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Intrarea în rãzboiul
valutar, ultima speranþã
a Bãncii Suediei

Nici nu a început încã
ultima fazã a progra-
mului de relaxare

cantitativã din Suedia, iar
banca centralã (Riksbank) a
început sã transmitã semnale
cu privire la adoptarea inter-
venþiei directe asupra cursu-
lui de schimb pentru atingerea þintei
de inflaþie.

Declaraþii anterioare ale oficiali-
lor bãncii centrale, preluate de coti-
dianul Dagens Nyheter, au amintit cã
intervenþia pe piaþa valutarã repre-
zintã unul dintre instrumentele aflate

la dispoziþia bãncii, dar utili-
zarea acesteia reprezintã o
problemã politicã sensibilã.
“Deprecierea coroanei poate
fi perceputã în exterior ca o
acþiune agresivã în rãzboiul
valutar”, mai scrie DN.

Se pare cã, în contextul
unei eventuale extinderi a progra-
mului de relaxare cantitativã al
Bãncii Centrale Europene, Rik-
sbank nu mai are de ales ºi trebuie sã
“atace”.

(continuare în pagina 3)

Alexandrion Grup plãteºte, anual,
peste 30 de milioane de euro la
bugetul de stat
l “Piaþa neagrã, în industria alcoolului, înseamnã, astãzi, 90-95% din
totalul pieþei”

(Interviu cu domnul Nawaf Salameh, preºedinte Alexandrion Grup)

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã despre noul Cod Fiscal?

Nawaf Salameh: Noi susþinem
demersul Executivului de a veni în
sprijinul mediului de afaceri ºi, im-
plicit, al consumatorilor, prin mãsuri
de relaxare fiscalã. Am rezervele
mele cã scãderea accizei la alcool va
reuºi sã genereze efectul de care ave-
am cea mai mare nevoie, respective
diminuarea pieþei negre.

În primul rând, statul român ar tre-
bui sã sprijine producãtorii pentru
cã, într-o economie, producþia localã
ºi exporturile sunt atuuri cu care tre-
buie sã ieºim în faþã, nu importurile.
Acest lucru vine din stabilitate fisca-

lã, din crearea unor politici de cre-
ditare care sã înlesneascã accesul in-
vestitorilor la finanþare ºi eforturi rea-
le, susþinutedeacombatepiaþaneagrã.

Unele mãsuri din noul Cod Fiscal
protejeazã mediul de afaceri ºi este
foarte bine cã se întâmplã acest lu-
cru. Dacã noul Cod Fiscal are rolul
de a încuraja consumul, e perfect.
Dar trebuie încurajat consumul de
produse ºi servicii locale. Numai aºa
se poate obþine o consolidare ºi o
creºtere pe mai multe paliere.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

Deus ex machina
l Legea potrivit cãreia la parterul clãdirilor cu
grad ridicat de risc nu se pot desfãºura activitãþi
economice care implicã un flux de public are
acum cale liberã

Oricât de hulit, rãzboiul rãmâne
singurul factor de progres
abrupt cunoscut în istorie.

Rãzboiul consumã resurse în ritm
alert ºi obligã societatea sã gãseascã
altele, sã-ºi întrebuinþeze creierul ºi
forþa de muncã ºi sã construiascã.

Dupã rãzboi, în afarã de mulþi vi-
teji, s-aratã ºi numeroºi întreprinzã-
tori. Dupã rãzboi e oricum, numai de
crizã de locuri de muncã ºi de exces
de imobiliare nu se pune problema.

În lipsa rãzboaielor, statele trebuie
sã inoveze mãsuri alternative ca sã-ºi

consume excesul de resurse cum pot.
În România, am luat spre exemplu o
þarã, la întâmplare, entuziasmul zi-
dãresc a umplut arealul de spaþiu lo-
cativ excedentar.

Cu sau fãrã legãturã cu cele remar-
cate mai sus, recent, a luat calea pro-
mulgãrii o lege care spune cã la parte-
rul clãdirilor cu grad ridicat de risc nu
se pot desfãºura activitãþi economice
care implicã un flux de public.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 2)

Creditarea
din zona euro,
stimulatã de
programele BCE

Programul de relaxare cantitativã
lansat, anul acesta, de Banca Centra-
lã Europeanã (BCE), ºi creditele ief-
tine acordate de aceasta bãncilor din
zona euro au ajutat persoanele fizice
ºi juridice sã se împrumute mai uºor,
potrivit unui raport publicat ieri de
instituþie.

Documentul noteazã: “Ambele
programe au avut un impact pozitiv
asupra costurilor de finanþare ale
bãncilor, care au fost stimulate sã
majoreze creditarea, oferind condiþii
mai bune”.

Per total, bãncile au luat împru-
muturi ieftine de aproximativ 400 de
miliarde de euro, mult sub nivelul de
1.000 de miliarde de euro estimat de
BCE, dar instituþia apreciazã cã cele
douã programe au dus la reducerea
costurilor împrumuturilor. În urma
accesãrii programului Long-Term
Refinancing Operations (TLTRO),
bãncile le-au acordat companiilor
credite de peste 100 de miliarde de
euro, conform BCE.

