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UE extinde controalele privind banii care intrã
ºi ies din blocul comunitar
l Orice sumã de peste 10.000 de euro va trebui declaratã la vamã, indiferent cã este în numerar la purtãtor, pe cec sau pe card preplãtit, ori
trimisã prin poºtã, curierat, cargo

Comitetul Reprezentanþilor
Permanenþi ai UE (Coreper) a
aprobat, ieri, un acord între

Consiliul Europei, reprezentat de
preºedinþia bulgarã, ºi Parlamentul
European, cu privire la un regulament
menit sã îmbunãtãþeascã controalele
numerarului care intrã sau iese din
Uniune.

Potrivit acestuia, definiþia nume-
rarului a fost extinsã ºi nu va mai
acoperi doar bancnotele, ci ºi alte
“instrumente sau mãrfuri extrem de
lichide”, precum cecurile, cecurile

de cãlãtorie, cartelele preplãtite ºi
aurul.

Totodatã, regulamentul este extins
la numerarul trimis prin poºtã, tran-
sport de marfã sau curier.

Aºadar, noua legislaþie extinde
obligaþia oricãrui cetãþean care intrã
sau iese din UE ºi care transportã nu-
merar în valoare de cel puþin 10.000
euro sã îl declare autoritãþilor vamale.
Declaraþia trebuie fãcutã indiferent
dacã pasagerii transportã numerarul
la purtãtor, în bagaj sau în mijloacele
de transport. La cererea autoritãþilor,

aceºtia vor trebui sã le punã la dispo-
ziþie numerarul pentru control.

În cazul în care numerarul va fi tri-
mis în pachete poºtale, prin curierat,
în bagaje neînsoþite sau în containere
(“numerar neînsoþit”), autoritãþile
competente vor putea sã-i cearã ex-
peditorului sau destinatarului, dupã
caz, sã îl declare – în scris sau pe cale
electronicã, utilizând un formular
standard.

ALINA VASIESCU
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CA SÃ-ªI SPOREASCÃ
VENITURILE

Bãncile
germane
investesc
miliarde de
euro în
tehnologie

Bãncile germane vor aloca miliar-
de de euro în digitalizare, în urmãto-
rii ani, în vederea sporirii veniturilor
lor, aratã o analizã Oliver Wyman
publicatã de Bloomberg.

Potrivit acesteia, cei mai mari 50
de creditori germani vor cheltui pânã
la 6 miliarde de euro (7 miliarde de
dolari) pânã în 2020 pentru dezvolta-
rea iniþiativelor lor digitale. Suma re-
prezintã aproximativ 12% din veni-
turile totale obþinute anul trecut de
bãnci º i exc lude chel tu ie l i le
obiºnuite cu sectorul IT, scrie sursa
citatã.

Bãnci precum “ING Groep” NV
din Olanda au atras clienþi în Germa-
nia - cea mai mare economie a Euro-
pei - printr-o strategie axatã pe inter-
net ºi mobile banking. ªi ceilalþi cre-
ditori urmeazã acest proces, creând
posturi de directori de operaþiuni di-
gitale ºi luând în considerare colabo-
rarea cu aºa-numitele companii fin-
tech, menþioneazã analiza Oliver
Wyman, care adaugã cã rãmâne de
vãzut câte dintre aceste investiþii vor
da roade.

V.R.

(continuare în pagina 8)

BERD a investit
100 de milioane de
euro în obligaþiuni BT

Banca Europeanã pentru Recons-
trucþie ºi Dezvoltare (BERD) a sub-
scris 100 de milioane de euro din
emisiunea de obligaþiuni private
negarantate, în valoare de 285 de mi-
lioane de euro, lansatã, re-
cent, de Banca Transilvania
(BT), aratã un comunicat al
BERD.

Obligaþiunile au o sca-
denþã de zece ani ºi vor fi
tranzacþionate la Bursa de
Valori din Bucureºti (BVB),
iar operaþiunea reprezintã
prima emisiune de obligaþiuni subor-
donate listate pe piaþa din România.

Obligaþiunile vor contribui la opti-
mizarea ºi întãrirea structurii de ca-
pital a BT, mai noteazã comunicatul,
adãugând cã, astfel, BERD sprijinã o
structurã de capital mai puternicã a
unei ins t i tu þ i i f inanc iare de
importanþã sistemicã.

Banca Transilvania a finalizat, în
data de 26 iunie, plasamentul privat al

obligaþiunilor. Titlurile, ce au fost
deja inscrise în sistemul bursei, sunt
denominate în euro, având scadenþa
în anul 2028 ºi o dobândã egalã cu
EURIBOR la ºase luni + 3,75% pe an.

Subscrierea minimã a fost
de un milion de euro, valoarea
nominalã a unei obligaþiuni
fiind de 100.000 de euro.

Cu o deþinere de 8,6%,
BERD este cel mai mare ac-
þionar al instituþiei de credit
din Cluj.

BT este cea de-a doua
bancã de la noi din þarã, dupã totalul
activelor, cu o cotã de piaþã de 14%.

