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Comisia Europeanã tolereazã
nepermis violarea tratatelor

europene
De 165 de ori au violat statele

membre ale UE pragul de
3% al deficitului bugetar

prevãzut în tratatele europene.
Aceastã þintã reprezintã un pilon
fundamental al Pactului de Stabilita-
te ºi un criteriu major de admitere în
zona euro.

Institutul IFO din Germania a agre-
gat datele Eurostat din perioada 1999
– 2015 ºi a constatat cã doar în 51 de
cazuri depãºirea pragului de deficit a
fost permisibilã, deoarece þãrile res-
pective se aflau în recesiune.

“Numãrul violãrilor este uimitor”
a declarat Clemens
Fuest, preºedintele
IFO, în comunicatul
de presã de pe site-ul
instituþiei, ºi “se pare
cã regulile nu fun-
cþioneazã”. Mai mult,
“în niciunul dintre
aceste cazuri (n.a.

depãºiri nepermise ale pragului de
deficit) nu s-au impus sancþiuni
fiscale”, a mai precizat Fuest.

“Campioana” depãºirilor neper-
mise este Franþa, cu 11 “realizãri” la
activ, urmatã de Grecia, Portugalia ºi
Polonia, cu 10 depãºiri nepermise
fiecare, ºi de Marea Britanie (9
depãºiri), Italia (8 depãºiri) ºi Unga-
ria (7 depãºiri). Între primele 10 þãri
din clasamentul depãºirilor neper-
mise se mai aflã Germania (5
depãºiri), Irlanda (5 depãºiri) ºi
Belgia (4 depãºiri) (vezi graficul).

Cazul Franþei meritã o atenþie de-
osebitã, în condiþiile în care pragul

deficitului bugetar nu a fost respectat
decât întâmplãtor de la intrarea în
zona euro, pe fondul înregistrãrii
unor deficite bugetare permanente
începând din 1975.

În clasamentul numãrului total al
depãºirilor þintei de deficit bugetar,
pe primul loc se aflã Grecia, cu 17
depãºiri, urmatã de Portugalia (15),
Franþa (12), Marea Britanie (11) ºi
Polonia (10).

Numãrul mare al depãºirilor neper-
misibile ale Poloniei pune sub semnul
întrebãrii calitatea ºi sustenabilitatea
performanþelor sale economice, în
condiþiile în care este singura þarã eu-
ropeanã care nu a intrat în recesiune la
sfârºitul deceniului trecut.

Doar Estonia, Luxemburg ºi Sue-
dia nu au înregistrat depãºiri ale þin-
tei de deficit bugetar, în timp ce Da-
nemarca ºi Finlanda au înregistrat o
singurã depãºire permisibilã.

De la intrarea în UE, deficitul buge-

tar al României a depãºit de 5 ori þinta
europeanã de deficit bugetar, dintre
caredouãdepãºiri au fostpermisibile.

Datele prezentate de institutul
IFO aratã cã violarea nepermisã ºi
fãrã sancþiuni a tratatelor europene
are loc chiar sub “atenta supraveghe-
re” a Comisiei Europene, care este
gata de orice pentru a menþine iluzia
creºterii economice.

Crezul lui Jean-Claude Juncker,
preºedintele CE, conform cãruia
“când situaþia devine serioasã trebu-
ie sã minþi”, s-a generalizat, se pare,
la nivel continental.

Lansarea procedurii de deficit ex-
cesiv pentru Spania ºi Portugalia a
fost amânatã recent de CE, iar comi-
sarul economic Pierre Moscovici,
fostul ministru de finanþe al Franþei,
a declarat cã, în cazul Spaniei, “nu
este momentul politic adecvat pentru
a face acest pas”.

(continuare în pagina 15)

PRIMELE REACÞII LA NOTIFICÃRILE PRIVIND LEGEA DIP

KRUK refuzã darea în
platã, iar Bancpost ridicã

excepþia de
neconstituþionalitate

C
âte notificãri pentru darea
în platã a imobilelor puse
garanþie în contractele de
credit au fost depuse pânã

acum de consumatori?
Câte situaþii în care bãncile au ac-

ceptat darea în platã sunt?
Câte contestaþii au fost fãcute de

instituþiile de credit?
Care este situaþia generalã?
Sunt câteva din întrebãrile ce se

remarcã, în ultimele zile, în rândul
clienþilor bancari, dar ºi în presa eco-
nomicã.

Ca rãspuns la acestea, au fost ve-
hiculate diferite cifre - de la ordinul
zecilor, la ordinul miilor -, niciuna
confirmatã, însã, oficial.

