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ROBOR - noul coºmar al
clienþilor Prima Casã
l Raportul CNSM pe 2017: “O vulnerabilitate la
adresa stabilitãþii financiare se referã la creºterea
îndatorãrii populaþiei”
Indicele ROBOR provoacã fiori tot
mai reci împrumutaþilor în moneda naþionalã, crescând, în mod alert, de la o
zi la alta. Ieri, ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care
sunt calculate
dobânzile aferente celor mai
multe împrumuturi în lei, a
urcat la 3,24%
pe an, de la
3,15% vineri,
un nivel mai
mare fiind atins în martie 2014.
Indicele ROBOR la 6 luni s-a cifrat,
ieri, la 3,29%, cel la 9 luni - la 3,31%,
iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,34%.
În perioada similarã a anului trecut,
indicele ROBOR la 3 luni se situa la
nivelul de 0,37% pe an, acesta în-

cepând sã creascã în septembrie 2017.
Irina Chiþu, director FinZoom.ro, a
explicat: “Creºterea ROBOR indicã
faptul cã bãncile au nevoie de lei ºi se
împrumutã mai
scump între ele.
Au nevoie de
bani atât pentru
a da credite populaþiei ºi firmelor, cât mai
ales pentru a
împrumuta statul”, în condiþiile în care Ministerul Finanþelor Publice
vrea sã atragã de la bãnci trei miliarde
lei în iulie, dupã ce a atras alte trei miliarde lei luna trecutã”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

Comisia Iordache gireazã
Codul infractorilor
Abuzul în serviciu a fost aproape
dezincriminat, ieri, în Comisia Iordache de parlamentarii PSD-ALDE.
Textul pe care coaliþia aflatã la putere
doreºte sã îl vadã promulgat în Codul
Penal are menirea de a-i salva pe foarte
mulþi dintre membrii celor douã partide care sunt
suspecþi sau
inculpaþi în
dosare penale.
Conform
amendamentului PSD,
constituie
abuz în serviciu “fapta funcþionarului public, aflat în exerciþiul atribuþiilor de
serviciu reglementate expres, prin
legi, ordonanþe de guvern sau ordonanþe de urgenþã, care refuzã sã îndeplineascã un act sau îl îndeplineºte
prin încãlcarea atribuþiilor astfel reglementate, a unor dispoziþii exprese
dintr-o lege, ordonanþã de guvern sau
ordonanþã de urgenþã, în scopul de a
obþine pentru sine, soþ, rudã sau afin
pânã la gradul II inclusiv, un folos
material patrimonial ºi prin aceasta
cauzeazã o pagubã certã ºi efectivã mai
mare decât echivalentul unui salariu
minim pe economie sau o vãtãmare a

drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice
sau juridice se pedepseºte cu închisoare
de la 2 la 5 ani sau amendã”.
Un text însuºit parþial din propunerea fãcutã ieri dimineaþã de Ministerul
Justiþiei ºi ce are drept scop dezincriminarea în proporþie de 80% a
infracþiunii de
abuz în serviciu
aºa cum este ea
prevãzutã în actualul Cod Penal ºi în stoparea
a mii de dosare
aflate în lucru pe
rolul instanþelor
de judecatã ºi pe rolul parchetelor.
Referitor la abuzul în serviciu, la Comisia Iordache au fost depuse 31 de
amendamente pentru modificarea textului art. 297 din Codul Penal. Acestora li
s-a adãugat textul trimis ieri dimineaþã
de Ministerul Justiþiei. Reprezentantul
Ministerului Justiþiei a susþinut cã pentru
propunerea amendamentului s-a pornit
de la deciziile nr. 405/2016 ºi
nr.392/2017 ale Curþii Constituþionale
privind abuzul în serviciu.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

CRIZÃ POLITICÃ LA BERLIN

Ministrul german de Interne
ameninþã cu demisia
l Coaliþia cancelarului Angelei Merkel riscã sã piardã
majoritatea parlamentarã
Ministrul german de Interne, Horst
Seehofer, lider al Uniunii Creºtin-Sociale (CSU), intenþioneazã sã demisioneze în condiþiile în care noul plan al
Uniunii Europene cu privire la gestionarea problemei migraþiei, respectiv
acordurile bilaterale în acest sens
încheiate sãptãmâna trecutã de cancelarul Angela Merkel cu unele þãri au
cauzat o crizã în guvernul de la Berlin.
Conform presei strãine, Seehofer
este dispus sã renunþe ºi la conducerea
partidului. Domnia sa a precizat: “Am
spus ca voi face disponibile ambele
posturi în cel mult trei zile”.
Angela Merkel insistã asupra unor
soluþii la nivel european privind migraþia, respingând o propunere a CSU privind înfiinþarea unor centre în apropierea frontierei germane, în care migranþii sã fie instalaþi în timp ce li se analizeazã cererile de azil. Solicitanþii respinºi ar urma sã fie trimiºi înapoi în þãrile
lor de origine, direct din aceste centre.
Cancelarul spune, însã, cã oprirea în
mod unilateral a imigranþilor la frontierã ar putea “sã trimitã un semnal
greºit partenerilor europeni”.

