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Omenirea
sub asedii
„Ce cale vrea Dumnezeu
sã urmãm? Întotdeauna,
aceea în care spiritul de
inteligenþã înþelege
semnele timpului”
– Papa Francisc,
29 noiembrie 2013.

Rãzboaiele asimetrice sunt
mai ieftine decât cele con-
v e n þ i o n a l e , d e c i su n t

accesibile pentru mai mulþi actori
statali ºi chiar non-statali. Lumea
se confruntã cu o dezvoltare canti-
tativã, fãrã precedent în istorie, a
modurilor în care se reflectã pe
sine: televiziune, internet, social
media, burse, pieþe financiare, co-
aliþii de creditori, alianþe militare,
fonduri de investiþii, organizaþii
internaþionale, companii multina-
þionale etc. Aceste reflecþii ale rea-
litãþii au proprietatea de a influen-
þa cu rapiditate însãºi realitatea.
Sunt coordonatele evolutive ale
lumii contemporane ºi au o nemai-
pomenitã convergenþã, care indu-
ce omenirii un maximum de vulne-
rabilitate în raport cu ea însãºi.
Este un derapaj de la realitate ºi
poate duce la prãbuºirea într-o
vâltoare globalã.

IULIAN MAREª

(continuare în pagina 15)

Va forþa China lansarea unei
noi relaxãri cantitative în
Statele Unite?

Când investitorii se confruntã cu o
prãbuºire a burselor, obligaþiunile
guvernamentale, mai ales cele ame-
ricane, reprezintã activul financiar
de refugiu. Numãrul mare al ordi-
nelor de cumpãrare determinã, bi-
neînþeles, o creºtere a preþului ºi scã-
derea randamentului.

Ceva asemãnãtor s-a întâmplat ºi

în urmã cu o sãptãmânã, când randa-
mentul obligaþiunilor guvernamen-
tale de 10 ani ale SUA a scãzut pânã
aproape de 1,9%, dupã ce vineri, 21
august 2015, a fost 2,05% la închide-
re (vezi graficul 1).

CÃLIN RECHEA
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GRAND PLAZA HOTEL DEVINE SHERATON, DUPÃ O INVESTIÞIE DE 5-6 MILIOANE DE EURO

Festivalul Enescu va umple hotelul Sheraton, în septembrie
l Robert Koren: “Criza a fost o trezire la realitate” l ”Afacerile Sheraton, susþinute de aprecierea dolarului”

(Interviu, în exclusivitate, cu domnii Robert Koren, vicepreºedinte, director regional Europa de Est Starwood,
ºi Daniel Ben-Yehuda, director general Sheraton Bucureºti)

Reporter: Ce criterii a luat în cal-
cul Sheraton când a decis sã vinã în
România?

Robert Koren: România are o
creºtereeconomicãstabilã, în jurde3%
pe an, iar numãrul sosirilor pe aeroport
a înregistrat creºteri de douã cifre.

De asemenea, am luat în considera-
re stabilitatea politicã, inflaþia ºi opor-
tunitãþile în domeniul turismului.

ªtim cã existã interes pentru
România pe segmentul corpora-
te-business. De exemplu, firmele de
modã au transferat din producþie în

România, multe fabrici au venit aici.
Dar existã ºi oportunitãþi în dez-

voltarea turismului – Bucureºtiul ºi
împrejurimile, castelele din Transil-
vania sunt interesante pentru strãini.

ªtiind toate acestea, am spus cã
este important, ca multinaþionalã, sã
punem steagul, în primul rând, în
Capitalã. Pentru asta, trebuie sã ai
partenerul potrivit, locaþia potrivitã
ºi brandul potrivit.

ADINA ARDELEANU
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MINISTRUL AGRICULTURII, DANIEL CONSTANTIN:

“Cred cã vom avea rapid mai multe
tranzacþii cu cereale, în ringul bursier”
l “Vrem sã acordãm facilitãþi fiscale pentru cooperativele agricole”l “Avem
nevoie de un acord politic pentru refacerea infrastructurii principale de
irigaþii” l “Fermierii vor ca participarea la fondurile mutuale din
agriculturã sã fie obligatorie”

(Interviu cu domnul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii)

Reporter: Încestadiuseaflã înfiin-
þarea bursei cerealelor? Este o întreagã
construcþie instituþionalã care aºteaptã
sã fie pusã la punct, ca sã putem avea
tranzacþii transparente ºi fiscalizate.

