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31,7 MILIOANE DE LEI AU LUAT CALEA
OLANDEI

Adamescu a vândut o firmã
plinã cu despãgubiri de la stat
pentru LIDO

“ªi acum priviþi cu
spaimã faþa noastrã
sceptic-rece,
Vã miraþi cum de
minciuna astãzi nu vi
se mai trece?“
(M. Eminescu,
Scrisoarea III)

H

exi Pharma nu este nicio
noutate, exceptând denumirea firmei.
În 1883, când Eminescu scria cel
mai bine, a fost internat într-o unitate
medicalã româneascã unde s-a chinuit vreo 7 ani înainte sã moarã otrãvit ºi infectat, dupã unii ºi ajutat cu o

cãrãmidã în cap. Mult timp, mortul a
fost de vinã, fireºte. Cã fuma. Sau cã
îi plãceau femeile. Sau cã avea minte
sã le seducã el pe ele ºi sã nu fie el sedus de tâlharii vremii. La autopsie
i-au pus creierul pe pervazul ferestrei ºi l-au uitat acolo câteva zile.
“Prea v-aþi atãtat arama sfâºiind

l Mihai Tãnãsescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vlãdescu, Gheorghe
Pogea, suspectaþi de constituirea unui grup infracþional organizat
Procurorii DIICOT au scos, ieri,
noi acuzaþii în dosarul Rompetrol II,
disjuns din cauza trimisã în judecatã
în anul 2006, în care a fost judecat
Dinu Patriciu, alãturi de alte
persoane.

Eurogrupul exclude
ajutorarea Greciei,
fãrã FMI
Preºedintele Eurogrupului, olandezul Jeroen Dijsselbloem, a exclus
marþi varianta continuãrii planului
de asistenþã convenit vara trecutã cu
Grecia fãrã Fondul Monetar Internaþional, chiar înaintea debutului reuniunii miniºtrilor de Finanþe din
zona euro, informeazã AFP.
Pânã acum, FMI nu s-a alãturat programului de asistenþã convenit de zona
euro ºi Grecia în vara anului trecut.
“Scopul reuniunii de astãzi este sã
ajungem la un acord cu FMI...Nu
existã opþiunea sã continuãm fãrã
FMI”, a spus Jeroen Dijsselbloem.
“FMI are o mare experienþã în derularea de programe ºi este foarte precis
în evaluarea situaþiei din Grecia, aºa cã
este o realã valoare adãugatã sã avem
alãturi FMI-ul”, a subliniat ministrul
olandez de Finanþe.
În schimb, FMI ºi-a sporit luni
presiunile asupra europenilor prin
publicarea unui document în care
cere o reducere necondiþionatã a datoriei Greciei, care, raportatã la PIB,
este cea mai mare din zona euro,
aproape 180%.
Cu toate acestea, anumiþi parteneri
europeni ai Greciei, printre care se
numãrã în special Germania, ar dori
ca oficialii de la Atena sã îºi demonstreze hotãrârea de a aplica mãsuri
de austeritate înainte de a se angaja
mai mult în ceea ce priveºte reducerea datoriei Greciei.
Grecia are nevoie de noi fonduri
fãrã de care nu va putea face faþã
unor datorii de aproximativ 3,5 miliarde de euro care trebuie rambursate în luna iulie. n
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Procurorii au cerut Preºedintelui României încuviinþarea începerii urmãririi penale pentru fosþii ministri Mihai Tãnãsescu,
Dan Ioan Popescu, Sebastian
Vlãdescu ºi Gheorghe Pogea,

aceºtia fiind suspectaþi de constituire a unui grup infracþional organizat.
A.A.
(continuare în pagina 15)

F

amilia lui Dan Adamescu a cesionat, în martie 2015, societatea “Hotel Lido Bucureºti”
SRL, deþinutã prin intermediul “Intercontinental”, cãtre o societate din
Olanda – “Savile Estate Investors”
B.V., în condiþiile în care, în noiembrie
2014, “Hotel Lido Bucureºti” SRL obþinuse în instanþã despãgubiri de 31,71
milioane de lei de la statul român.
“Savile Estate Investors” NV nu