Reprezentanþii Uniunii Naþionale
a Notarilor Publici din România
(UNNPR) ne-au spus cã primele
date vor fi centralizate abia în luna
iunie, asociaþiile bancare ºi Banca
Naþionalã a României susþin cã, pânã
în prezent, nu deþin astfel de cifre, iar
cele mai multe dintre bãnci nu rãs-
pund la întrebãri de acest gen ºi nu
comenteazã pe subiect.

Iniþiatorii apreciazã cã, pentru
moment, este foarte greu de fãcut o
evaluare generalã a situaþiei.

Ceea ce se vehiculeazã, mai mult
sau mai puþin, sunt informaþiile apã-

rute în rândul avocaþilor ºi al debito-
rilor, care aratã cã bãncile au reacþio-
nat diferit, de la caz la caz - unele au
acceptat darea în platã fãrã sã nego-
cieze, altele au spus cã vor contesta
sau chiar au contestat acþiunile clien-
þilor, unele au cerut sã viziteze res-
pectivele imobile, în timp ce mare
parte din instituþiile bancare încã nu
au rãspuns notificãrilor fãcute de
consumatori.

Cert este cã au fost fãcute noti-
ficãri, mai mulþi debitori acþionând

chiar în instanþã anumite bãnci, soli-
citând ºtergerea datoriilor rãmase
dupã ce imobilele puse garanþie au
fost executate.

Conform portalului justiþiei, prin-
tre instituþiile împotriva cãrora au
fost deschise dosare se numãrã Raif-
feisen Bank, Piraeus Bank, Ban-
cpost ºi Banca Româneascã.

Primele reacþiile concrete din par-
tea creditorilor ºi a recuperatorilor
sunt puþine. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 5)

PERCHEZIÞII LA BROKERI NEAUTORIZAÞI CE ACÞIONAU PE
PLATFORME ONLINE FICTIVE

Poliþia investigheazã 25 de persoane
pentru înºelãciuni pe piaþa de capital
l Prejudiciu de peste 2.000.000 de euro l Victimele, ademenite cu
posibilitatea unor câºtiguri rapide lASF nu a reglementat tranzacþiile
Forex, deºi a avut în dezbatere un proiect în acest sens

Poliþiºtii Direcþiei de Investigare a
Criminalitãþii Economice ºi ai Direc-
þiei Operaþiuni Speciale din cadrul Po-
liþiei Române au efectuat, ieri, 55 de
percheziþii în 12 judeþe ºi în Bucureºti,
la persoane bãnuite cã ar fi cauzat un
prejudiciu de peste 2.000.000 de euro,
prin înºelãciune ºi desfãºurarea fãrã
autorizaþie de operaþiuni pe piaþa de
capital, potrivit unui comunicat.

Cercetãrile au fost derulate în Bu-
cureºti ºi în judeþele Buzãu, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Dolj, Giurgiu, Ialomiþa,
Neamþ, Olt, Prahova, Suceava,
Teleorman ºi Vaslui.

Potrivit Poliþiei, au fost puse în
executare 25 de mandate de aducere,
emise pe numele celor implicaþi.

“Din cercetãri a reieºit cã persoane-
le bãnuite, prezentându-se în calitatea
falsãdebrokeri ºi reprezentanþi aiunor
societãþi de servicii de investiþii finan-
ciare care administreazã platforme de
investiþii online ar fi determinat mai
multe victime sã depunã sau sã trans-
fere bani în conturile bancare ale celor
în cauzã, sub titlul de investiþii în ope-
raþiuni pe piaþa de capital”, se aratã în
comunicatul citat, unde se mai aratã:
“Clienþii ar fi fost ademeniþi cu iluzia
unor câºtiguri rapide, însã, în realitate,
banii nu ar fi fost investiþi pe piaþa de
capital, ci ar fi fost depuºi de victime
direct în conturile unor persoane juri-
dice nerezidente. (A.A.)

(continuare în pagina 15)
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IULIU WINKLER, PARLAMENTAR PPE:

”Europa sã aplice în continuare
mãsurile antidumping împotriva
Chinei”
l Zeci de mii de locuri de muncã din România,
puse în pericol

Comisia Europeanã trebuie sã gã-
seascã, din decembrie 2016, soluþia
tehnicã pentru ca sã poatã aplica în
continuare mãsuri antidumping, de
apãrare comercialã, împotriva Chi-
nei, este de pãrere Iuliu Winkler, par-
lamentar PPE (Partidul Popular Eu-
ropean).

Domnia sa a afirmat ieri, în ca-
drul unui seminar organizat în Par-
lamentul European, cã, în decem-
brie anul curent, expirã acordul de
aderare a Chinei la Organizaþia
Mondialã a Comerþului (OMC),
potrivit cãruia, la 15 ani de la sem-
narea documentului în 2001, mem-
brele OMC vor recunoaºte în mod
automat statutul de economie de
piaþã pentru China, ceea ce va

împiedica aplicarea de mãsuri anti-
dumping împotriva þãrii asiatice.

