
5 948491 340012 98650

Marþi, 7 iunie 2016, nr. 109 (5689), anul XXV 16 pagini2 lei

Calendele greceºti, noul
orizont pentru creºterea

dobânzii în SUA
“Oricine susþine cã economia Ame-

ricii este în declin nu face decât sã col-
porteze ficþiuni”, a declarat preºedin-
tele Barack Obama în ultimul sãu di-
scurs privind starea naþiunii din faþa
Congresului, din ianuarie 2016.

Unul dintre princi-
palele argumente a fost
crearea a peste 14 mi-
lioane de noi locuri de
muncã din 2010, dar
foarte puþine se spun
despre calitatea acestor
locuri de muncã.

Dar dacã economia Statelor Unite
s-a redresat dupã criza financiarã ºi
este gata sã intre într-o nouã erã a
creºterii, cum poate fi explicatã apa-
riþia fulminantã a lui Donald Trump
pe scena politicã ºi ºansele sale foar-
te mari de a câºtiga alegerile viitoa-
re? În cazul candidatului democrat,

Hillary Clinton, angajarea în cursa
pentru Casa Albã este mai uºor de
explicat: fosta primã-doamnã a con-
siderat mereu cã fotoliul de
preºedinte i se cuvine, mai ales dupã
ce a pierdut nominalizarea în faþa lui
Barack Obama în 2008.

În acest context, Biroul de Statisticã
al SUA (BLS, Bureau of Labor Stati-
stics) a raportat un numãr al locurilor
de muncã nou create cu mult sub
aºteptãri în luna mai 2016, dar ºi o scã-
dere semnificativã a ratei ºomajului.

Declinul ratei ºomajului este ex-
plicat mai ales de ieºirile masive din
rândul forþei de muncã. Numãrul
persoanelor care nu mai fac parte din
forþa de muncã a atins un nou record
în luna mai 2016, de 94,708 milioa-
ne, pe fondul unor ieºiri lunare de
664 de mii.
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DEPUTATUL ZAMFIR ÎI RÃSPUNDE LUI MIHAI BOGZA

“Sunt prea multe schelete ale
bãncilor prin seifurile BNR”

Parlamentarii nu sunt obligaþi sã
realizeze studii de impact când
întocmesc proiecte de lege, preci-
zeazã deputatul liberal Daniel Cã-
tãlin Zamfir - care a promovat Le-
gea dãrii în platã -, rãspunzând
afirmaþiilor pe care le-a fãcut Mi-
hai Bogza, în calitate de membru
în Boardul Consiliului Investitori-
lor Strãini (FIC), în interviul “Ini-
þiatorii Legii dãrii în platã aveau
responsabilitatea întocmirii stu-
diului de impact”, publicat, ieri, 6
iunie 2016, în ziarul BURSA.

Parlamentarul ne-a menþionat:
“Legea 24/2000, la art. 7 alin. 6,
spune foarte clar cã nu e obligato-
riu studiul de impact în cazul ini-
þiativelor venite din partea parla-
mentarilor. Sunt obiºnuit cu dezin-
formãrile preºedintelui Bancpost,
domnul Mihai Bogza, care, în paran-
tezã fie spus, vorbeºte mereu în cali-

tatea de membru în board-ul Consi-
liului Investitorilor Strãini, fiindu-i
ruºine sã mai aparã ca preºedintele
unei bãnci «campioanã» la clauze
abuzive care pierde pe bandã rulantã

procesele cu clienþii sãi.
Indivizii de teapa lui Bogza trã-

iesc în altã lume. Pentru ei, oame-
nii sunt cifre ºi nimic mai mult!
Nu conteazã cã sunt, au fost zeci
de oameni care ºi-au pus capãt zi-
lelor din cauza lor, nu conteazã
zecile de mii de oameni rãmaºi
fãrã case din cauza lor, nu li s-a
miºcat un muºchi pe faþã când au
vãzut cã zeci de oameni ºi-au pus
capãt zilelor din cauza lor! În
timp ce ei s-au ales cu bonusuri
pentru cã i-au ademenit pe oame-
ni cu produse financiare înºelãto-
are, românii au rãmas fie sclavii
bãncilor pe viaþã, fie fãrã case ºi
cu vieþile distruse!
A venit vreo bancã în Parlament

cu vreun studiu de impact, fie el ºi
doar pentru banca respectivã?

