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În Parlamentul European
a izbucnit zâzania pe bani

I
eºirea Marii Britanii din Uniu-
nea Europeanã (UE) a condus,
printre altele, la opinii contrare
pe marginea alocãrii fondurilor
europene pe care urmeazã sã le
primim în urmãtorii ani. Con-
trar afirmaþiilor unor analiºti

care susþin cã, dupã Brexit, þara noa-
strã ar urma sã primeascã mai puþine
fonduri UE, datele iniþiale referitoare
la bugetul aferent exerciþiului
2021-2027 propus pentru România de
autoritãþile europene aratã cã vom pri-
mi cu 8% mai mulþi bani europeni
decât în actualul exerciþiu bugetar.

În contextul în care Marea Britanie,

în calitate de contributor net, plãtea,
anual, cãtre UE, cu 6,5 miliarde euro
mai mult decât primea, conform unui
studiu realizat de cepStudy pentru pe-
rioada 2008-2017, opiniile analiºtilor
au la bazã o construcþie logicã, bugetul
european urmând sã sufere diminuãri.

De altfel, pe marginea noului buget
multianual al Uniunii Europene au loc
discuþii aprinse în aceste zile, fiind luatã
în calcul chiar o amânare a adoptãrii lui.

Eurodeputatul Siegfried Mureºan,
negociator ºef al Parlamentului Euro-
pean pentru bugetul UE, a comunicat,
ieri, dupã dezbaterile europarlamenta-
rilor: “Neînþelegerile din Consiliul Eu-

ropean legate de structura ºi dimensiu-
nea urmãtorului buget multianual al
UE ºi faptul cã preºedintele Consiliu-
lui, Charles Michel, nu reuºeºte sã
medieze un compromis, determinã cel
mai important grup din Parlamentul
European, PPE, sã anunþe o posibilã
amânare a adoptãrii CFM 2021-2027.

Preºedintele Consiliului, Charles
Michel, a convocat un summit special
pentru buget pentru data de 20 februa-
rie ºi sãptãmâna trecutã s-a întâlnit cu
toþi liderii UE pentru a afla exact care
le sunt poziþiile de negociere.

Aprobarea finalã a bugetului mul-
tianual se dã însã în Parlamentul Euro-

pean, care, potrivit poziþiei exprimate
de PPE, vrea sã fie din nou inclus în
negocieri în aceastã etapã”.

În cadrul dezbaterii de ieri din plenul
Parlamentului European despre viitorul
Cadru Financiar Multianual (CFM) al
Uniunii Europene 2021-2027, Sieg-
fried Mureºan a spus: “Vom aproba Bu-
getul Uniunii Europene doar dacã se re-
gãsesc în el ºi prioritãþile noastre. Care
sunt acestea? În primul rând, coeziunea
ºi agricultura. Finanþaþi-le în mod core-
spunzãtor! Ele vor continua sã fie im-
portante în toatã Europa.

În al doilea rând, finanþaþi noile
prioritãþi ale Uniunii în conformitate

cu ambiþiile politice. Comisia cere su-
sþinere pentru finanþarea prioritãþilor
orientate spre viitor.

ªi permiteþi-mi sã vã spun ce s-a
întâmplat anul acesta cu bugetul pen-
tru cercetare. Consiliul spune cã cerce-
tarea este importantã ºi, ce face? Face
o reducere cu 500 de milioane de euro.
Parlamentul spune cã cercetarea este
importantã, dar propune o creºtere cu
700 de milioane. Trebuie sã punem ba-
nii acolo unde avem prioritãþile.

VLAD DOBREA,
OCTAVIAN DAN
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Datoriile gospodãriilor din SUA
au atins un nou record, de peste
14 trilioane de dolari

Dupã 22 de trimestre consecutive
de creºtere, datoriile gospodãriilor
americane au atins un nou record în T4

2019, de 14,15 trilioa-
ne de dolari, conform
ultimului raport de la
Federal Reserve Bank
of New York
(FRBNY).