Anul trecut, profitul net al bãncii a
scãzut cu 3,46% faþã de 2016,
ajungând la 1,186 miliarde lei.

La nivel de grup, Banca Transilva-
nia a încheiat anul 2017 cu un profit
net de 1,242 miliarde lei, în scãdere
cu 2,74%.

R.R.

SÃPTÃMÂNA VIITOARE, ÎN COMISIA DE BUGET DIN CAMERA DEPUTAÞILOR

Legea plafonãrii dobânzilor
ºi retractul litigios -
în ºedinþã extraordinarã

Proiectele legislative privind pla-
fonarea dobânzilor ºi retractul litigios
ar urma sã intre în dezbatere în Comi-
sia de Buget din Camera Deputaþilor,
într-una dintre zilele sãptãmânii urmã-
toare, dupã cum a anunþat, ieri, pe pa-
gina sa de Facebook, senatorul Daniel
Cãtãlin Zamfir, care a trecut
de la PNL la ALDE acum
circa douã sãptãmâni.

Daniel Zamfir a preci-
zat: “Cãlin Popescu Tãri-
ceanu ºi Liviu Dragnea au
decis ca legile împotriva
cãmãtãriei sã se voteze în
sesiunea extraordinarã de
sãptãmana viitoare”.

Senatorul ne-a menþionat
cã ºedinþa extraordinarã va avea loc
cel mai probabil marþi, urmând ca,
miercuri, cele douã iniþiative ale sale
sã fie dezbãtute în plen.

Dupã ce o perioadã însemnatã par-

lamentarul Zamfir a dat loviturã dupã
loviturã, trecând prin toate comisiile
din Senat mai multe proiecte legislati-
ve legate de sistemul financiar-bancar,
în ultimele luni iniþiativele sale au rã-
mas blocate în circuitul de aprobare,
majoritatea aflându-se la comisiile din

Camera Deputaþilor.
Legea plafonãrii do-

bânzilor ºi cea privind re-
tractul litigios, care au tre-
cut de Senat încã de la fi-
nalul lunii februarie, nici
mãcar nu au mai fost puse
pe ordinea de zi a ºedinþe-
lor Comisiei de Buget din
Camera Deputaþilor.

Proiectul de lege care
vizeazã plafonarea dobânzilor propu-
ne un nivel maxim al DAE de 18%
pentru creditele de consum ºi un pla-
fon de 2,5 ori mai mare faþã de
dobânda de politicã monetarã pentru

împrumuturile ipotecare ºi pentru cele
imobiliare.

Iniþiativa legislativã privind re-
tractul litigios prevede cã, în timpul
desfãºurãrii unui proces în instanþã,
debitorul va putea rãscumpãra crean-
þa de la firma de recuperare la cel
mult dublul preþului cu discount la
care creditul a fost achiziþionat de re-
cuperator, moment în care litigiul va
fi stins. Ambele proiecte au provocat
reacþii diverse din partea sistemului fi-
nanciar-bancar, analiºtilor din dome-
niu ºi Bãncii Centrale, reprezentanþii
bãncilor ºi cei ai BNR nefiind de acord
cu aceste iniþiative.

Alt proiect de lege depus de Daniel
Zamfir la Parlament este cel care pre-
vede modificarea articolului 25 din
statutul BNR, respectiv ridicarea
imunitãþii civile ºi penale de care di-
spune conducerea Bãncii Naþionale a
României (BNR). (E.O.)

Moþiunea de cenzurã ini-
þiatã de opoziþie împo-
triva guvernului Dãn-
cilã a fost respinsã,

ieri, de plenul Parlamentului. Deºi
pentru cãderea Executivului erau ne-
voie de 233 de voturi, moþiunea a fost
votatã doar de 166 de parlamentari.

Pentru a fi siguri cã parlamentarii
lor nu vor introduce greºit bilele în
cele douã urne ºi din dorinþa de a evi-
ta o surprizã neplãcutã, liderii coali-
þiei le-au interzis aleºilor PSD ºi
ALDE sã îºi exercite dreptul la vot.

Practic, ieri, a avut loc încã o parti-
turã din piesa politicã “nicio sesiune
fãrã moþiune”, un demers despre
care liderii opoziþiei ºtiau cã va fi
sortit eºecului deoarece coaliþia
PSD-ALDE are în Parlament o majo-
ritate mai mult decât confortabilã
pentru a-ºi asigura controlul asupra
guvernului.

Eºecul a fost preconizat chiar ºi
din vizita pe care Ludovic Orban,
preºedintele PNL, a fãcut-o marþi
seara în Piaþa Victoriei pentru a primi
sprijinul celor care protesteazã din
31 ianuarie 2017 încoace împotriva
guvernelor PSD-ALDE.

Pentru a demonstra cã PSD ºi
ALDE nu au nevoie de alte voturi
pentru menþinerea cabinetului Dãn-
cilã la Palatul Victoria, parlamentarii
UDMR nu au participat la vot. Ma-
ghiarii au preferat sã iasã din salã,
deºi au participat la dezbaterea mo-

þiunii folosind cele ºapte minute
alocate formaþiunii lor.