Inovaþia, singura cale de ieºire din
stagnarea secularã

P

rofesorul Edmund Phelps, laureat al premiului Nobel pentru economie în 2006 ºi director al Centrului pentru Capitalism ºi
Societate din cadrul Universitãþii
Columbia a abordat subiectul stagnãrii seculare din economiile dezvoltate într-un articol recent publicat pe site-ul Project Syndicate.
În opinia sa, “stagnarea are în spate
ritmul tot mai scãzut
de creºtere a productivitãþii muncii, o tendinþã care a început în
anii ‘70", iar fenomenul se reflectã prin
CÃLIN
”stagnarea salariilor
RECHEA reale ºi scãderea participãrii în cadrul forþei
de muncã".
Soluþiile clasice propuse în ultimii
ani, care se concentreazã fie pe stimularea ofertei, prin reducerea poverii fiscale, fie pe stimularea cererii
agregate, mai ales prin programe gu-

privat, nu sunt considerate adecvate
de profesorul american.
Edmund Phelps aminteºte de programele de stimulare a ofertei urmãrite de administraþia Reagan în SUA
ºi de guvernul Thatcher în Marea
Britanie, ale cãror rezultate sunt considerate “discutabile”, iar astfel de
programe ar fi “iresponsabile” în
prezent, pe fondul datoriilor publice
ºi deficitelor bugetare ridicate.
Nici stimularea cererii agregate,
care are la bazã teoria lui Keynes, nu
reprezintã o soluþie în opinia lui

funcþionarea economiei”, care include “cererea autonomã pentru investiþiile private” sub impulsul “spiritului de turmã” ºi “cererea autonomã
pentru consum” pe baza “înclinaþiei
spre consum” a populaþiei.
Profesorul american mai afirmã cã “o
astfel de concepþie (n.a. keynesianã a cererii agregate) nu înþelege mecanismele
creºterii ºi ale redresãrii economice”, în
condiþiile în care “un ºoc negativ asupra cererii amorseazã douã tipuri de
reacþii, care alimenteazã redresarea”.
(continuare în pagina 7)

l BNR: 25 de bãnci profitabile ºi 11 pe pierdere
istemul nostru bancar a înregistrat un profit net de circa
un sfert de miliard de euro
(1,17 miliarde lei), în primul trimestru al anului în curs, potrivit datelor
pe care ni le-a trimis Banca Naþionalã a României (BNR).
În întreg anul trecut, bãncile din
þara noastrã au avut un profit net de
4,87 miliarde lei, adicã peste 1 miliard de euro.
Indicatorii Bãncii Centrale aratã
cã 25 de bãnci din cele 36 care activeazã pe piaþa noastrã au avut profit,

Tãriceanu, pus sub
urmãrire penalã
pentru mãrturie
mincinoasã ºi
favorizarea
fãptuitorului

este strãinã de afacerile lui Adamescu. Aceasta este asociatã cu Intercontinental România în societatea
“Romanian-Austrian Casino Corporation” SRL, dupã ce a preluat, în ianuarie 2015, participaþia deþinutã de
Adamescu prin TNG Real Estate
Management, la preþul de 1 euro.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 15)

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, reacþionezã, dupã ce
DNA l-a pus sub urmãrire penalã,
afirmând cã trãim într-o republicã a
procurorilor bazatã pe politica dosarelor ºi cãtuºelor, iar alegerea nu o mai
pot face cetãþenii în mod democratic.
“Pe 5 iunie vor fi alegeri, dar indiferent
pe cine aleg cetãþenii, azi deciziile sunt
luate de instituþiile de forþã care controleazã societatea. Aceste instituþii au
scãpat complet de sub controlul civil
obligatoriu”, mai spune politicianul.
Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Braºov au dispus, ieri,
efectuarea urmãririi penale faþã de
Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedinte
al Senatului, pentru comiterea infracþiunilor de mãrturie mincinoasã
ºi favorizarea fãptuitorului. (A.S.)
(continuare în pagina 3)

