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DANIEL CONSTANTIN, FOST MINISTRU

AL AGRICULTURII:

“Zero lucrãri
în domeniul irigaþiilor,
în acest an”
l Fostul ministru de resort: “Riscãm sã pierdem
fondurile europene din 2014-2020 pentru
infrastructura secundarã”

Autoritãþile nu au realizat nicio
lucrare în domeniul irigaþii-
lor, în acest an, a atras atenþia

fost ministru al agriculturii Daniel
Constantin, co-preºedinte ALDE.

În contextul în care Programul
Naþional pentru Irigaþii a fost adop-
tat, miercuri, în Guvern, domnul
Constantin a opinat cã acest program
ar fi trebuit aprobat încã de la înce-
putul acestui an.

“Dacã se dorea de la început ca lu-
crãrile din sectorul irigaþiilor sã de-
mareze, atunci s-ar fi putut aproba
aceastã lege din prima lunã a lui
2016. Era posibil acest lucru, pentru
cã sunt acte normative care stau în
Parlament doar câteva zile, iar o
Ordonanþã de Guvern se aprobã
într-o zi. Nu a fost, însã, voinþã poli-
ticã ºi nici Ministerul Agriculturii nu
a alocat bugetul necesar”.

Daniel Constantin menþioneazã cã
intenþiile Guvernului “au fost bune”,
precizând: “Am citit mãsurile pe care

ºi le propuseserã la început (n.r. guver-
nanþii). Sunt scrise pe o singurã foaie.
Nu a fost luatã niciuna dintre aceste
mãsuri, deºi este un guvern care se
spune cã lucreazã pentru oameni”.

Fostul ministru de resort sublinia-
zã cã, totuºi, este bine cã a fost apro-
bat, chiar ºi acum, Programul Naþio-
nal pentru Irigaþii, exprimându-ºi
speranþa ca, pânã la finalul acestui
an, cel puþin sã fie derulate licitaþiile
pentru întocmirea studiilor de
fezabilitate.

Domnia sa a explicat: “Începând
cu 1 ianuarie 2016, bugetul Ministe-
rului Agriculturii trebuia sã fi majo-
rat cu 145 milioane euro, apoi, an de
an, cu 17%, astfel încât în cinci ani sã
avem un miliard de euro, care trebu-
ie sã se ducã spre infrastructura prin-
cipalã. De ce spun cã este important
ºi în contextul fondurilor europene?

ANDREI MURGULEÞ
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Mario Draghi îl aºteaptã
pe Godot cu orice preþ
BCE nu a dezamãgit pieþele

nici la ultima ºedinþã de po-
liticã monetarã. Dobânda de

referinþã a rãmas la 0%, dobânda
pentru facilitatea de creditare la
0,25%, iar dobânda pentru facilita-
tea de depozit la -0,4%.

Mult mai importantã a fost, însã,
menþinerea programului de relaxare
cantitativã la 80 de miliarde de euro
pe lunã pânã în martie 2017 sau din-
colo de acest orizont, pânã când va fi
atinsã þinta inflaþiei urmãritã de
BCE, de circa 2%.

Înainte de anunþarea deciziei
BCE, Reuters scria cã aºteptãrile de
pe piaþã indicã o relaxare suplimen-
tarã a politicii monetare la ºedinþa
din decembrie 2016.

“Condiþiile finan-
ciare actuale reflectã
aºteptarea unor acþiu-
ni suplimentare din
partea BCE, deoarece
BCE trebuie sã facã
mai multe doar pentru
a pãstra nivelul actual
de relaxare monetarã”, a declarat
Marco Valli, economist la UniCredit,
pentru Reuters. Adicã sã alerge tot
mai repede pentru a rãmâne pe loc?

Ultimele date de la BCE aratã cã
activele totale ale bãncilor centrale
din Eurosistem au ajuns la 3,47 tri-
lioane de euro, de la 2,78 trilioane la
sfârºitul anului trecut.

La sfârºitul sãptãmânii trecute, li-
chiditatea excedentarã din zona euro
a ajuns la un nou record, de 1,077 tri-
lioane de euro (vezi grafic), în condi-
þiile în care “valoarea” nominalã a
obligaþiunilor corporate cumpãrate
cu “bani” proaspãt tipãriþi se apropie
de 34 de miliarde, iar cea a titlurilor
achiziþionate în cadrul programului
PSPP (Public Sector Purchase

Programme) era de 1,1 trilioane.
În ciuda acestei evoluþii a lichidi-

tãþii excedentare, ultimul sondaj al
BCE, referitor la condiþiile de credi-
tare din zona euro, aratã cã “bãncile
au folosit lichiditatea de la BCE pen-
tru acordarea de credite sau refinan-
þãri”, deºi “dobânda negativã a faci-
litãþii de depozit a avut un impact ne-
gativ asupra marjelor de creditare ºi
a veniturilor nete din dobânzi”.