Cea mai importantã
contribuþie la creºterea
trimestrialã de 193 de
miliarde de dolari a

avut-o creditul ipotecar, al cãrui sold a
crescut cu 120 de miliarde, pânã la
9,56 trilioane de dolari.

Noul record este cu 1,5 trilioane mai
mare decât vârful anterior, de 12,68
trilioane de dolari, din T3 2008, ºi cu
26,8% mai mare decât minimul
post-crizã, înregistrat în T2 2013 (vezi
graficul 1)

În afara creditului ipotecar, cea mai
mare creºtere trimestrialã s-a înregi-
strat la nivelul creditului acordat pe
carduri, de 46 de miliarde, pânã la re-
cordul de 927 de miliarde de dolari, în

timp ce creditul auto a înregistrat de
asemenea un nou record, de 1,331 tri-
lioane de dolari, pe fondul unei creºteri
trimestriale de 10 miliarde.

Avansul puternic al creditului acor-
dat gospodãriilor din SUAa fost deter-
minat, în mare parte, de o nouã relaxa-
re a condiþiilor de creditare ºi a fost
însoþit de o creºtere semnificativã a
întârzierilor de platã.

Rata totalã a restanþelor a scãzut cu
5 puncte de bazã faþã de trimestrul an-
terior, pânã la 4,73%, ceea ce core-
spunde unui sold al restanþelor de
669,1 miliarde de dolari. Rata restan-
þelor de peste 90 de zile a urcat pânã la
3,14%, de la 3,04% în trimestrul pre-
cedent, fiind echivalentã cu 444,2
miliarde de dolari.

(continuare în pagina 16)
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Senatorul Daniel Zamfir -
propunerea PSD pentru ºefia ASF
l Zamfir: “Mi-au propus mai de mult colegii de partid sã candidez pentru funcþia de
preºedinte al ASF, iar pe mine mã onoreazã aceastã propunere”

Senatorul PSD Daniel Cãtãlin Zam-
fir este în cãrþi pentru funcþia de
preºedinte al Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF), parlamenta-
rul fiind propus pentru acest fotoliu de
cãtre social-democraþi.

Daniel Zamfir ne-a declarat, ieri:
“Mi-au propus mai de mult colegii de
partid sã candidez pentru funcþia de
preºedinte al ASF, iar pe mine mã ono-
reazã aceastã propunere a colegilor
mei. Vom vedea ce se va decide în
CEx”.

Domnul Zamfir ne-a mai spus cã
decizia va fi luatã în plenul reunit al
celor douã camere parlamentare, ne-
fiind stabilitã o datã pentru acest lucru.

Conform senatorului PSD, propu-
nerea din partea ALDE este Nicu Mar-
cu, vicepreºedinte al Curþii de Conturi.
“Oricare dintre partide poate veni cu
propuneri pentru ºefia ASF”, a
conchis Daniel Zamfir.

Fotoliul de preºedinte al Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã a rãmas
vacant dupã ce fostul ºef al ASF Leo-

nardo Badea a fost numit în conduce-
rea Bãncii Naþionale a României
(BNR), ca viceguvernator, mandat pe
care ºi l-a început în data de 11
octombrie 2019.

Diverse nume au început sã aparã în
piaþã pentru ocuparea acestei funcþii
încã de la finalul anului trecut, când
presa a scris, pe surse, cã una dintre

propuneri ar fi fostul ministru al Fi-
nanþelor Eugen Teodorovici.

De la plecarea lui Leonardo Badea
la BNR, interimatul la ºefia ASF este
asigurat de Doina Dascãlu, prim-vice-
preºedinte al instituþiei.

