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Scade deficitul
guvernamental
în Uniunea
Europeanã

Deficitul guvernamental ajustat
sezonier din Uniunea Europeanã
(UE) a scãzut uºor în trimestrul al
patrulea din 2014, la 2,6% din PIB,
de la 2,8% din PIB în cele trei luni
precedente, anunþã Eurostat.

Veniturile guvernamentale totale
ale regiunii au sporit pânã la 45,5%
din PIB în perioada octombrie-de-
cembrie 2014, de la 45,2% din PIB
în trimestrul al treilea, iar cheltuielile
totale au ajuns la 48,1% din PIB, de
la 47,9% din PIB.

Deficitul guvernamental al zonei
euro a urcat la 2,4% din PIB în ulti-
mul trimestru al anului trecut, sub li-
mita oficialã de 3% din PIB prevãzu-
tã în Tratatul de la Maastricht. Defi-
citul guvernamental ajustat sezonier
al zonei euro s-a situat la 2,2% din
PIB, în trimestrul al treilea din 2014.

În uniunea monetarã, veniturile
totale guvernamentale au fost de
46,7% din PIB în ultimele trei luni
din 2014, comparativ cu 46,6% în
trimestrul al treilea. În acelaºi inter-
val, cheltuielile guvernamentale din
zona euro au fost de 49,1% din PIB,
faþã de 48,8% în perioada iulie-sep-
tembrie 2014.

V.R.

n Cehii de la CTP au cumpãrat parcul
logistic Cefin Arad

PAGINA 4

n CNSC: “Noua lege a achiziþiilor publice ar
putea complica viaþa constructorilor”

PAGINA 5

n Comerþul ilegal cu
tutun conduce la costuri
anuale de 10 miliarde
euro

PAGINA 2

n “Deutsche Bank”,
amendatã cu 2,5
miliarde dolari pentru
manipularea dobânzilor

PAGINA 16

GRAM AUR = 157,3604 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2654 RON EURO = 4,4177 RON DOLAR = 4,1152 RON

TTIP va submina direct
ºi bruma de democraþie
rãmasã în Europa

L
iberul schimb repre-
zintã una dintre cele
mai puternice forþe
pentru creºterea

competitivitãþii ºi productivi-
tãþii din cadrul unei economii
naþionale. Producãtorii de bu-
nuri ºi servicii trebuie sã se
adapteze, altfel nu au nicio ºansã de
prosperitate sau supravieþuire, iar
consumatorii beneficiazã de cea mai
largã ofertã, atât din punct de vedere
al calitãþii cât ºi al preþului.

A existat o perioadã în istoria Ma-
rii Britanii, cu aproape douã secole
în urmã, în care autoritãþile au eli-
minat barierele de intrare pe piaþa
internã, chiar dacã partenerii co-
merciali ºi-au menþinut politicile
protecþioniste.

Acum trãim într-o nouã erã, în
care “liberul schimb” este reglemen-
tat bilateral sau prin acorduri multi-
laterale.

Unul dintre acestea este ºi TTIP
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership), aflat într-o fazã avan-
satã a negocierilor între Uniunea Eu-
ropeanã ºi Statele Unite. Toate de-
claraþiile oficiale, indiferent de par-
tea Atlanticului de unde sunt lansate,
proclamã iminenþa unui nou ev al
bunãstãrii, determinat de ridicarea
barierelor comerciale ºi construirea
unui cadru pentru protejarea investi-
þiilor.

Din pãcate, promisiunile autoritã-

þilor nu pot fi evaluate, iar re-
alismul acestora nu poate fi
dezbãtut pe scarã largã, deoa-
rece textul Parteneriatului
Transatlantic pentru Comerþ
ºi Investiþii, cu miile sale de
pagini, este secret. De ce?
Oare nu este transparenþa de-

cizionalã un principiu fundamental
pentru ceea ce se vrea a fi odatã
Europa Unitã, o entitate dedicatã bu-
nãstãrii cetãþenilor ei?

Explicaþiile sunt oferite de organi-

zaþii neguvernamentale, cum este
Corporate Europe Observatory (cor-
porateeurope.org), al cãrui scop de-
clarat este “expunerea puterii
lobby-ului corporatist din Europa”.

Cel mai controversat aspect al
TTIP îl reprezintã clauzele din sec-
þiunea dedicatã protecþiei investiþii-
lor strãine. Presa din Germania a
scris despre instaurarea unei “justiþii

paralele” în urma aprobãrii acordu-
lui, din cauza unor prevederi extra-
ordinare referitoare la protecþia in-
vestitorilor strãini, care indicã un po-
tenþial major de încãlcare flagrantã a
suveranitãþii statelor participante,
dupã cum arãtam într-un articol din
toamna anului trecut (“Acordul de
liber schimb dintre UE ºi SUA va
înlocui suveranitatea statelor cu cea
a corporaþii lor”, BURSA,
04.09.2014).

