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“UniCredit” a vândut pachetul
majoritar din “Bank Pekao” Polonia
l Tranzacþia valoreazã 2,6 miliarde dolari

“UniCredit” SpA, cea mai mare
bancã din Italia, ºi-a vândut partici-
paþia de control de 32,8% din divizia
sa “Bank Pekao” SA, a doua mare
bancã din Polonia dupã active, cãtre
asigurãtorul local PZU SA ºi fondul
guvernamental de dezvoltare PFR,
pe 10,6 miliarde de zloþi (2,6 miliar-
de de dolari).

PZU, cea mai mare companie de
asigurãri din Polonia, deþinutã de
stat, va cumpãra 20% din acþiunile
“Bank Pekao”, iar fondul PFR -
2,8%, pentru 123 de zloþi/acþiune.

Tranzacþia, care va reduce ponde-

rea companiilor strãine în sectorul
bancar polonez, va creºte rata de ca-
pital CET1 a “UniCredit” cu 55 de
puncte de bazã peste nivelul din 30
septembrie.

Totodatã, banca italianã a dat
startul înstrãinãrii restului de 7,3%
din “Pekao” pe piaþã, prin interme-
diul anumitor certificate.

În urma achiziþiei de la “UniCre-
dit”, guvernul polonez devine cel
mai mare acþionar al “Pekao”, cu
aproape o treime din acþiuni. Astfel,
statul preia controlul board-ului de
supraveghere al bãncii poloneze ºi
poate face schimbãri în cadrul ma-
nagementului.

ALINA VASIESCU
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LAPAR:

“Terenul nostru agricol -
câºtiguri importante pentru
strãini din speculã ºi nu din
exploatarea sa”

Investitorii strãini deþin, în pre-
zent, peste 40%, respectiv 5,3
milioane hectare din suprafaþã

agricolã totalã a României (13,3 mi-
lioane hectare), potrivit raportului
comandat de Comisia pentru Agri-
culturã din cadrul Comisiei Europe-
ane la Institutul Olandez de cerceta-
re Transnational Institute (TNI), ci-
tat de Liga Asociaþiilor Producãtori-
lor Agricoli din România (LAPAR),
într-un punct de vedere transmis la
conferinþa din data de 7.12.2016,
privind accesul la terenuri agricole,
desfãºuratã în cadrul Parlamentului
European.

Investitorii strãini sunt, de cele
mai multe ori, dezvoltatori imobi-
liari, fonduri de investiþii, specu-

lanþi, universitãþi (spre ex., Univer-
sitatea Harvard deþine în România,
încã din anul 1997, o suprafaþã de
32.000 ha de pãduri ºi 2000 ha de
teren agricol, fãrã nici o întrebuin-
þare a terenurilor în scopul cercetã-
rii ºtiinþifice) etc. mai precizeazã
oficialii LAPAR, adãugând cã sco-
pul pentru care investitorii strãini
cumpãrã teren în România nu este
cel al exploatãrii sale agricole, ci
pentru obþinerea unor profituri
substanþiale din activitãþi precum:
dezvoltarea unor ansambluri rezi-
denþiale, specula imobiliarã, obþi-
nerea subvenþiilor ºi utilizarea lor
contrar destinaþiei.

IOANA POPA
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Puternicã forþa lui Marx la BCE este

De parcã incertitudinea de
pe pieþele europene nu ar
fi fost suficientã, ultima

ºedinþã de politicã monetarã a
BCE a fãcut întunericul ºi mai
întunecat.

Principalele dobânzi au fost men-
þinute la acelaºi, în condiþiile în care
comunicatul de presã de pe site-ul
BCE aratã cã “dobânzile cheie vor

rãmâne la nivelul ac-
tual sau vor fi mai
scãzute pentru o pe-
rioadã extinsã de
timp”.

Programul de achi-
ziþie a activelor finan-
ciare (n.a. obligaþiuni
guvernamentale ºi ale

corporaþiilor) îºi va menþine ritmul
de 80 de miliarde de euro pe lunã
pânã în martie 2017, iar apoi se va
reduce la 60 de miliarde lunar pânã
la sfârºitul anului viitor.