Oare nu sunt contradictorii aceste
afirmaþii? Adicã bãncile cred cã pot
compensa prin volum reducerea
marjelor? ªi pânã unde trebuie sã
ajungã acest volum al creditelor, în
condiþiile în care soldul creditului
neguvernamental din zona euro este
încã sub nivelul atins înainte de de-
clanºarea crizei globale, iar gradul
de îndatorare a crescut?

La conferinþa de presã, un jurna-
list l-a întrebat pe Draghi cum vede
ieºirea din programul de relaxare
cantitativã, în condiþiile în care “pia-
þa se comportã ca ºi cum QE ar fi
pentru totdeauna”. Preºedintele
BCE s-a limitat la a declara cã “pers-
pectivele economice sunt determi-
nate de condiþiile monetare, de susþi-

nerea extraordinarã a BCE” ºi cã “o
ieºire abruptã din QE este puþin
probabilã”.

Draghi nu a avut un rãspuns direct
nici pentru o ziaristã din Germania,
care a dorit sã afle dacã este posibilã
o creºtere a dobânzilor pe fondul
continuãrii programului de relaxare
cantitativã.

“Mãiestria” evitãrii rãspunsurilor
clare, mai ales pe fondul nenumãra-
telor declaraþii oficiale privind trans-
parenþa BCE, l-a pãrãsit pe Mario
Draghi la ultima întrebare, tot a unui
jurnalist german, care a dorit sã ºtie
dacã programul de cumpãrare a obli-
gaþiunilor corporate nu contribuie
semnificativ la distorsionarea com-
petiþiei ºi permite companiilor mari
sã cumpere firmele mici pe nimic.
Rãspunsul a fost evitat complet.

Andrew Haldane, economist-ºef
al Bãncii Angliei, a publicat recent
pe site-ul instituþiei o analizã a efi-
cienþei programelor de relaxare can-
titativã (n.a. “QE, the story so far”),
unde ne spune ce trebuie sã credem
pentru ca banii tipãriþi sã influenþeze
economia realã conform planului.
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PSD ºi PNL se întrec
care sã-l dea jos mai

repede pe Miºu Negriþoiu
l PSD cheamã la raport conducerea ASF l Deputatul PNL Andreea Paul
a cerut, din nou, declanºarea anchetei parlamentare asupra ASF ºi audierea
preºedintelui ASF lMiºu Negriþoiu se þine tare de scaun

P
artidul Social Democrat va
convoca pentru audieri
luni, 24 octombrie, condu-
cerea Autoritãþii de Supra-

veghere Financiarã (ASF), potrivit
unui comunicat de presã.

PSD susþine cã a atras atenþia, de
mai multe ori, prin preºedintele Li-
viu Dragnea, cã firmele de asigurãri
din strãinãtate au preluat controlul
asupra celor din România, fapt care a
condus la discriminarea transporta-
torilor români ºi la accentuarea ri-
scului ca aceºtia sã fie scoºi de pe
piaþã. Comunicatul precizeazã cã Li-
viu Dragnea a cerut ca membrii con-

ducerii ASF sã fie audiaþi în comisii-
le de specialitate ale Parlamentului ºi
sã gãseascã soluþii legislative clare ºi
nediscriminatorii.

Decizia PSD a fost luatã dupã
aprobarea de cãtre ASF, pe 17 oc-
tombrie 2016, a Raportului cu privi-
re la determinarea tarifelor de primã
maxime pentru asigurarea obligato-
rie de rãspundere civilã auto (RCA)
pentru pagube produse terþilor prin
accidente de vehicule, precizeazã
comunicatul, adãugând cã acest ra-
port, care a fost deja contestat de
Uniunea Naþionalã a Societãþilor de
Asigurare din România, stabileºte

tarife maximale pentru poliþele
RCA, aruncând povara asupra
persoanele fizice deþinãtoare de
vehicule mici.

Andreea Paul, PNL: “Voi
dezvãlui informaþii cheie din
culisele falimentelor cu
suspiciuni mari din piaþa
româneascã de asigurãri”

ªi deputatul PNL Andreea Paul a
cerut, ieri, declanºarea anchetei par-
lamentare asupra ASF ºi audierea
preºedintelui ASF cu privire la starea
pieþei româneºti de asigurãri obliga-
torii, adãugând cã întrebãrile de la cea
mai recentã audiere au rãmas fãrã rã-
spuns, deºi ASF avea obligaþia sã le
trimitã Comisiei parlamentare de Bu-
get, Finanþe ºi Bãnci în scris.

Andreea Paul susþine, printr-un co-
municat de presã, cã, în aceastã sãp-
tãmânã, a primit dovada transferului
cheltuielilor cu asigurãrile obligatorii
RCA de pe umerii transportatorilor
pe umerii ºoferilor persoane fizice.

Domnia sa spune cã a avut ºi do-
vezi clare de transfer ale tuturor poli-
þelor de asigurare dinspre companii-
le cu capital românesc spre cele cu
capital strãin.

Deputatul PNL afirmã cã existã
unele suspiciuni în legãturã cu piaþa
asigurãrilor, legate de modul în care
au intrat în faliment societãþile Car-
patica Asig ºi Astra. (A.S.)
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