FMI, jocuri pentru Germania pe piața berii din România. Vâlcov: Au vrut să mă dea afară
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Descriere foto:

Darius Vâlcov a declarat pentru DC News că Fondul Monetar Internațional a încercat să îl elimine din comisia de negociere
după ce a descoperit că se făceau jocuri pentru Germania în defavoarea României.
Darius Vâlcov acuză jocuri murdare ale Fondului Monetar Internațional în momente cheie ale economiei românești. Mai mult, aduce
exemple concrete despre modul în care se cereau măsuri drastice pentru România care avantajau importuri din Germania.
"Trebuia semnat în două ore"
”Eu am ales în 2015. Au fost trei ocazii în 2014 și 2015 mi s-au propus trei lucruri diferite. (...)În 2014 eram ministrul Bugetului,
eram împreună cu doamna Petrescu care era ministru de Finante, cei doi negociatori șeﬁ, cu Fondul Monetar Internațional, în
momentul în care s-a venit și ni s-a spus că avem un acord pe care vrem să îl prelungim. În acel acord trebuie să închidem
aproximativ patru fabrici, în acel acord trebuia să reducem salariile și să le plafonăm la 7% din PIB, trebuia să mărim prețul la gaze
care oricum s-a mărit ulterior, trebuia să continuăm să luăm bani de la FMI și mai mult decât atât acel acord trebuia semnat în două
ore. Era într-o zi de duminică, în care cei doi miniștri trebuiau să semneze acest acord. (...) Am înregistrarea de la acea negociere.
Le-am spus că ‘nu cred în acordurile cu FMI și am să vă spun de ce: În 2013 ați venit și ne-ați spus că trebuie să mărim acciza la bere
pentru că vom încasa 100 de milioane de lei și ne-ați mai spus că trebuie să punem o taxă pe bunurile agricole și vom încasa 400 de
milioane de lei. În 2014, după un an de zile, putem să vedem ce s-a întâmplat pentru că fostul Guvern a făcut ceea ce s-a spus. Și
ce se întâmplase între timp.(...) Au mărit acciza la bere, s-au încasat 959 de milioane de lei în plus, dar în același timp 9000 de
oameni și-au pierdut locurile de muncă pentru că în momentul acela angajatorii au preferat să dea angajații afară, am
pierdut 80 de milioane de lei din pierderea taxelor și impozitelor provenite din contribuții și din impozitelor pe muncă și mai
interesant decât atât, au crescut importurile de bere din Germania cu 25%. Și i-am spus doamnei Schaeﬀer (n.r. președintele
delegației FMI) în față acest lucru: ‘da, e foarte avantajoasă această măsură pentru Germania, dar pentru România a
fost un dezastru. Iar măsurile pe care vreți să le aplicați, noi nu le vom aplica'", a declarat Marius Vâlcov.
"FMI-ul s-a opus"
Darius Vâlcov susține că opoziția sa în fața acestor măsuri a dus la cererea excluderii lui delegație. S-au prelungit discuțiile încă o
săptămână, au mers la doamna ministru Ioana Petrescu și i-au spus că ‘vrem ca domnul Vâlcov să iasă din delegația de negociere’. În
acel moment l-am sunat pe domnul prim-ministru Victor Ponta și i-am spus , ‘dacă vreți eu ies, dar plec deﬁnitiv din Guvern dacă
mă dați afară din comisia de negociere’. Victor Ponta mi-a spus ‘nu, rămâi în comisia de negociere, negociază și vezi dacă poți
obține ceea ce trebuie pentru România’. I-am spus că la 1 ianuarie România trebuie să coboare TVA-ul de la 24% la 19% pentru că
vom aduce 10 miliarde de lei în plus față de cât estimează FMI.(…) FMI-ul s-a opus și a apus că nu vom aduce acești bani. Anul 2015
s-a încheiat cu 11 milarde de lei în plus față de cât a fost prognozat la începutul anului", a mai declarat Vâlcov.