Criticii tratatelor de liber schimb
aratã cã acestea vor im-
pune “un cadru rigid al
dreptului corporatist in-
ternaþional, construit
exclusiv pentru protec-
þia intereselor corpora-
þiilor, prin eliminarea
oricãrui risc financiar ºi
a responsabilitãþii socia-
le sau de protecþie a me-
diului”.

Corporate Europe
Observatory (CEO) a
venit zilele trecute cu

noi dovezi în acest sens, prin pu-
blicarea unui document de lucru
al Comisiei Europene, care se
gãseºte la adresa http://corpora-
teeurope.org/sites/default/f i-
les / reconstructed_ec_propo-
s a l _ r e g u l a t o r y _ c o o p e r a-
tion_march_2015_0.pdf.

(continuare în pagina 13)

Fiscalitatea pe înþelesul tuturor

Guvernul, în rãscolitoarea
goanã dupã resurse (inex-
plicabil de greu identifica-

bile într-o economie care duduie în
damf de prosperitate iminentã ), a
decis sã impoziteze tot.

Bacºiºul, ultima redutã a neglijen-
þei permisive a aparatului colector, a
cãzut sub asaltul de nestãvilit al de-
terminãrii Statului.

Bacºiºul a fost descris ºi legiferat.
Astfel, “bacºiºul este orice sumã de
bani oferitã în mod voluntar de

client, în plus faþã de contravaloarea
bunurilor livrate sau a serviciilor
prestate de cãtre operatorii economici,
precum ºi restul dat de vânzãtor
clientului ºi nepreluat de acesta în
mod voluntar.”

Bacºiºul “poate rãmâne la dispo-
ziþia angajatorului, care poate dispu-
ne fie pãstrarea lui ºi suportarea din
acesta a unor costuri pe care le are în
mod curent, fie distribuirea cãtre an-
gajaþi spre a-i stimula.”

Observaþie: Agentul economic are
costuri curente neevidenþiate care
pânã acum nu erau acoperite. Sau pe
care patronul le acoperea prin dona-
þii, prin stipendii alocate propriei ac-
tivitãþi economice conform princi-
piului aducerii banilor de acasã.

Altã observaþie: Patronul îºi poate
stimula angajaþii cu bani produºi ex-

tra chiar de aceºtia.
Chelnerii, barmanii ºi picolii,

ospãtarii ºi debarasatorii pot primi
bacºiº în mod colectiv, algoritmul
împãrþirii beneficiului rãmânând la
latitudinea unui responsabil cu dez-
legarea misterului solomonic al re-
partiþiei juste. Sau pot fi supraremu-
neraþi separat de gratitudinea clien-
þilor, într-un cuantum determinat
care s-ar impune însã ºi el evidenþiat
contabil separat, în cazul în care an-
gajatorul generos intenþioneazã
sã-ºi miluiascã salariaþii în concor-
danþã cu intenþia clientului.

Personalul unui local va trebui sã
declare sumele deþinute personal,
care vor fi segregate de rulajul lichid
al casei. (MIHAI ANTONESCU)

(continuare în pagina 6)

Grecia ºi creditorii nu au luat
în discuþie un “Plan B”
l Atena i-ar putea cere ESM sã cumpere
obligaþiunile guvernamentale elene deþinute de BCE

Grecia ºi creditorii sãi nu au luat în
discuþie un “Plan B”, care sã fie apli-
cat în situaþia în care Atena nu va
reuºi sã-ºi achite o tranºã din datoria
cãtre Fondul Monetar Internaþional
(FMI) sau va intra în incapacitate de
platã, dacã nu va
ajunge la un acord de
finanþare de urgenþã
cu zona euro, potrivit
unui oficial elen citat
de Bloomberg.

Sub condiþia ano-
nimatului, acesta a
spus cã Grecia ºi-a
îndeplinit “partea”, iar un acord cu
creditorii ar trebui sã fie realizat în
luna curentã.

Astãzi este programatã la Riga, în
Letonia, o reuniune a miniºtrilor de
finanþe din zona euro, în cadrul cãreia
oficialii europeni vor încerca sã con-
vingã Grecia sã-ºi ia angajamentul sã
implementeze reformele economice

necesare deblocãrii unei tranºe de
împrumut înainte ca þara sã rãmânã
fãrã lichiditãþi. Grecia mai poate ac-
cesa o tranºã de 7,2 miliarde de euro
din pachetul de asistenþã financiarã
obþinut în 2010, însã aceasta este blo-

catã pânã când Atena
va ajunge la un acord
cu creditorii interna-
þionali pe marginea
reformelor.