DUPÃ CE A SPUS CÃ NU
INTENÞIONEAZÃ SÃ URMEZE
STRATEGIA CELORLALTE BÃNCI

ªi OTP Bank a majorat
avansul pentru creditele
ipotecare

“Cum este posibil sã ne aºteptãm ca Omenirea
sã primeascã sfaturi, când nici mãcar
avertismentele nu la ia în considerare?”
Jonathan Swift, “Reflecþii asupra unor subiecte
variate”, 1703 l Aproape jumãtate din
bãncile care activeazã la
vernamentale de compensare a defi- Phelps, deoarece “susþinãtorii teoriei
citului de cerere din partea sectorului au o concepþie stranie cu privire la noi au fãcut acest pas

Un sfert de miliard de euro profitul bãncilor noastre, pe trei luni

S

ÎN DOSARUL FERMA
BÃNEASA ªI
PÃDUREA SNAGOV

l Tãriceanu: “Nu voi
slãbi presiunile ca
Preºedintele României ºi
CSAT sã-ºi facã datoria
pentru aflarea adevãrului
în cazul Hexi-Pharma”
l Alina Gorghiu:
“Liderul ALDE este un
mincinos notoriu, cu sau
fãrã urmãrire penalã”

aceastã þarã,
Prea fãcurãþi neamul nostru de
ruºine ºi ocarã,
Prea v-aþi bãtut joc de limbã, de
strãbuni ºi obicei,
Ca sã nu s-arate-odatã ce sunteþi niºte miºei!" (M.E.)
(continuare în pagina 6)

DIICOT cere urmãrirea penalã a patru
foºti miniºtri, în dosarul Rompetrol II

DOLAR = 4,0340 RON

în primele trei luni ale lui 2016, în
timp ce restul de 11 instituþii bancare
au ieºit pe pierdere.
În 2015, 22 de bãnci au fost profitabile ºi 14 au avut pierderi.
Instituþiile de credit de pe piaþa autohtonã au totalizat active nete de peste
370 miliarde lei, valoarea capitalurilor
proprii ridicându-se la circa 40,4 miliarde lei, în perioada analizatã.
Cu aproape 56.000 de angajaþi,
sistemul bancar românesc a acordat
credite clientelei nebancare de aproximativ 230 miliarde lei, depozitele

atrase de la acest segment ajungând
la aproape 264 miliarde lei.
Rata creditelor neperformante,
dupã primul trimestru al anului, a
fost de 13,52%, în uºoarã scãdere
faþã de cea de la finalul anului precedent, de 13,61%.
Economistul Aurelian Dochia, administrator în cadrul BRD Groupe Societe Generale, ne-a spus, în urmã cu
câteva luni, cã bãncile au douã surse
de venit - comisioanele ºi marja de
dobândã. (EMILIA OLESCU)
(continuare în pagina 8)

Aproape jumãtate din sistemul
bancar românesc, respectiv 15 bãnci
din cele 36 care activeazã în þara
noastrã, au majorat avansurile solicitate pentru acordarea creditelor ipotecare, în contextul Legii dãrii în platã.
Ultima care a adoptat aceastã mãsurã este OTP Bank, dupã ce, cu zece
zile în urmã, instituþia de credit a
menþionat cã nu intenþioneazã sã
facã acest lucru. OTP Bank a crescut
avansul atât pentru împrumuturile în
lei, cât ºi pentru cele în valutã, de la
15% la minimum 20%, potrivit Me-

diafax, decizia fiind luatã ca reacþie
la intrarea în vigoare a Legii dãrii în
platã. (E.O.)
(continuare în pagina 8)