De aici a început distracþia. Princi-
palele agenþii de ºtiri au scris cã BCE

va tempera programele de relaxare
cantitativã, iar cursul monedei euro-
pene a crescut peste pragul de 1,08
dolari. A urmat conferinþa de presã,
unde Mario Draghi s-a strãduit sã-i
convingã pe jurnaliºtii prezenþi cã nu
este vorba despre o temperare a pro-
gramelor de tipãrire (n.a. înfri-
coºãtorul termen “tapering” a fost
prezent în aproape toate întrebãrile
adresate preºedintelui BCE). În fun-

cþie de condiþiile de pe piaþã, BCE
poate reveni la un program de
achiziþii de 80 de miliarde de euro, a
subliniat Mario Draghi.

Într-adevãr, a fost vorba despre o
extindere a programului de relaxare
cantitativã, deoarece mai trebuie sã
treacã mult timp pânã când situaþia
economicã din zona euro poate fi ca-
racterizatã drept satisfãcãtoare.

(continuare în pagina 4)
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FOSTUL ªEF AL ANAF GELU DIACONU:

“Un nou acord cu FMI -
dovadã a lipsei de
responsabilitate în
gestiunea finanþelor þãrii”

Þara noastrã nu are nevoie de un
acord cu Fondul Monetar Interna-
þional, în condiþiile în care colectarea
TVA este de 65%, iar situaþia se pre-
zintã jalnic la mari contribuabili ºi la
Direcþia Generalã a Finanþelor Pu-
blice (DGRFP) Bucureºti - unde teh-
nocraþii au schimbat managementul
în acest an - ºi care au împreunã 70%
din colectare, ne-a declarat Gelu
Diaconu, fostul ºef al ANAF.

Declaraþia vine în contextul în
care intermediarii ofertei publice
MedLife – Raiffeisen Bank ºi Wood
& Company – au trecut la capitolul
riscuri din cadrul prospectului cã
majoritatea analiºtilor sunt de pãrere
cã România are nevoie de un nou
acord stand by cu FMI.

Domnul Diaconu considerã cã,
lunã de lunã, de la schimbarea condu-
cerii acestor prime douã unitãþi de ad-
ministrare, programul de colectare nu
s-a îndeplinit: “Un nou acord ar fi o
dovadã a lipsei de responsabilitate în
gestiunea finanþelor þãrii. Sunt douã
metode de salvare a finanþelor, la
îndemâna guvernanþilor, mult mai
eficace: creºterea colectãrii prin com-
baterea durã a evaziunii ºi oprirea spi-
ralei populiste a cheltuielilor publice.
Vã reamintesc faptul cã, în 2014 cu
împotrivirea FMI, guvernul a redus
semnificativ povara fiscalã ºi a pus o
fantasticã presiune pe fiscalizare. Toþi
«capii»acelei iniþiative suntemazi in-
culpaþii DNAcu dosare de tot râsul".

Pe parcursul acestui an, fostul ºef
al ANAF a susþinut cã procesul de
colectare a TVA este “la pãmânt”,
precizând cã actualul guvern tehno-
crat n-a reuºit sã acopere niciun leu
din gaura de la reducerea TVA. La fi-
nalul lunii iulie, Gelu Diaconu a de-
clarat: “Colectarea TVA este la
pãmânt. Tehnocraþii se ascund în
spatele planului ºi a veniturilor lãsa-
te de mine în ianuarie (fãrã acestea,
nici planul nu-l fãceau), neînþe-
legând cã au blocat reforma unei in-
stituþii ºi cã important nu e planul, ci
reforma structuralã care va trebui re-
luatã aproape de la zero dupã ce ei
pleacã la locurile cãlduþe, fericiþi cã
au fãcut planul ºi atât.