(continuare în pagina 4)

TOATE BÃNCILE CARE AU CONTESTAT DAREA ÎN PLATÃ AU
RIDICAT EXCEPÞIA DE NECONSTITUÞIONALITATE

“Unele motive invocate de bãnci în
contestaþii sunt de-a dreptul hilare”

(Interviu cu avocatul Alexandra Burada)

Reporter: Din ceea ce aþi discutat
cu clienþii ºi cu colegii, care este si-
tuaþia actualã legatã de darea în platã?

Alexandra Burada: În acest mo-
ment, oamenii se aflã într-o stare de
incertitudine ºi anxietate provocatã
de acþiunile creditorilor ºi de reacþia
statului faþã de aplicarea acestei legi.
Fac referire aici în mod special la im-
pozitarea operaþiunii de dare în platã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

BCE: Sectorul bancar
din umbrã nu trebuie
lãsat sã-ºi asume
riscuri prea mari

Reforma sectorului bancar euro-
pean ar trebui sã evite încurajarea
creditãrii riscante în sectorul
non-bancar, avertizeazã vice-
preºedintele Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), Vitor Constancio, sub-
liniind cã autoritãþile de reglementa-
re competente ar trebui sã se asigure,
prin eliminarea lacunelor din norme,
cã riscurile nu trec pur ºi simplu de la
bãnci la creditorii din umbrã,
precum fondurile de investiþii.

“Trebuie sã evitãm ca normele de
reformare a bãncilor sã creascã sti-
mulentele pentru sporirea riscului de
intermediere financiarã din afara
sectorului bancar. Societãþile
non-bancare ºi finanþarea bazatã pe
pieþe s-au extins enorm, iar rolul lor
în finanþarea economiei continuã sã
creascã într-un ritm rapid”, a spus
ieri Constancio, adãugând: “Aceastã
diversificare a surselor de finanþare
are numeroase aspecte pozitive, dar
creºte responsabilitatea autoritãþilor
de reglementare, care trebuie sã se
asigure cã nu conduce la creºterea
riscului sistemic”.

În acest context, oficialul BCE a
fãcut, din nou, apel la aplicarea de
instrumente “macroprudenþiale”
care sã împiedice fondurile de in-
vestiþii sã acumuleze prea multe
datorii.

V.R.

CÃLIN
RECHEA

Majoritatea bãncilor contestã darea în

platã ºi, aºa cum au promis înainte de

intrarea în vigoare a legii, toate insti-

tuþiile de credit care au adoptat acea-

stã strategie au ridicat excepþia de ne-

constituþionalitate, dupã cum ne-a

spus, într-un interviu, avocatul Ale-

xandra Burada, care colaboreazã cu

Asociaþia Utilizatorilor Români de Ser-

vicii Financiare (AURSF).

Potrivit domniei sale, oamenii aºteap-

tã în continuare clarificarea modului

de impozitare, dar ritmul de primire a

cererilor de notificare a înregistrat o

uºoarã creºtere.

Alegeri intermediare: mod de folosire
A

legerile locale româ-
neºti sunt un caz parti-
cular de alegeri inter-
mediare. Ele oferã, prin

participarea electoralã redusã, posi-
bilitatea manifestãrii votului strate-
gic care avantajeazã partidele cu o
reþea puternicã la nivel local, dar ºi
reþelele grupãrilor anti-sistem. În
general, analiºtii sistemelor electo-
rale considerã alegeri intermediare
competiþiile electorale ce se des-
fãºoarã în intervalul dintre alegerile
considerate principale ºi cãrora pu-
blicul le dã o mai micã importanþã.
Astfel, în SUA, alegerile de la mij-
locul mandatului sau în Europa ale-
gerile pentru Parlamentul european
sau cele municipale sunt reprezen-
tative pentru aceste cazuri. Iar ale-
gerile din 5 iunie nu fac excepþie de
la aceastã regulã.

Prezenþa la vot scãzutã din iunie
2016 nu este deloc o excepþie: din fe-
bruarie 1992 încoace, de la primele
alegeri locale de dupã revoluþie, ten-
dinþa a fost în general descrescãtoa-
re. În 1992 prezenþa - referinþa va fi
în continuare la primul tur de scrutin
pentru a putea compara cu alegerile
din 2016 - a fost de 65% (cu 20%
mai micã decât pe 20 mai 1990, la
primele alegeri generale), în iunie
1996 cobora deja la 56,47%, pentru
ca în 2000 ajungea la 50,85%. La
alegerile din 2004 prezenþa la vot va
cunoaºte o creºtere, la 54,23%, pen-
tru ca apoi în 2008 sã recadã la
49,38%, sã creascã din nou la în
2012 la 56,39% ºi sã recadã în iunie
2016 la 48,43%.

CRISTIAN PÎRVULESCU
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