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Câte “ruine” bancare europene sunt
necesare pentru recunoaºterea deschisã
a problemei?

Primul pas pentru rezolvarea unei
probleme îl reprezintã, de obicei, re-

cunoaºterea faptului
cã existã o problemã.
Nu ºi în Uniunea Eu-
ropeanã sau zona
euro. Aici problemele
sunt rezolvate prin
negarea existenþei lor.

În aceste condiþii,
nu este de mirare cã

asistãm la un “spectacol” tot mai bi-
zar în teatrul absurdului cunoscut ºi
sub numele de Uniunea Europeanã.

Nota în care îºi rostesc replicile

actorii politici depãºeºte tot mai
frecvent graniþa suprarealismului,
iar declaraþiile unor comisari euro-

peni pare sã arate cã disperarea le-a
luat minþile.

(continuare în pagina 2)
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“UniCredit” vrea sã obþinã
13 miliarde euro printr-o
emisiune de acþiuni
l Banca eliminã mii de posturi ºi taie cheltuielile

“UniCredit” SpA, cel mai mare
grup bancar din Italia, vrea sã obþinã
13 miliarde de euro (13,8 miliarde de
dolari) dintr-o emisiune de acþiuni
care va fi cea mai mare din þarã, ca
parte a strategiei pe trei ani lansate
ieri de instituþia creditoare.

Emisiunea de acþiuni, menitã sã
majoreze capitalul bãncii, va fi lan-
satã în primul trimestru din 2017, iar
fondurile astfel obþinute vor ajuta la
scoaterea din bilanþul instituþiei a
unor credite neperformante în valoa-
re de 17,7 miliarde de euro. Banca
sperã cã astfel îºi va majora profitu-
rile ºi dividendele pânã în 2019, con-
form Bloomberg. Banca nu va plãti
dividende pentru anul curent.

Totodatã, “UniCredit” va conce-
dia încã 6.500 de angajaþi pânã în

2019, ducând totalul disponibilizaþi-
lor la 14.000, în vederea reducerii
costurilor sale anuale cu 1,7 miliarde
de euro.

“UniCredit” ºi-a stabilit o þintã de
profit net de 4,7 miliarde de euro
pentru 2019, faþã de 1,5 miliarde în
2015, chiar dacã veniturile din
vânzãrile sale sunt aºteptate sã crea-
scã cu numai 0,6% în intervalul
menþionat. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 6)

ÎN URMA UNUI VAL DE CREªTERI AGRESIVE ALE RATEI
DE POLITICÃ MONETARÃ

Blãnculescu: “SUA se vor transforma în
cel mai mare aspirator de bani de pe glob”
l FED urmeazã sã decidã, astãzi, asupra ratei dobânzii-cheie, iar analiºtii
estimeazã cã aceasta va creºte l Ionel Blãnculescu: “Faptul cã SUA vor
atrage capital din alte state va sãrãci cât se poate þãrile lumii, mai ales
zonele emergente”

SUA se vor transforma în cel
mai mare aspirator de bani de
pe glob, ceea ce va sãrãci cât

se poate de evident þãrile lumii, în
special din zona emergentã, dupã ce
FED va creºte constant rata dobân-
zii-cheie, considerã analistul econo-
mic Ionel Blãnculescu.

Afirmaþiile domniei sale vin în
contextul în care FED urmeazã sã
decidã, astãzi, asupra ratei dobânzii
de politicã monetarã, iar toþi analiºtii
se aºteaptã ca aceasta sã creascã de la
0,50% la 0,75%.

Potrivit domnului Blãnculescu,

acest indicator este extrem de impor-
tant, determinând viaþa economicã
nu numai în SUA, ci ºi pe glob, în
special în zonele emergente de genul
celor din BRICS.

Surse din piaþa bancarã spun cã
majorarea dobânzii în SUA va com-
plica lucrurile în þãrile emergente.
Acestea ne-au declarat: “În decem-
brie anul trecut am asistat la o inver-
sare de curs în mersul dobânzii - a
fost o creºtere modicã, dar a însem-
nat mai mult decât un semnal, a fost
un avertisment, dupã un trend de
scãdere. De multã vreme se discutã

cã în decembrie anul acesta va avea
loc o nouã creºtere de dobândã. Esti-
mãrile din piaþã sunt cã vor fi creºteri
ale dobânzii, ceea ce complicã lucru-
rile pentru þãrile emergente. Avem
un exemplu în 1994, când dobânda
FED a crescut ºi investitorii au
plecat din þãrile latine cãtre SUA.
Atunci a avut loc criza mexicanã”.
Sursele noastre ne-au explicat cã, în
momentul când SUA urcã dobânda,
americanii au nevoie de capital, iar
capitalurile aleargã spre Statele Uni-
te. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 8)
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Alexander Adamescu: “KPMG
atacã familia Adamescu, prin alianþã
cu Voloºeniuc ºi One United”
l “KPMG continuã campania împotriva TNG, prin alianþã cu domnul
Voloºeniuc ºi One United, pentru a-i ajuta sã preia conducerea
Intercontinental”l “Instanþa ºi autoritãþile pieþei de capital o susþin pe Carmen
Palade - preºedintele Unirea Shopping Center, în ilegalitatea de a nu convoca
Adunarea Generalã a Acþionarilor, conform cererii acþionarului majoritar”

Reporter: Sã vorbim puþin de-
spre celelalte afaceri ale grupului
The Nova Group. La hotelul Inter-
continental, am vãzut o luptã pentru
conducere cu familia Voloºeniuc?