Mircea Ursache, fost vicepreºedin-
te al ASF, ne-a spus, recent, într-un in-
terviu, cã pieþele financiare nebancare
au nevoie de o transformare profundã,
prin implementarea în România a mo-
delului european de organizare a re-
glementatorilor europeni. În opinia
domniei sale, dacã la nivelul Uniunii
Europene fiinþeazã trei entitãþi de su-
praveghere (EBApentru sistemul ban-
car, ESMA pentru piaþa de capital ºi
EIOPApentru asigurãri ºi pensii priva-
te), este momentul ca noul guvern sã
reglementeze ºi piaþa financiarã ne-
bancarã, printr-un act normativ care sã
prevadã douã entitãþi de supraveghere
distincte: una pentru piaþa de capital ºi
alta pentru asigurãri ºi pensii private.

EMILIA OLESCU

MONEYVAL, CONSILIUL

EUROPEI:

“Cipru sã aplice
agresiv legile
împotriva spãlãrii
banilor”

Ciprul trebuie sã-ºi intensifice lupta
împotriva spãlãrii banilor iliciþi prove-
niþi din afara acestei þãri, conform Mo-
neyval - Comitetul pentru evaluarea
mãsurilor anti-spãlare de bani ºi finan-
þarea terorismului, din cadrul Consi-
liului Europei.

Un raport Moneyval, citat de Asso-
ciated Press, aratã cã aplicarea legii ci-
priote ar trebui sã fie mult mai agresivã
în contextul în care în acest stat insular
sunt spãlaþi bani “murdari” pe care in-
fractorii îi obþin în strãinãtate.

Conform sursei, Cipru a devenit un
punct vital în lupta împotriva spãlãrii
banilor deoarece este un centru finan-
ciar internaþional în care opereazã
mulþi clienþi strãini. Moneyval aratã cã
principalele riscuri de spãlare a banilor
ºi de finanþare a terorismului cu care se
confruntã Ciprul sunt banii murdari
din strãinãtate care intrã în bãncile ci-
priote sau doar trec prin acestea.

Deºi Cipru are “un registru rezona-
bil” cu privire la urmãrirea spãlãrii ba-
nilor din activitãþi infracþionale interne,
Moneyval considerã cã autoritãþile lo-
cale ar trebui sã facã mai mult pentru
depistarea veniturilor “murdare” gene-
rate în afara þãrii. Deºi ameninþarea te-
rorismului este consideratã scãzutã în
Cipru, autoritãþile spun cã riscul de fi-
nanþare a acestui fenomen este ridicat
din cauza proximitãþii þãrii cu zonele de
conflict. În urma crizei financiare din
2013, care a adus þara în pragul fali-
mentului, bãncile cipriote au adoptat o
serie de mãsuri, printre care verificarea
strictã a clienþilor lor. Moneyval apre-
ciazã sectorul bancar cipriot pentru mã-
surile luate în vederea contracarãrii ri-
scurilor, inclusiv o supraveghere puter-
nicã din partea bãncii centrale.

Dar, conform Moneyval, este nevo-
ie de mai multã muncã, iar avocaþii ºi
contabilii trebuie sã furnizeze infor-
maþii despre proprietarii reali ai com-
paniilor din þarã, precum ºi despre ra-
portarea tranzacþiilor suspecte cu bani.

Potrivit Moneyval, autoritãþile ci-
priote au ajutat alte þãri sã îngheþe ºi sã
confiºte bani ilegali strãini, dar trebuie
sã dea dovadã de mai multã iniþiativã
pe plan local, în acest sens.

Moneyval subliniazã cã riscul de
spãlare a banilor în sectorul imobiliar
din Cipru “a crescut exponenþial” în
cadrul Programului de investiþii care le
permite terþilor din exterior care cum-
pãrã proprietãþi în þarã sã obþinã cetãþe-
nie cipriotã ºi europeanã.

Aproape 4.000 de paºapoarte ci-
priote au fost emise pentru investitorii
în programul amintit, care a generat
aproximativ ºapte miliarde de euro de
la înfiinþarea sa, în 2013. (A.V.)


