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Cabinetul Orban
s-a oprit în propriul obstacol

Orban, nici nu ºtii cât de mic începi
sã fii”, a fost mesajul cu care liderul
PSD, Marcel Ciolacu, ºi-a încheiat di-
scursul înainte ca plenul Parlamentu-
lui sã decidã cu 261 de voturi demite-
rea guvernului PNL, aprobând moþiu-
nea de cenzurã depusã de social-de-
mocraþi ºi de reprezentanþii UDMR.
Împotriva moþiunii s-au înregistrat
doar 139 de voturi. Adoptarea acestui
act mai înseamnã cã primarii vor fi
aleºi în continuare în urma unui singur
tur de scrutin.

Cãderea guvernului Orban a fost
previzibilã în momentul în care, cu o
searã înainte, Executivul a adoptat o
ordonanþã de urgenþã prin care a per-

mis accesul sistemului medical privat
la fondurile publice de sãnãtate gestio-
nate de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate. Acest act normativ a fost cri-
ticat înainte de adoptare de liderul Pro
România, Victor Ponta, care a spus cã,
dacã guvernul va aproba aceastã libe-
ralizare a sistemului medical, forma-
þiunea sa politicã va vota pentru demi-
terea Cabinetului Orban. Cu toate ace-
stea, numãrul de voturi înregistrat pen-
tru cãderea guvernului este mai mare
decât cel rezultat din totalizarea votu-
rilor PSD, UDMR ºi Pro România, în
condiþiile în care reprezentanþii USR,
ALDE ºi PMP au anunþat cã vor spriji-
ni Cabinetul PNL. Se pare cã, printre

cele 28 de voturi în plus pentru cãderea
guvernului, s-au aflat ºi voturile unora
dintre cei care au declarat cã vor susþi-
ne Executivul Orban, adicã parlamen-
tari de la PNL, PMP, USR sau ALDE.

Marcel Ciolacu, preºedintele interi-
mar al PSD ºi preºedinte al Camerei
Deputaþilor, a declarat, imediat dupã
votarea moþiunii de cenzurã: “Cãderea
unui guvern este un prim pas spre anti-
cipate. Nu noi am creat aceastã crizã
politicã, ci ea este rezultatul acþiunii
guvernului Orban care ºi-a asumat rãs-
punderea pentru alegerea primarilor în
douã tururi de scrutin”.

Premierul demis Ludovic Orban a
spus: “Noua majoritate toxicã, ce a

fost taxatã anul trecut la alegeri de ce-
tãþenii români, a cãlcat în picioare de-
mocraþia ºi interesele fundamentale
ale alegãtorilor. Guvernul cade în pi-
cioare. Suntem mândri de ce am fãcut
în trei luni. Am reuºit sã reparãm o
mare parte din stricãciunile fãcute de
PSD, am refãcut credibilitatea Româ-
niei în faþa partenerilor europeni ºi
strategici, am refãcut încrederea me-
diului de afaceri în guvernul þãrii”.

El a precizat cã liberalii vor stabili,
astãzi, strategia pentru perioada urmã-
toare.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ÎN ITALIA

Surse: ING, obligatã
sã plãteascã
30 milioane euro
ca sã încheie un caz
de spãlare de bani

O instanþã din Milano a decis cã
banca olandezã ING Groep NV trebu-
ie sã plãteasã 30 de milioane de euro
(33,17 milioane de dolari) ca sã înche-
ie în mod amiabil un caz de spãlare de
bani din Italia, potrivit unei surse judi-
ciare citate de Reuters.

Potrivit acesteia, judecãtorul Ro-
berto Crepaldi a impus o amendã de un
milion de euro ºi a stabilit cã alte 29 de
milioane de euro vor fi “confiscate”
din profiturile ING.

Banca olandezã a refuzat sã facã
vreun comentariu cu privire la infor-
maþia publicatã de Reuters.

Banca centralã a Italiei a efectuat
inspecþii în perioada octombrie 2018 -
ianuarie 2019, care au arãtat cã subsi-
diara localã a ING nu a luat mãsuri su-
ficiente ca sã previnã tranzacþiile de
spãlare de bani derulate prin conturile
sale. În urma acestor inspecþii, credito-
rului olandez nu i s-a mai permis sã-ºi

facã noi clienþi pe piaþa italianã atât
timp cât nu îmbunãtãþeºte monitoriza-
rea comportamentului lor.

Italia, unde banca este prezentã din
2001, face parte din pieþele pe care
ING vrea sã fie prezentã exclusiv digi-
tal, fãrã sedii fizice.

Amintim cã ING, cel mai mare fur-
nizor de servicii financiare din Olan-
da, a recunoscut în 2018 cã infractorii
au reuºit sã spele bani prin conturile
sale ºi a acceptat sã plãteascã 775 de
milioane de euro ca sã încheie în mod
amiabil cazul din þara de origine.

Procurorii au reproºat ING cã a
încãlcat legislaþia olandezã în materie
de prevenire a spãlãrii banilor ºi finan-
þarea terorismului, “în mod structural
ºi timp de mai mulþi ani” prin faptul cã
nu a împiedicat utilizarea conturilor
clienþilor sãi pentru spãlarea banilor
între 2010 ºi 2016.

V.R.

Noi culmi ale
absurdului pentru
obligaþiunile cu
rating speculativ

Emisiunile de obligaþiuni ale com-
paniilor cu rating speculativ au atins
un nou record lunar în ianuarie 2020,
dupã cum scrie Financial Times. Pu-
blicaþia financiarã subliniazã cã prima
lunã a anului este marcatã, de
obicei, de volume ridicate ale
împrumuturilor, în condiþiile în
care companiile cautã sã-ºi asi-
gure finanþãrile pentru cea mai
mare parte a întregului an.

Datele de la Dealogic aratã cã
“împrumuturile din prima lunã a
acestui an au fost neobiºnuit de
ridicate”, iar nivelul noilor emisiuni de
obligaþiuni din ianuarie 2020, de 73,6
miliarde de dolari, a fost cel mai ridicat
din ultimii 25 de ani. Recordul lunar
anterior, de 70,8 miliarde de dolari, a
fost stabilit în martie 2017.

Explicaþia pentru cererea extraordi-
narã a obligaþiunilor cu rating specula-
tiv este cunoscutã sub numele de “fuga

dupã randamente” a investitorilor, pe
fondul ignorãrii iresponsabile a
riscurilor.

Bineînþeles cã existã, însã, ºi aici un
oarecare element de “raþionalitate”, în

condiþiile în care toatã lumea
ºtie cã marile bãnci centrale nu
vor permite creºterea costuri-
lor de finanþare.

Financial Times mai aratã
cã în primele patru sãptãmâni
din 2020 s-au observat cele
mai mari investiþii nete în fon-
durile de obligaþiuni din ulti-

mii 15 ani, conform unei analize a
companiei de management a activelor
financiare AllianceBernstein.

Un nou record s-a înregistrat ºi pen-
tru împrumuturile în dolari ale guver-
nelor ºi companiilor din economiile
emergente, dupã cum scrie tot
Financial Times.
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