Alexander Adamescu: Domnul
Voloºeniuc (n.r. Cãtãlin Voloºeniuc,
fiul lui Vasile Voloºeniuc, fost
preºedinte al Bancorex), dacã îmi
amintesc bine, deþine în jur de 2%
din Intercontinental. El doreºte sã
devinã Preºedintele Consiliului de
Administraþie.

A consemnat
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)
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FMI: Grecia nu are
nevoie de mai multã
austeritate

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) se pronunþã împotriva unor
mãsuri suplimentare de austeritate în
Grecia, dar face apel la crearea unui
sistem modern de asistenþã socialã
finanþat cu banii obþinuþi în urma
reechilibrãrii sistemului de impozi-
tare ºi a pensiilor mult prea generoa-
se, conform Reuters.

ªeful departamentului european
al FMI, Poul Thomsen, ºi economi-
stul ºef Maury Obstfeld au scris un
articol în care aratã cã instituþia fi-
nanciarã apreciazã cã insistenþa zo-
nei euro privind obþinerea unui exce-
dent primar de 3,5% din PIB în 2018
este greºitã ºi ar fi suficient ca Grecia
sã înregistreze un surplus de 1,5%
din PIB.

“Am avertizat cã aceastã cerinþã
va genera un anumit grad de austeri-
tate care ar putea stopa redresarea
economiei”, au afirmat oficialii
FMI.

Oficialii zonei euro s-au declarat
surprinºi de cele afirmate de repre-
zentanþii FMI, menþionând cã nego-
cierile cu Grecia trebuie sã se derule-
ze “în privat”.

V.R.

Iohannis-PSD: 85 la 103
Ca la baschet, ar putea sã cre-

adã cineva! Un meci este la
mijloc, dar terenul pe care se

joacã nu este unul
sportiv ºi nici poli-
tic, ci se cheamã
Constituþia Româ-
niei!

Nu trebuie sã fie
cineva “docent” în
drept ca sã poatã citi
ºi înþelege mesajul ºi soluþiile Consti-
tuþiei României pentru problemele
elementare, cum este cazul mandatu-

lui guvernamental. Sunt douã situaþii
cînd acest mandat este pus în discuþie
ºi Constituþia prevede un rol expres
pentru Preºedintele României. În ordi-
nea logicii democraþiei, primul tip de
situaþie survine imediat dupã de-
sfãºurarea alegerilor. Se anunþã rezul-
tatele, sunt validate, iar pe baza lor in-
stituþia fundamentalã a oricãrei demo-
craþii, Parlamentul, se constituie ºi îºi
începe mandatul. Prima problemã a
acestui mandat este asigurarea unui
nou Guvern. Aici intervine ºi
Preºedintele, conform art. 103, de-

sfãºurînd în mod logic operaþiunile de
consultare a partidelor reprezentate în
Parlamentul nou ales/format, începînd
cu cel care deþine majoritatea, dacã o
asemenea majoritate existã. Dupã
care, Preºedintele îºi exercitã atributul
de a desemna un candidat pentru fun-
cþia de prim-ministru. Fãrã sã o spunã
explicit, textul subînþelege, fãrã echi-
voc, faptul cãacel candidat esteagreat/
acceptat de partidul care deþine majo-
ritatea, putînd sã fie, sau sã nu fie un li-
der sau un membru al sãu!

(continuare în pagina 3)

Alexander Adamescu, fiul lui Dan Ada-
mescu, ne-a vorbit, în a doua parte a
interviului acordat în exclusivitate, de-
spre luptele de putere de la companiile
Intercontinental ºi Unirea Shopping
Center, unde grupul The Nova Group
(TNG) are participaþii.
Alexander Adamescu conduce afaceri-
le TNG, dupã ce tatãl sãu a fost con-
damnat la 4 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare, într-un dosar de corupþie,
privind soluþii favorabile în dosare de
insolvenþã.
În luna mai, procurorii au emis un mandat
de arestare pe numele lui Alexander Ada-
mescu, pentru dare de mitã, iar, în iunie,
acesta a fost arestat la Londra, înainte de
o conferinþã despre abuzurile mandatelor
de arestare europene, unde trebuia sã
vorbeascã. Cererea pentru extrãdarea sa
se judecã în aprilie 2017.

“UniCredit” avea
123.000 de angajaþi la
finele lunii septembrie
2016.
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AMÂNAREA REDUCERII ANUMITOR TAXE DIN CODUL FISCAL

Cioloº ºi Dragnea: întâi
s-au înþeles, apoi premierul
s-a rãzgândit

A
mânarea aplicãrii unor
reduceri de taxe prevã-
zute în actualul Cod Fi-
scal sã intre în vigoare

de la 1 ianuarie 2017 a fost, ieri,
motiv de bâlbãieli pentru guvernul

Cioloº.
Preºedintele PSD Liviu Dragnea a

afirmat, ieri într-un interviu acordat
ºtiri pesurse, cã a discutat cu premie-
rul Dacian Cioloº ºi i-a cerut acestu-
ia sã analizeze posibilitatea amânãrii

pentru 1 ianuarie 2018 a reducerii
TVAcu un punct procentual: “Sigur,
i-am spus domnului prim ministru cã
noi vom aplica strict Programul de
Guvernare prezentat în timpul cam-
paniei electorale ºi în acest sens i-am
solicitat sã analizeze posibilitatea
prorogãrii pentru un an a unor preve-
deri din Codul Fiscal. Astfel, noi
avem în program reducerea TVA la
18% de la 1 ianuarie 2018, dar în
acelaºi timp pãstrarea actualei cote
de 20% în 2017, deoarece conside-
rãm cã reducerea doar cu 1 punct
procentual a TVA-ului în acest an nu
va aduce un avantaj nici companii-
lor, dar nici consumatorilor”.

A.S., E.O.
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