Pe de altã parte,
publicaþia elenã Kat-
himerini noteazã,
fãrã sã citreze sursa

informaþiei, cã Grecia i-ar putea soli-
cita Mecanismului European de Sta-
bilitate (ESM) sã achiziþioneze obli-
gaþiunile guvernamentale elene deþi-
nute de Banca Centralã Europeanã
(BCE), astfel încât, cu banii obþinuþi,
Atena sã-ºi poatã achita datoriile sca-
dente în varã. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

NICOLAE CINTEZÃ, BNR:

“Împrumuturile performante
nu pot fi vândute”
l Avocatul Piperea: “Vânzarea creditelor de cãtre bãnci pare o simulaþie”
l Surse judiciare: “Din perspectiva drepturilor consumatorului, creanþele
nu pot fi externalizate fãrã acordul debitorului”

Î
n mijlocul crizei creditelor în
franci elveþieni (CHF), consu-
matorii reclamã din ce în ce
mai multe operaþiuni fãcute de
bãncile creditoare, operaþiuni

considerate abuzive.
Printre acestea se numãrã cesiona-

rea împrumuturilor, fie ele perfor-
mante sau nu, cãtre entitãþi din afara
þãrii, fãrã ca debitorii sã fie anunþaþi
în prealabil de cãtre bãnci.

Sunt clienþi cu credite în CHF care
susþin cã anumite bãnci ºi-au vândut
întregul portofoliu de împrumuturi
cãtre entitãþi din Olanda, “fãrã sã
anunþe pe cineva”. Ei opineazã cã
respectivele instituþii financiare s-ar
afla în ilegalitate fãcând aceste tipuri
de operaþiuni.

“Am primit scrisoare de la bancã
în care anunþã foarte eliptic cum
cã este mutat creditul. M-am dus
în douã agenþii ºi am întrebat ce
înseamnã acest lucru, dar mi s-a
rãspuns grosolan cã nu e treaba mea,
cã eu trebuie doar sã îmi plãtesc
rata!”, se aratã într-unul din mesajele
primite la redacþie de la consumatori.

Cesionarea creditelor cãtre entitãþi
din alte þãri pare sã fie “o simulaþie”,
în opinia avocatului Gheorghe Pipe-
rea.

Domnia sa ne-a explicat: “Toatã

operaþia seamãnã cu o simulaþie. De-
sigur, pot fi ºi cazuri în care bãncile
sã fi acþionat conform legii, însã con-
strucþia este artificialã, fiind fãcutã
astfel încât lasã impresia cã este o si-
mulaþie. Aparent, partenerul debito-
rului pare sã fie în continuare banca,
deºi scriptic apare SPV-ul din strãi-
nãtate (n.r. SPV - Special Purpose
Vehicle - este o societate înfiinþatã ca
sã realizeze un scop unic al unei so-
cietãþi cu probleme). Totodatã, pare

cã împrumutul nu mai este sub su-
pravegherea BNR ºi nu se mai aflã în
portofoliul bãncii. De asemenea,
pare cã ºi BNR se lasã pãcãlitã”.

Conform dexonline, simulaþia
înseamnã “folosirea de cãtre o per-
soanã a unui înscris constatator al
unui act juridic care nu corespunde
unei operaþii reale”.

Gheorghe Piperea subliniazã cã,
pentru înlãturarea acestei “aparenþe
înºelãtoare”, existã o tehnicã în
dreptul civil care poate fi utilizatã de
debitori, în instanþã, “pentru a da la o
parte ceea ce au fãcut bãncile, astfel
încât creditul sã revinã sub regle-
mentãrile BNR”.

De asemenea, BNR poate cere
bãncilor sã-ºi revizuiascã operaþiu-
nile, iar fiscul poate solicita o “reca-
lificare” a acestor cesiuni, în baza
principiului prevalenþei economicu-
lui asupra juridicului, dupã cum opi-
neazã domnul Piperea, afirmând:
“Cu siguranþã existã multe semne de
întrebare din punct de vedere fiscal,
referitoare la modul în care au fost
vândute creditele. Împrumuturile se
cesioneazã doar când existã anumite
motive, nu artificial”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

CAZUL ION ILIESCU

Gura prostului minciuni grãieºte

Ion Iliescu a afirmat, într-un in-
terviu acordat publicaþiei ger-
mane online Der Spiegel, cã a

aprobat “în principiu”, în perioada
2002-2003, o solicitare a SUA pri-
vind crearea unui centru al CIA în
România, fãrã sã ºtie cã urma sã fie
vorba de vreo unitate pentru deten-
þie, detaliile proiectului stabilindu-le
Ioan Talpeº, la acea vreme ºef al
Administraþiei prezidenþiale.