Merkel, care este susþinutã de conducerea CDU, considerã cã situaþia
din þara sa este “foarte serioasã”.
Fãrã CSU, coaliþia Angelei Merkel
va pierde majoritatea parlamentarã.
Merkel ar putea sã continue sã guverneze fãrã CSU, dar va trebui sã gãseascã un nou partener de coaliþie.
Horst Seehofer este dispus sã îºi pãstreze cele douã funcþii dacã va ajunge
la un acord cu Merkel pe tema migraþiei. Seehofer urma sã aibã o întâlnire
ieri seara cu liderii CDU, iar anterior
acesteia îºi exprimase speranþa cã pãrþile vor ajunge la un acord.
Duminicã, Seehofer a discutat timp
de mai multe ore cu liderii CSU despre
rezultatele summitului UE privind soluþionarea crizei refugiaþilor, respingând varianta europeanã propusã.
Seehofer, lider al CSU din 2008, deþine portofoliul de Interne de aproximativ trei luni. În cazul în care nu va
demisiona, Merkel îl poate demite pe
Seehofer dacã ministrul decide sã implementeze planurile de oprire la
frontierã a azilanþilor care sunt deja
înregistraþi în alte þãri din UE. (A.V. )

Ilustraþie de MAKE

Iresponsabilitatea clasei
politice va fi, din nou, foarte
scumpã pentru România

C

aracterul iresponsabil al 14 miliarde de dolari doar din fonduriluptelor politice interne va le de obligaþiuni în ultimele douã luni
deveni tot mai evident în ºi jumãtate, în timp ce fondurile cu
perioada urmãtoare, în portofolii de acþiuni au înregistrat
condiþiile în care ignorarea evoluþiilor ieºiri de aproape 9 miliarde de dolari în
de pe pieþele internaþionale, mai
ultimele trei sãptãmâni.
ales a celor de la nivelul econoConform datelor de la Blomiilor emergente, va avea un
omberg, capitalizarea totalã a
efect deosebit de negativ asupra
pieþelor de acþiuni la nivel gloeconomiei noastre ºi a finanþebal a scãzut cu circa 10 triliolor publice.
ane de dolari de la începutul
Un articol recent din Finanacestui an, pe fondul unei scãCÃLIN
cial Times aratã cã “investitorii RECHEA deri a indicelui acþiunilor banau retras miliarde de dolari din
care din Germania, Deutsche
fondurile de investiþii cu expunere faþã Börse Prime Banks, pânã la minimul
de obligaþiunile ºi acþiunile de pe ultimilor 30 de ani.
pieþele emergente”.
În plus, curba randamentelor din
Datele preluate de la banca de inves- SUA s-a apropiat periculos de mult
tiþii Jefferies indicã retrageri de peste de inversare (n.a. fenomen caracteri-

zat prin randamente pe termen lung
mai mici decât cele pe termen scurt),
în condiþiile în care diferenþa dintre
randamentul obligaþiunilor guvernamentale de 10 ani ºi de 2 ani a scãzut
pânã la cel mai redus nivel din august
2007.
Raghuram Rajan, profesor de finanþe la Universitatea din Chicago ºi fost
guvernator al Bãncii Indiei, a scris recent în Financial Times cã “pieþele
obligaþiunilor transmit semnale ale
unei recesiuni”.
Acesta este contextul în care guvernul României se confruntã cu dificultãþi tot mai mari de finanþare a deficitului bugetar, care a crescut în primele
cinci luni din 2018 de 3,7 ori faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut, pânã

la 8,14 miliarde de lei, ceea ce reprezintã 0,88% din PIB-ul de 929,95
miliarde estimat pentru acest an.
Mai mult, cheltuielile cu dobânzile
au crescut cu 34,9% în primele cinci
luni ale anului faþã de aceeaºi perioadã
a anului precedent, pânã la 5,56 miliarde de lei.
Având în vedere cã resursele financiare ale guvernului nu sunt echivalente cu întregul Produs Intern Brut, un
indicator mai realist al capacitãþii de
susþinere a programului de guvernare
îl reprezintã deficitul raportat la veniturile bugetare. Acesta a urcat pânã la
7,3% în primele cinci luni din 2018,
faþã de 2,2% în aceeaºi perioadã a anului trecut.
(continuare în pagina 5)