ANCUÞA STANCIU
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“Programul Bãsescu-Boc de austeritate
ºi acordul FMI din 2009 - acte de
subminare a economiei naþionale”
(Interviu cu domnul Mircea Coºea, candidat al partidului “Alianþa Noastrã” la Camera Deputaþilor )

l “Este imperios necesar sã se analizeze poziþia Bãncii Naþionale faþã de acordul 2009 ºi programul
de austeritate” l “Sunt împotriva aºezãrii BNR pe un soclu al genialitãþii ºi al eroismului în lupta
pentru macrostabilizare” l “Este evident cã poziþia guvernãrii tehnocrate nu este favorabilã
capitalului autohton” l “Guvernarea tehnocratã va fi perceputã istoric ca un instrument al capitalului
strãin de distrugere a concurenþei pe care ar fi putut sã o reprezinte firmele româneºti”
l “Impozitarea multinaþionalelor este mai mult dorinþã decât putinþã” l “Dacã se va menþine
guvernarea Cioloº dupã alegeri, probabilitatea unui împrumut devine ºi mai mare”

Reporter: Consideraþi cã, în
2009, am avut nevoie de împrumutul
pe care þara noastrã l-a luat de la in-
stituþiile internaþionale în anul 2009?
De ce am ajuns în situaþia de a apela
la instituþiile financiare internaþiona-
le, în condiþiile în care, anterior, au-
toritãþile noastre au procedat la ma-
jorãri salariale?

Mircea Coºea: Acordul din
2009 ridicã, din punctul meu de ve-
dere, un important semn de întreba-
re. Nu cred cã rãspunsul va veni din
partea unui eventual dosar penal la
DNA. Rãspunsul trebuie aºteptat în
urma unei analize profunde a situa-
þiei în care se gãsea România la acea
datã, pe baza studiului statistic dar
ºi a constrângerilor politice existen-
te atunci. O astfel de analizã nu s-a
fãcut ºi nici nu am informaþii con-
form cãrora ar exista intenþia înce-
perii ei la nivelul unei Comisii spe-
cial constituite pe aceastã temã în
cadrul Parlamentului. Poate viitorul

Parlament va proceda în acest fel
dar este puþin probabil deoarece ar
trebui adoptatã o viziune transparti-
nicã ºi internaþionalã. Pãrerea mea
personalã este cã Programul de au-
steritate adoptat de cãtre guvernul
Bãsescu-Boc ºi acordul din 2009
constituie acte de subminare a eco-
nomiei naþionale cu efecte distructi-
ve pe termen lung.

Iatã câteva din argumentele mele:
1. Decizia a fost eminamente poli-

ticã (vezi declaraþiile dlui Bãsescu în
acest sens) fãrã studii de impact ºi
consultare publicã;

2. România ar fi putut suplini fon-
durile împrumutate printr-o colecta-
re mai bunã prin eliminarea protec-
þiei discriminatorii pe care ANAF o
acorda clientelei politice ºi capitalu-
lui strãin;

A CONSEMNAT
ANCUÞA STANCIU
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Turcia înfiinþeazã un
fond de 73 de miliarde
de dolari

Ankaraaanunþat joi înfiinþareaunui
fond în valoare de 250 de miliarde de
lire turceºti (73 de miliarde de dolari)
pentru acordarea de condiþii mai bune
de împrumut exportatorilor ºi pentru
sprijinirea întreprinderilor mici ºi mij-
locii, afectate de lipsa de numerar,
transmit Anadolu ºi DPA.

Premierul Binali Yildirim a preci-
zat cã noul fond va ajuta sistemul
bancar sã accelereze creditarea ºi va
stimula creºterea economiei.

Comitetul de coordonare econo-
micã a adoptat mãsuri de stimulare a
creºterii economiei ºi de reducere a
volatilitãþii cursului de schimb.

Moneda turceascã atinge în fiecare
sãptãmânã noi minime istorice din ca-
uza incertitudinilor politice. De ase-
menea, pieþele sunt îngrijorate ºi de in-
tervenþiile repetate ale lui Erdogan în
probleme economice, preºedintele
Turciei cerând de mai multe ori Bãncii
Centrale sã reducã dobânda de politicã
monetarã în pofida unei inflaþii ridica-
te de peste 7%.

Premierul turc a anunþat joi cã
Executivul va acorda 15 stimulente
suplimentare oricãror investiþii în
producþie. De asemenea, va fi majo-
rat capitalul Turkish Eximbank pen-
tru a stimula exporturile, iar autorita-
tea de reglementare a acceptat sã
permitã sectorului bancar sã
restructureze o serie de credite.

Acesta a adãugat cã instituþiile de
stat vor evita contractele în valutã dacã
nu sunt “absolut necesare”, iar anul vii-
tor nu vor fi majorate taxele. n