Ion Iliescu a precizat: “Noi nu
ne-am amestecat în activitãþile lor de
acolo. Mie, ca ºef de stat, mi s-a pã-
rut o chestiune minorã. Eram aliaþi,
luptam împreunã în Afganistan ºi
Orientul Mijlociu, aºa cã nu am mers
în detaliu în ceea ce priveºte cererea
unui aliat de a avea un sediu în
România (…)Era vorba despre un
gest de bunãvoinþã în perioada de di-
naintea aderãrii noastre la NATO”.

Când întreaga lume vuia cã
România a gãzduit închisori CIA, de
ce o fi tãcut mâlc?

Sã nu fi fãcut legãtura dintre

aprobarea pe care a dat-o ºi cãutarea
insistentã a locaþiei închisorii ameri-
cane de pe teritoriul nostru?

Strãinãtatea a vuit cã CIA a deþi-
nut o închisoare în România; când
autoritãþile noastre negau, lui Iliescu
chiar nu i-a trecut prin minte sã zicã:
“Staþi, fraþilor, sã nu ne compromi-
tem minþind, cã am o suspiciune cã,
totuºi, CIA putea sã aibã, aici, o
închisoare…”?

Inteligenþa este definitã drept ca-
pacitatea de a face legãtura între lu-

cruri (între cauzã ºi efect, între o pro-
cesualitate ºi condiþiile sale). Când
nu faci legãtura se cheamã prostie.
Dar Ion Iliescu a dat suficiente probe
cã este inteligent ºi, deci, acum doar
face pe prostul, pentru cã e preferabil
sã fii prost decât vinovat.

Nu ºtim ce l-a apucat pe Ion Iliescu
sã facã asemenea declaraþii abia
dupã 13 ani, nesilit de nimeni.

“Am considerat cã era un gest de
acomodare înaintea aderãrii noastre
la NATO”, a explicat Iliescu aproba-
rea pe care a dat-o CIA-ului, adã-
ugând: “În acel moment, mie, ca
preºedinte, acea solicitare nu mi s-a
pãrut mare lucru. Eram aliaþi (...), nu
am intrat în detalii. Dacã aº fi ºtiut ce
se putea face acolo, rãspunsul nu ar fi
fost pozitiv”.

Iliescu este cel care l-a fãcut pe
Mircea Geoanã prostãnac.

Acum ºi-ar dori sã se ia de mânã
cu Geoanã în banca proºtilor. (A.S.)

Motto:
“Tu nu trebuie sã faci
mmmmmmmh, dar eu nu
mã pot abþine!”

(reclamã Oreo)

“Atât Comisia Europeanã cât ºi
autoritãþile americane vor putea
sã exercite presiuni asupra
guvernelor ºi politicienilor
conform noii mãsuri, în
condiþiile în care aceºti jucãtori
puternici sunt paraºutaþi direct
în procesul legislativ naþional.”

KENNETH HAAR,
Corporate Europe Observatory

CÃLIN
RECHEA

Randamentul
obligaþiunilor elene
de stat cu maturitatea
la trei ani a scãzut cu
54 de puncte de bazã
ieri, la 27,08%.

PETER BRAUMULLER, EIOPA:

“Problemele bãncilor austriece
nu au un impact semnificativ pe
piaþa asigurãrilor”
l “Compania Astra nu prezintã risc sistemic, pentru
piaþa româneascã”, considerã vicepreºedintele
Autoritãþii de supraveghere europene

Sistemul bancar austriac are unele
probleme, dar acestea nu au un im-
pact semnificativ pe piaþa asigurãri-
lor ºi nici pe piaþa pensiilor din acea-
stã þarã, considerã Peter Braumuller,
director al departamentului pentru
supravegherea asigurãrilor ºi pensii-
lor private în cadrul Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã din Au-
stria FMA ºi vicepreºedinte al Auto-
ritãþii Europene pentru Asigurãri ºi

Pensii Ocupaþionale (EIOPA).
Cea mai mare problemã a sistemu-

lui bancar austriac, care dã fiori reci
pieþelor, sunt cele de la “Hypo Alpe
Adria”, unde guvernul din regiunea
Carinthia nu mai respectã integral ga-
ranþiile de rambursare. La aceasta se
adaugãpierderileErsteBankºiRaiffei-
sen Bank. (ADINAARDELEANU)

(continuare în pagina 6)

Citiþi detalii în pagina 3.


