-se în negocieri intense
cu BayernLB.

În cele din urmã, banca a
ajuns în mâinile statului ungar.

Preluarea MKB de cãtre Gu-
vernul de la Budapesta are
drept scop evitarea unor posi-

bile miºcãri sociale, este de pãrere
analistul economic Florin Cîþu.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Markit Economics: Industria
ºi serviciile din zona euro
s-au consolidat în iulie

Producþia industrialã ºi serviciile din
zona euro s-au consolidat în luna iulie,
potrivitMarkitEconomicsdinLondra.

Indicele Purchasing Managers
(PMI), prin care Markit Economics
mãsoarã evoluþia comunã a celor
douã domenii menþionate, a crescut la
54 de puncte în iulie, de la 52,8 în iu-
nie. Analiºtii estimau un indice PMI
de 52,8 puncte ºi pentru luna curentã.

Luna aceasta, indicele a revenit la
nivelul maxim al ultimilor trei ani,
consemnat înaprilie. Indiceleadepãºit
50 de puncte pentru a 13-a lunã conse-
cutiv, ceeacesemnaleazãexpansiune.

Indicele Markit referitor doar la
sectorul producþiei industriale a
ajuns la 51,9 puncte în iulie, de la
51,8 în iunie, iar cel privind sectorul
serviciilor a urcat la 54,4, de la 52,8.

În urma publicãrii indicilor mãsu-
raþi de Markit, euro s-a apreciat uºor:
+0,04% la ora 10:40, pe piaþa din
New York, la 1,3469 dolari.

Banca Elveþiei: “Plafonul
impus francului,
menþinut pentru
stabilitatea preþurilor”

Plafonul minim impus cursului de
schimb franc/euro de cãtre Banca
Naþionalã a Elveþiei (SNB) rãmâne
principalul instrument de politicã
monetarã, în viitorul apropiat, pe
fondul volatilitãþii de pe pieþele fi-
nanciare ºi valutare, afirmã
preºedintele SNB, Thomas Jordan,
citat de Weltwoche.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

V.R.

Ilegalitatea relaxãrii cantitative nu va opri
BCE sã o adopte
Vorbele lui Mario

D r a g h i , “ m e c a-
nismul” care a men-

þinut pe linia de plutire iluzia
redresãrii economice europe-
ne ºi a solvabilitãþii flancului
sudic al zonei euro, par sã-ºi
fi terminat “magia”. Folosind
ameninþarea deflaþiei, apelurile pen-
tru lansarea BCE într-un program de
relaxare cantitativã s-au înmulþit
considerabil în ultima perioadã,
printre susþinãtori aflându-se FMI,
Franþa, care vrea sã-ºi rezolve pro-
blemele de competitivitate ºi supra-

fiscalizare prin deprecierea
monedei unice, sau prestigio-
sul cotidian financiar britanic
Financial Times.

Pe un blog de pe site-ul FMI,
economiºtii Reza Moghadam
and Ranjit Teja aratã cã “pe fon-
dul scãderii inflaþiei din zona

euro s-au amplificat dezbaterile pri-
vind necesitatea relaxãrii cantitati-
ve”. Opiniile sunt împãrþite. Unii
considerã cã relaxarea cantitativã nu
este necesarã, alþii cã nu va funcþiona
ºi va conduce doar la crearea unor noi
bule speculative, în timp ce o minori-

tate pune sub semnul întrebãrii însãºi
legalitatea unui astfel de program.

În aceastã minoritate se aflã ºi pro-
fesorii britanici Andrew Johnston ºi
Trevor Pugh, de la Facultatea de
Drept a Universitãþii Sheffield.
Într-un studiu recent (n.a. “Aspecte-
le legale ºi economice ale relaxãrii
cantitative”, http://ssrn.com/ab-
stract=2463160), aceºtia aratã cã
“programele de relaxare cantitativã
ale marilor bãnci centrale nu repre-
zintã decât o finanþare a deficitelor
bugetare, iar un astfel de program
este ilegal în condiþiile Tratatului de

Funcþionare al Uniunii Europene”.
Prin publicarea analizei, autorii

încearcã sã remedieze o deficienþã
serioasã a dezbaterilor academice în
ceea ce priveºte relaxarea cantitati-
vã: posibilul caracter ilegal al aceste-
ia. “Este surprinzãtor faptul cã spe-
cialiºtii în drept nu s-au ocupat de re-
laxarea cantitativã, deoarece politica
neconvenþionalã a bãncilor centrale
se aflã la graniþa dintre politica mo-
netarã ºi finanþarea ilegalã a deficite-
lor guvernamentale”, aratã Johnston
ºi Pugh.

(continuare în pagina 14)

O decizie ASF confirmã
reducerea deþinerii
BCR-Erste la SIF Oltenia
l Fondurile ING ºi grupul SIF Banat Criºana –
douã concertãri, înainte de AGA de luni

Grupul de acþionari din jurul
BCR-Erste, care, anul trecut, deþinea
8,78% din capitalul SIF5 Oltenia,
ºi-a redus influenþa în companie, re-
venind în limita legalã de deþinere de
5%, potrivit unei decizii a Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF).

În piaþã, s-a zvonit cã fondul Busi-
ness Capital for Romania Opportu-
nity, controlat de Erste ºi omul de
afaceri Florin Pogonaru, ar fi ieºit
din acþionariat, în urma neînþelegeri-
lor dintre Pogonaru ºi preºedintele
SIF5, Tudor Ciurezu.

Autoritatea a luat act de faptul cã
deþinerile Business Capital for Ro-
mania Opportunity, Romanian
Equity Partners Cooperatief, Banca
Comercialã Românã, Erste Group
Bank, Fond de pensii administrat
privat BCR / BCR Pensii, FDI Erste
Balanced Ron (fost FDI BCR Dina-
mic), FDI Erste Equity România
(fost BCR Expert), administrat de
SAI Erste Asset Management ºi
Fondul de Pensii Facultative BCR
Plus au scãzut sub pragul legal de
5% din capitalul social al SIF5, îna-
inte de AGA programatã pentru
28/29 iulie 2014, în care urmeazã sã
se stabileascã distribuirea profitului
de anul trecut.

În aprilie 2013, Comisia Naþiona-
lã a Valorilor Mobiliare a stabilit cã
grupul din jurul BCR acþioneazã
concertat, deþinând 8,78% din capi-
talul SIF Oltenia.

Ulterior, fondurile au dat în jude-
catã ASF ºi au obþinut la Curtea de

Apel decizii de suspendare a concer-
tãrii dispuse de Autoritate, astfel cã,
la AGAdin aprilie 2014, ASF a decis
sã nu mai declare concertarea, in-
vocând decizia judecãtoreascã.

Atunci, avocatul Gheorghe Pipe-
rea a comentat cã ASF trebuia sã emi-
tã o nouã decizie de concertare, iar
aceasta putea fi contestatã, întrucât
suspendarea datã de instanþã avea
efecte pentru deciziile de anul trecut.

“Suspendarea este provizorie ºi
nu are cum sã aibã efecte pentru tot-
deauna", potrivit domnului Piperea.

Alte voci au susþinut cã ASF ºi-a
ignorat propriile reguli atunci când
nu a mai dispus concertarea grupului
BCR, întrucât, faþã de aprilie anul
trecut, Autoritatea a dat, în decem-
brie, un aviz prin care fondurile de
investiþii ºi SIF-urile sunt conside-
rate cã acþioneazã concertat cu admi-
nistratorii lor.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 13)
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