Semnul acestei miºcãri a fost dat
de Kelemen Hunor, preºedintele
UDMR, dupã ºedinþa de ieri diminea-
þã a parlamentarilor Uniunii.

Cu acel prilej, Kelemen Hunor a
declarat: ”Vom participa la dezbate-
rea moþiunii de cenzurã. Vom avea ºi
noi de spus acolo ceva, aºa cum fieca-
re grup parlamentar are câteva minute
ºi vom spune acolo punctul nostru de
vedere ºi vom pãrãsi sala, vom fi ab-
senþi. Deci nu se pune problema sã
asigurãm cvorumul, sã ne abþinem, sã
nu ºtiu ce. Nu vom fi în salã ºi vom fi
absenþi în momentul votului”.

Liderul UDMR a þinut sã lãmureas-
cã ºi faptul cã absenþa lor ar fi în de-
favoarea opoziþiei. El a mai spus:
”Se va demonstra cã PSD-ALDE au
majoritate ºi fãrã UDMR ºi cã nici
mãcar cu voturile noastre nu trecea
moþiunea de cenzurã”.

Se pare cã atitudinea UDMR a fost
determinatã de faptul cã unul dintre
amendamentele Uniunii propuse
pentru  modificarea  Codului  Admi-
nistrativ a fost adoptat deja de Comi-
sia Juridicã. Textul face o derogare
de la pragul minim de 20% al minori-
tãþilor pentru ca într-o localitate sã
poatã fi folositã limba maternã a ace-
stora în administraþie.

GEORGE MARINESCU
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Cravatã pentru
Alexis Tsipras,
ºtreang pentru
poporul grec

Înainte de a-ºi începe mandatul de
prim-ministru, în ianuarie 2015, Ale-
xis Tsipras a promis cã va purta cra-
vatã doar când creditorii internaþio-
nali vor accepta tãierea datoriei Gre-
ciei pânã la un nivel sustenabil.

La o întrunire de la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, premierul de la Ate-
na ºi-a pus cravata pentru a “sãrbãto-
ri” încheierea ultimului pro-
gram de bail-out, dintre cele
trei prin care a trecut Grecia în
ultimii 8 ani.

“Nu este un moment
obiºnuit, este un moment ex-
cepþional, este un moment
istoric. Criza din Grecia s-a
încheiat în aceastã searã”, a
declarat Pierre Moscovici, comisarul
european pentru economie, în cadrul
unei întâlniri a membrilor Eurogru-
pului din Luxemburg, conform unei
ºtiri din Financial Times.

“Asemenea lui Ulise care s-a
întors în Ithaca, Grecia a ajuns, în
sfârºit, la destinaþie, dupã zece ani de
la începutul unei lungi recesiuni”, a
scris Moscovici pe blogul sãu, iar
acum “þara poate sã rãsufle uºuratã ºi
sã priveascã viitorul cu încredere”.

Mai mult, “22 iunie 2018 va rãmâne
o piatrã de hotar în istoria Greciei mo-
derne ºi a zonei euro”, deoarece “mar-
cheazã sfârºitul unei crize fãrã prece-

dent, care a testat voinþa unui popor
întreg ºi a europenilor de a apãra mo-
neda euro ºi solidaritatea noastrã”.

Din pãcate, criza nu a testat doar
voinþa poporului grec, ci a zdrobit-o
ºi a împrãºtiat-o în cele patru vântu-
ri. Pentru cã doar astfel poate fi ac-
ceptat “salutul” unei “victorii” care
îi face pe greci sclavi ai datoriilor

pentru cel puþin încã o jumã-
tate de secol.

Unde se aflã Grecia dupã trei
programe de bail-out? În 2008,
datoria publicã reprezenta
109,4% din PIB, iar aceasta a
“scãzut” pânã la 178,6% în
2017, în ciuda ºtergerii unei
pãrþi a datoriei dupã 2010 (vezi

graficul 1).
Dupã cum se mai observã, în cei

ºase ani premergãtori intrãrii Greciei
în zona euro, în 2001, datoria publicã
depãºea semnificativ pragul de 60%
din PIB. În 2000, ponderea datoriei
publice în PIB a fost de 75,7%, con-
form datelor de la Eurostat.

Iar datoria continuã sã creascã. Da-
tele oficiale de la Agenþia de Adminis-
trare a Datoriei Publice (www.
pdma.gr) aratã cã datoria totalã a sta-
tului a crescut pânã la 343,74 miliarde
de euro în T1 2018, de la 328,7 miliar-
de la sfârºitul anului trecut.

(continuare în pagina 4)
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Orban nu a reuºit sã o
rãstoarne pe Dãncilã

n KRISTOF TEHERES, FGSZ:
“România nu poate fi
hub al distribuþiilor de
gaze, pentru cã nu are
piaþã”
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