”Cei 15 ani au trecut, termenul în
acest sens vine în decembrie, iar re-
cunoaºterea statutului de economie
de piaþã pentru China înseamnã, din
punct de vedere tehnic, imposibilita-
tea de a mai aplica mãsuri antidum-
ping pentru produsele chinezeºti
ajunse pe pieþele europene”, a spus
domnul Winkler, adãugând: ”Acest
lucru loveºte într-un mod chiar dur
anumite industrii, în primul rând pe
cea a oþelului, apoi industria chimi-
cã, ceramicã, dar ºi alte sectoare în
care, în acest moment, UE aplicã
52-53 de mãsuri în vigoare”.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 15)

Unde legea cere calcule…eu nu
formulez opinii

M-a surprins un articol din
“BURSA”, intitulat “Adrian Vasile-
scu ne ia de proºti”. Fireºte, m-am
uitat la semnãturã. Douã iniþiale:
“M.A.” Înclin sã cred cã nu e
în spate un jurnalist din echi-
pa redacþionalã. Cei de la
“BURSA” ºtiu bine cã nu
am astfel de nãravuri.

Declaraþia care l-a supãrat
pe... “M.A.” am fãcut-o într-o
dezbatere la care participau
doi viceprim-miniºtri,
miniºtri ºi foºti miniºtri, avocaþi spe-
cializaþi în evaluarea capitalului, pro-
fesori de economie, ºefi de bãnci, jur-
naliºti de specialitate, manageri ai

unor importante companii cu capital
majoritar românesc. Referirea la capi-
talul bãncilor nu a fost decât un detaliu
al unui tablou mai larg al intervenþiei

mele. Am analizat, în gene-
ral, riscurile ce ameninþã
astãzi capitalul românesc,
care s-au înmulþit dramatic în
vremea din urmã. ªi, în con-
text, m-amreferit succint ºi la
capitalulbancar, adãugândcã
de stãvilare în calea riscurilor
au nevoie ºi bãncile.

”M.A.”, în“BURSA”,mãadmones-
teazã pentru lipsã de rigoare. ªi,
cerând: “Sã ne prezinte ºi nouã cifrele
cã legile am putea totuºi sã le citim ºi

singuri”. Cum referirea la scãderea
nivelului capitalului bancar o fãcusem
în faþa unor specialiºti obiºnuiþi cu no-
þiunile de capital, riscuri, solvabilitate
etc., nu era nevoie de explicaþii.

Ce face “M.A.”? Mutã planul! Ia
afirmaþia mea, o scoate din cadrul în
care am rostit-o, ºi o aduce într-un
cadru general, cel al publicului larg.
Unde, bineînþeles, e nevoie de expli-
caþii. Cele 337 de pagini ale Regula-
mentului nr. 575/2013 al Parlamen-
tului European ºi al Consiliului
Uniunii Europene constituie, în ma-
terie, actul normativ de bazã în ana-
lizarea capitalului bancar.

(continuare în pagina 15)

MOODY’S:
“Acordul dintre
Grecia ºi creditori
reprezintã o
evoluþie pozitivã
pentru ratingul
suveran al þãrii”

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s a apreciat ieri cã decizia
miniºtrilor de Finanþe din zona euro
de a debloca noi fonduri pentru Gre-
cia reprezintã o evoluþie pozitivã
pentru ratingul suveran al þãrii, tran-
smite Reuters.

Ieri dimineaþã, Eurogrupul a apro-
bat acordarea unei tranºe de 10,3
miliarde de euro (11,5 miliarde de do-
lari) Greciei din pachetul de asistenþã
financiarã ºi a prezentat o ofertã pen-
tru reducerea poverii datoriei Gre-
ciei. Banii sunt necesari pentru achi-
tarea împrumuturilor de la FMI, a
bondurilor care ajung la scadenþã de
la BCE ºi a facturilor neplãtite din
þarã.

Moody’s apreciazã cã acordul ar
atenua riscurile legate de lipsa lichi-
ditãþilor în Grecia, în special pe ter-
men mediu.

“De asemenea Eurogrupul a fur-
nizat un ghid privind mãsurile de re-
ducere a poverii datoriei, care repre-
zintã o evoluþie pozitivã pentru ratin-
gul de credit al Greciei, deoarece in-
dicã un consens în creºtere în rândul
statelor din zona euro, FMI ºi Comi-
siei Europene, privind acest subiect
dificil”.

(continuare în pagina 3)
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