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Marile bãnci germane
atacã BCE
l Deutsche Bank: “BCE distruge zona euro”
l “Commerzbank” ar putea stoca miliarde de
euro în seifuri în loc sã plãteascã pentru depozite
la BCE

BancaCentralãEuropeanã(BCE)riscã
sã rupã zona euro “de dragul stabilitãþii fi-
nanciare pe termen scurt”, considerã spe-
cialiºtii “Deutsche Bank” AG, atrãgând
atenþia cã politicile populiste ºi extremiste
se vor extinde dacã politica BCE va am-
âna mai mult acþiunile guvernelor.

David Folkerts-Landau, econo-
mist-ºef al celei mai mari bãnci ger-
mane, a declarat, într-o notã, cã po-
litica dobânzilor negative ºi a rela-
xãrii cantitative loveºte puternic în
cei care economisesc ºi le permit
politicienilor sã amâne mereu refor-
mele structurale. În acest context,
banca germanã susþine revenirea la
consolidarea fiscalã (prin austerita-
te) ºi la reforme structurale.

Conform bãncii germane, BCE
ºi-a pierdut credibilitatea pe pieþe ºi
în rândul publicului, dar instituþia nu
þine cont de acest lucru ºi împinge
politica sa la extreme.

“Politicienii suntblocaþi, pentrucã le
este teamã cã reformele nepopulare ar
putea sã ducã la înlocuirea lor cu politi-
cieni mai naþionaliºti ºi eurosceptici,
ceea ce presupune un risc si mai mare
pentru zona euro”, a mai declarat Da-
vid Folkerts-Landau.

ALINA VASIESCU
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n 2016 se anunþã a fi cel mai bun an din
ultimii 10 pentru turismul românesc
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n ANRE: Populaþia poate fi aprovizionatã cu
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n “AstraZeneca” a vândut
unele drepturi de
distribuþie a
anastezicelor cãtre
“Aspen Pharmacare”
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n ÎN DOSARUL “MOTORINA”
Fostul preºedinte al ANAF,
Sorin Blejnar, condamnat
la 5 ani de închisoare
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LIVIU STOLERU, CEMACON:

“Legea dãrii în platã e o ameninþare,
dar nu ne pune probleme”
l ”Nu deþinem informaþia cã restructurarea datoriilor Cemacon ar fi în
atenþia procurorilor” l “Piaþa Clujului, din Timiºoara, din Bucureºti sunt
într-o explozie de dezvoltare imobiliarã - concentratã pe zona rezidenþialã”

Legea dãrii în platã reprezintã o
ameninþare la tendinþa de creºtere a
cererii de locuinþe ºi, implicit, de
materiale de zidãrie, considerã re-
prezentanþii producãtorului de cãrã-
mizi Cemacon, care însã nu se tem
de acest efect.

“Legea dãrii în platã este o ame-
ninþare, dar noi ne bazãm în conti-
nuare pe faptul cã aceastã lege va
afecta un anumit segment de consu-
matori, iar noi ne vom concentra pe
celãlalt segment de consumatori care
nu are o problemã sã se finanþeze în
continuare sau unde sursele de fi-
nanþare sunt deja securizate”, ne-a
spus, ieri, Liviu Stoleru, directorul
general al Cemacon.

Potrivit domniei sale, dezvoltarea
companiei nu a luat în considerare
direcþia pieþei. Domnul Stoleru a

adãugat: “Cred cã la darea în platã se
vor gãsi soluþii. Se va ajunge la un
compromis între bãnci ºi cei care ac-
ceseazã creditele. Pânã la urmã, se
vor debloca lucrurile din aceastã
perspectivã. Considerãm cã în piaþã
existã bani care nu sunt la bãnci, care
s-au acumulat la persoane fizice ºi la
dezvoltatori mai mici sau mai mari.
Lucrul acesta se vede. De exemplu,
piaþa Clujului, din Timiºoara, din
Bucureºti sunt într-o explozie de
dezvoltare imobiliarã care este con-
centratã în special pe zona reziden-
þialã.

ADINA ARDELEANU
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Tablouri într-o expoziþie
NU... nu despre tablourile lui

Hartmann, cele care au inspirat su-
ita pentru pian a lui Mussorgsky,

pentru a pune la
lucru, apoi, ge-
niul de orche-
strator simfonic
al lui Ravel, am
sã vã povestesc
astãzi. Ilustraþia
noastrã este lua-
tã dintr-un ciclu
de cinci lucrãri

concepute ºi realizate de un alt
pictor, Thomas Cole, pentru a
înfãþiºa vîrstele puterii imperiale.

