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Piaţa neagră
a tutunului,
în creştere

Creşterea accizei
vs creşterea
comerţului ilicit

Contrabanda cu ţigarete a crescut
la 15,4%, în ianuarie 2013, faţă
de 13%, în noiembrie anul trecut,
potrivit studiului “Novel Research”.
Aceasta este prima creştere
importantă a comerţului ilicit cu
produse din tutun, după ce, pe întreg parcursul anului trecut, piaţa
neagră din domeniu s-a menţinut
la un nivel constant de circa 13%.
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„Nu a existat suficientă voinţă politică
pentru diminuarea contrabandei”
Interviu cu Valer Marian, senator PSD de Satu Mare

“

Valer Marian
Senator PSD

Nu au mai avut loc descinderi după
acţiunile de paradă mediatică efectuate în
primele luni ale anului 2011, când a avut loc
prima şi singura operaţiune de acest gen.”

Reporter: Ce modificări au fost
observate, în ultimul an, în domeniul contrabandei cu tutun?
Valer Marian: În ultima perioadă s-a putut observa o schimbare în
fenomenul contrabandei cu ţigări
din Ucraina. Transporturile mari,
de ordinul a sute de baxuri, ascunse
în încărcătura TIR-urilor şi aduse
în ţară prin vămi sau direct peste
fâşia verde, au devenit mai rare. În
schimb, au devenit frecvente transporturile de cantităţi mai mici de
ţigări, realizate zilnic. Din câte se
poate observa cu ochiul liber, micii
contrabandişti au reuşit să umple
golul creat. Ţigările cu timbru fiscal
ucrainean, precum şi cele din magazinele Duty-Free situate pe teritoriul
Ucrainei pot fi găsite în toate pieţele

din judeţul Satu Mare, fiind vândute
la vedere. Mai grav este faptul că, în
unele pieţe, cum ar fi Piaţa Someş
din Satu Mare sau piaţa agro-alimentară din Carei, s-au creat adevărate grupări infracţionale, care
au ajuns să monopolizeze vânzarea
acestor ţigări. De asemenea, ţigările de contrabandă au ajuns să fie
vândute în majoritatea magazinelor
săteşti şi în micile magazine de cartier. Am ajuns în situaţia în care, în
unele magazine de cartier, ţigările
ucrainene sunt vândute chiar şi la
bucată.
Reporter: Ce efect au avut cele
câteva acţiuni de amploare derulate
de autorităţi în vederea combaterii
comerţului ilicit cu ţigări?
Valer Marian: Anihilarea unor

mari grupări de contrabandişti de
către autorităţi a obligat celelalte
grupări existente în zona frontierei
cu Ucraina să lucreze mai atent. Acţiunile de contrabandă peste fâşia
verde sunt mai atent planificate, relaţiile contrabandiştilor cu poliţiştii
de frontieră corupţi sunt foarte bine
conspirate, iar depozitele în care
sunt adăpostite ţigările sunt alese cu
foarte mare grijă. Marile grupări de
contrabandişti din zona de frontieră
nu îşi mai asumă riscul de a transporta ţigările în alte ţări din Uniunea Europeană, mulţumindu-se să
le vândă altor grupări care se ocupă
cu acest lucru. Din cauza acţiunilor
mai rare, dar mai atent planificate,
a scăzut şi numărul capturilor realizate de poliţiştii de frontieră. Chiar

dacă o parte a frontierei a fost foarte
bine securizată, cum este cea din
zona Halmeu, încă există suficiente
porţiuni cu teren accidentat în zonele Tarna Mare şi Oaş, care oferă
condiţii optime contrabandiştilor.
În acelaşi timp, prin Vama Halmeu acţionează foarte mulţi mici
contrabandişti. Aceştia introduc
în ţară câteva zeci de cartuşe la un
transport, dar o fac zilnic. Luând
în considerare faptul că există sute
de astfel de persoane, inclusiv cetăţeni ucraineni, rezultă fără dubii că
transportarea lor însumează cantităţi enorme de ţigări din Ucraina.
Reporter: Metodele utilizate de
contrabandişti pentru eludarea legii
au fost diversificate?
(continuare în pagina 6)