Daniel Constantin: Am fãcut un

primpas foarte important, anul trecut,
când am început o colaborare cu Bur-
sa Românã de Mãrfuri pentru crearea
unui ring de tranzacþionare a cereale-
lor în þara noastrã. Intenþia noastrã
este sã avem, în cel mai scurt timp, un

sistem transparent de tranzacþionare,
aºa cum aþi spus ºi dumneavoastrã.

A consemnat
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 7)

Þara noastrã va avea, în curând, mai
multe tranzacþii cu cereale în ringul
bursier, ne-a declarat, încrezãtor, mi-
nistrul Agriculturii, Daniel Constantin,
care a amintit cã instituþia pe care o
conduce a început, anul trecut, o
colaborare în acest sens cu Bursa
Românã de Mãrfuri. Domnia sa susþi-
ne cã sistemul de depozitare a cerea-
lelor ºi obþinere a certificatelor de de-
pozit este funcþional, deºi numãrul de
silozuri nu este suficient pentru pro-

ducþia noastrã anualã. În interviul
acordat, Daniel Constantin ne-a vorbit
despre investiþiile în sistemul de iriga-
þii ºi despre facilitãþile fiscale pe care
urmeazã sã le acorde cooperativelor
agricole.Ministrul Agriculturii ne-a
precizat cã fermierii i-au solicitat sã
modifice legislaþia, astfel încât partici-
parea la fondurile mutuale din agricul-
turã sã fie obligatorie. Domnia sa este
optimist cã în anul 2016 vom avea pri-
mul fond mutual.

Hotelul Sheraton Bucureºti ºi-a deschis porþile, vineri, marcând intra-
rea, în þara noastrã, a grupului Starwood Hotels&Resorts, dupã câþiva
ani de negocieri cu Grand Plaza Hotel SA, proprietarul clãdirii, unde
pânã acum operase “Howard Johnson”.
Daniel Ben-Yehuda, directorul general al Sheraton Bucureºti, a anunþat
cã hotelul este deja rezervat complet pentru luna septembrie, când, în
Bucureºti, va avea loc Festivalul Enescu.
“Grand Plaza Hotel” a investit 5-6 milioane de euro în clãdire, iar partene-
riatul încheiat cu Sheraton este unul pe termen lung, de cel puþin 20 de
ani, a anunþat, vineri, Robert Koren, vicepreºedinte, director regional Eu-
ropa de Est Starwood. Acesta a spus cã mai are în vedere deschiderea
unui Sheraton în þara noastrã, însã nu a dorit sã ofere detalii, momentan.
Robert Koren ºi Daniel Ben-Yehuda au avut amabilitatea sã ne acorde
un interviu în exclusivitate.

ªefii marilor bãnci
centrale se aºteaptã
la inflaþie mai mare

l Investitorii nu
împãrtãºesc optimismul
autoritãþilor

Creºterea economicã mai puterni-
cã va accelera inflaþia în Statele Unite
ºi Europa, potrivit reprezentanþilor
Rezervei Federale (Fed) americane,
Bãncii Centrale Europene (BCE) ºi
Bãncii Angliei, participanþi la reuniu-
nea anualã a Fed de la Jackson Hole.

Vicepreºedintele Fed Stanley Fi-
scher,vicepreºedinteleBCE,VitorCon-
stancio, ºi guvernatorul Bãncii Angliei,
MarkCarney, suntoptimiºti cã regiunile
lor vor scãpa de problemele care menþin
inflaþia la un nivel scãzut, relateazã Blo-
omberg, potrivit Mediafax.

”Având în vedere stabilizarea
aºteptãrilor referitoare la inflaþie,
existã motive sã credem cã creºterea
preþurilor se va accelera odatã cu di-
siparea factorilor care împiedicã
acest lucru”, a spus Fischer.

El a adãugat cã Fed nu trebuie sã
aºtepte ca inflaþia sã revinã la nivelul
de 2%, þinta bãncii centrale, pentru a
începe înãsprirea politicii monetare.

Fischer a lãsat deschisã posibilita-
tea ca Fed sã înceapã majorarea
dobânzilor la ºedinþa conducerii
instituþiei din septembrie, dar nu ºi-a
exprimat preferinþa ca mãsura sã
aibã loc atât de devreme.

“Nu vã pot spune ce decizie va lua
Fedpe17septembrie”, a spusFischer.

Creºterile de preþuri din Statele Unite
ºi Europa sunt sub obiectivele bãncilor
centrale, unde oficialii dezbat impactul
încetinirii creºterii economice din China
ºi al preþurilor scãzute ale materiilor pri-
me asupra evoluþiei inflaþiei.
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