(The Course of Empire). Tagma
criticilor de artã poate sã rãmînã
liniºtitã!

Nu am trãdat arta lecturii politi-
ce! Referinþa mi-a fost pur ºi sim-
plu vîrîtã sub ochi de un articol
care se ocupã cu economia ºi poli-
tica. El face cunoscut punctul de
vedere oficial al economistului ºef
de la Deutsche Bank, Folkerts
Landau, care demoleazã, cu argu-
mente critice, politicile Bãncii
Centrale Europene (QE-relaxare
cantitativã ºi NIRP-rata negativã
la dobînzi).

(continuare în pagina 3)

Randamentul
titlurilor de stat
britanice, la
minim record

Randamentul titlurilor de stat
britanice cu maturitatea la zece ani
a scãzut, ieri, pânã la un nivel mi-
nim record, în condiþiile în care se
apropie referendumul pe care îl va
organiza Regatul Unit la data de 23
iunie, cu privire la apartenenþa la
UE.

Randamentul obligaþiunilor bri-
tanice cu scadenþa la zece ani a co-
borât cu 0,01 puncte procentuale
pe piaþa din Londra, la ora localã
11.38, ajungând la 1,24%. Mai de-
vreme, randamentul a atins 1,22% -
cel mai redus nivel din 1989 pânã
acum.

Moneda Marii Britanii, lira, a scã-
zut cu 0,4% ieri, la 1,4451 dolari, iar
de la începutul anului s-a depreciat
cu 1,9%.

Amintim cã, potrivit unui sondaj
realizat de ICM, între 3 ºi 5 iunie,
48% dintre cei chestionaþi vor vota
pentru ieºirea Marii Britanii din UE
(Brexit), faþã de 47% cu o sãptãmânã
înainte. Un alt sondaj, realizat de Yo-
uGov, în intervalul 1-3 iunie, antici-
peazã o proporþie de 45% în favoa-
rea pãrãsirii blocului comunitar,
comparativ cu 40% cu o lunã în
urmã.

V.R.

DAREA ÎN PLATÃ - UN NOU HOP

Justiþia a respins excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã
de Banca Româneascã
l Piperea: “O lege nu poate fi atacatã în
integralitatea ei ca fiind neconstituþionalã”

Serialul “Darea în platã” conti-
n u ã c u n o i e p i s o a d e ,
þinându-i în suspans atât pe

spectatori, dar mai ales pe actorii
implicaþi.

Ultima scenã este decizia Judecã-
toriei Buzãu, care a respins excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã de
Banca Româneascã faþã de Legea
dãrii în platã.

Într-un dosar în care a contestat

notificarea clientului, în data de 25
mai, banca a depus în instanþã ºi un
memoriu prin care a ridicat excepþia
de neconstituþionalitate, vizând le-
gea în integralitatea ei.

Justiþia a respins aceastã cerere,
dupã cum aratã informaþiile publica-
te, miercuri, pe portalul instanþei.

EMILIA OLESCU
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n Mihai Ionescu: “Comerþul extern este într-o
situaþie dramaticã”
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GRAM AUR = 160,7706 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1318 RON EURO = 4,5125 RON DOLAR = 3,9726 RON

ANCA DRAGU:

“MFP cautã cel mai simplu
mecanism pentru scutirea
dãrii în platã de la impozit”
lMinistrul Finanþelor: “Principiul este sã exceptãm
de la acest impozit o proprietate datã în platã”

Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) cautã cea mai simplã moda-
litate în care beneficiarii Legii dãrii
în platã sã fie scutiþi de la impozitul
pe transferul de proprietate, dupã
cum a afirmat, ieri, ministrul de re-
sort Anca Dragu.

Domnia sa a menþionat, în cadrul
unui eveniment: “În acest moment lu-
crãm la o versiune în care sã avem o
excepþie pe un tip de proprietate supu-
sã regimului de dare în platã. Suntem
în faza în care încercãm sã identificãm

toate cazurile ºi sã le surprindem în
mod corect în aceatsã modificare
astfel încât sã se poatã implementa ºi
sã sã nu ne lovim ºi de alte probleme.
Ne-amgândit cã cel mai simplu ar fi sã
ne rezumãm la o locuinþã. Trebuie sã
gãsim un mecanism simplu. Cãutãm
soluþii, dar principiul este sã exceptãm
de laacest impozitoproprietatedatã în
platã”.

EMILIA OLESCU
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CEA MAI MARE BANCÃ A GERMANIEI CAUTÃ ÞAPI ISPÃªITORI ÎN DISPERARE DE
CAUZÃ?

Deutsche Bank a lansat un atac frontal
ºi fãrã precedent împotriva BCE

Z
iua în care Banca Centralã
Europeanãacumpãratprime-
le obligaþiuni ale companiilor
europene a înregistrat ºi o

surprizã de proporþii, de neconceput
doar cu câteva luni în urmã.

Într-o analizã care face parte din
seria punctelor de vedere ale Deut-

sche Bank, cea mai mare bancã a
Germaniei, David Folkerts-Landau,
economistul ºef al grupului fi-
nanciar, scrie imperativ cã
“BCE trebuie sã schimbe
cursul”.

Dupã ce recunosc cã, în ulti-
mul secol, bãncile centrale “au
devenit gardieni ai securitãþii
economice ºi financiare”, ana-
liºtii de la DB ajung la conclu-
zia cã “bancherii centrali pot sã-ºi
piardãdirecþia, deobiceiprinaplicarea
dogmei economice a zilei, iar când fac
acest lucru, greºelile pot fi catastrofa-
le”.

Cel puþin de la declanºarea cri-
zei financiare globale, “dogma

popularã” în rândul bancherilor
centrali, dupã cum o numesc eco-

nomiºtii de la DB, este defi-
citul cererii globale, vãzut
ca “sursã a tuturor relelor ºi
cauzã a inflaþiei scãzute”, în
condiþiile în care alte expli-
caþii sunt ignorate.

Dar nu este “deficitul” ac-
tual determinat chiar de poli-
ticile monetare relaxate din

perioada premergãtoare crizei,
care au stimulat consumul pe dato-
rie ºi au transmis semnale greºite
producãtorilor?

(continuare în pagina 6)
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Thomas Cole - The Course of Empire

EURO 2016

Deschidem balul în
compania marii favorite!

Echipa naþionalã a þãrii noa-
stre va debuta, astãzi, la
Campionatul European de

Fotbal, chiar în meciul de deschi-
dere în compania gazdelor, Franþa.
Cum organizatorii mizeazã pe o
audienþã uriaºã, primul ºi ultimul
meci de la un turneu final sunt me-
reu cele mai urmãrite, tricolorii au
o ºansã incredibilã sã se facã re-
marcaþi. Fãrã sã aibã nimic de
pierdut, toatã presiunea este pe
Franþa, þarã gazdã ºi marea favori-

tã la câºtigarea trofeului, ºi având
în vedere ºi interesul de care se bu-
curã meciul la nivel global, jucãto-
rii lui Anghel Iordãnescu trebuie
sã încerce sã obþinã un rezultat bun
practicând un fotbal corect, fãrã un
antijoc dus la extrem ºi o apãrare
supraaglomeratã inestetic.

Este evident cã nicio comparaþie cu
actuala echipã a Franþei nu ne avanta-
jeazã, de la valoarea de piaþã a loturi-
lor: Franþa – 487.000.000 euro,
România – 56.000.000; sau a celor
mai bine cotaþi jucãtori: Paul Pogba –
70.000.000 euro, Vlad Chiricheº -

5.500.000 euro; pânã la cea a compe-
tiþiilor interne sau a echipelor la care
evolueazã fotbaliºtii. Nici bilanþul
meciurilor directe nu ne este favora-
bil, sunt trei victorii ale echipei noa-
stre, opt ale Franþei, iar cinci meciuri
s-au terminat la egalitate. Ultima
victorie a reprezentativei tricolore a
avut loc în 1972, 2-0 la Bucureºti,
unul dintre marcatorii golurilor
fiind actualul selecþioner Anghel
Iordãnescu.

DAN NICOLAIE
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Citiþi ºi articolul de mai jos

“Marile bãnci germane atacã BCE”

Citiþi ºi articolul de mai sus

“Deutsche Bank a lansat

un atac frontal ºi fãrã precedent

împotriva BCE”