Pe lângã creditele ieftine pe care
le oferã BCE bãncilor din zona
euro (pe o perioadã de patru ani),
instituþia a lansat, anul acesta, pro-
gramul de relaxare cantitativã, în
baza cãruia realizeazã achiziþii lu-
nare de obligaþiuni suverane ºi
bonduri corporatiste de pânã la 60
de miliarde de euro pe lunã. Pro-
gramul se va derula pânã în sep-
tembrie 2016, cel puþin.

V.R.
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Bãncile nu vor mai putea
modifica unilateral costurile
contractelor de credit

Bãncile nu vor mai putea sã
modifice costurile contrac-
telor de credit fãrã acceptul

clienþilor, dacã proiectul legislativ
întocmit de Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) va fi aprobat.

Iniþiativa, a cãrei for-
mã finalã a fost realizatã,
are în vedere transpunerea Directi-
vei 17/2014 privind creditele imobi-
liare ºi urmeazã sã fie transmisã mi-
nisterelor spre avizare.

Aceasta vine în sprijinul consu-
matorilor ºi prevede, printre altele:
“Orice notificare cu privire la modi-
ficarea conþinutului clauzelor con-
tractuale referitoare la costuri va fi
transmisã consumatorilor cu cel pu-
þin 30 de zile calendaristice înainte
de aplicarea acestora, cu excepþia si-
tuaþiilor în care consumatorul solici-

tã modificãri ale contractului care
implicã schimbarea costurilor, de
exemplu prelungirea perioadei de
creditare sau modificarea ratelor.

Consumatorul are la dispoziþie un
termen de 15 zile calendaristice de la

primirea notificãrii pen-
tru a comunica opþiunea
sa de acceptare sau de

neacceptare a noilor condiþii.
Neprimirea unui rãspuns din par-

tea consumatorului în termenul
menþionat anterior nu este conside-
ratã acceptare tacitã ºi contractul
rãmâne neschimbat.

În cazul în care consumatorul nu
acceptã noile condiþii, creditorul nu
are dreptul de a penaliza consumato-
rul sau de a declara creditul scadent”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

OFENSIVA NATO

Flancul estic, în marº forþat

P
reºedinþii Poloniei ºi Rom-
âniei prezideazã, astãzi, o
reuniune a liderilor din
statele Europei Centrale ºi

de Est, a cãrei organizare, la Bucu-
reºti, are scopul declarat de a marca
debutul unui proces de cooperare
regionalã în domeniul securitãþii,
„sub umbrela” NATO, cu extensie
în planul politicii externe, chiar ºi în
dezvoltarea conjugatã a economiei
ºi infrastructurii aferente acesteia.

Prezenþa la eveniment a secretaru-
lui general adjunct al NATO, Alexan-
der Vershbow, ca ºi vizitele sale ante-
rioare la Bucureºti nu sunt deloc
întâmplãtoare. Nici copreºedinþia po-
lonezo-românã a reuniunii. Începutã
formal pe arhitectura Alianþei, se aflã
în curs de construcþie o platformã po-
liticã, militarã ºi economicã a SUA ºi
aliaþilor sãi din partea esticã a Euro-
pei, menitã sã contrabalanseze „deri-
va” tot mai clarã spre Moscova, ce
ispiteºte mai multe state vestice,
membre ale Uniunii Europene.

Acestea din urmã tind sã devinã,

cel puþin din punct de vedere politi-
co-ideologic, „aliaþi nesiguri” ai Wa-
shingtonului, prin urmare asupra lor
trebuie aplicatã o versiune mai subti-
lã, ºi contemporanã, a clasicei politici
americane de îngrãdire, care a defi-
nit concurenþa bipolarã din timpul
Rãzboiului Rece.

Semnificaþia evenimentului se
relevã urmãrind cronologia altora
similare desfãºurate premergãtor ºi
a declaraþiilor fãcute recent de cãtre
persoane „avizate”, aflate în
România sau în strãinãtate, în exer-
citarea unor calitãþi oficiale. Tonul
l-a dat preºedintele polonez,
Andrzej Duda, cel care a lansat, în
anul 2014, ideea unei “comunitãþi”
energetice a Mãrii Negre, Baltice ºi
Adriatice. Propunerea sa a avansat
încã un pas în marja Adunãrii Gene-
rale a ONU din luna octombrie a
anului curent, când 12 state ale UE
au participat la “Întâlnirea liderilor
din regiunea Mãrii Negre - Baltice -
Adriatice”, organizatã la propune-
rea preºedintelui croat, doamna Ko-

linda Grabar-Kitarovic.
Indiferent de titulaturi ºi etichete,

reuniunea de azi vine în succesiunea
iniþiativelor vizând aceeaºi temã, a
dezvoltãrii cooperãrii regionale, cât
mai rapid ºi la un nivel fãrã prece-
dent dupã cãderea Cortinei de Fier ºi
a regimurilor comuniste din Europa
Centralã ºi de Est. În mod cert, Polo-
nia, România, Croaþia ºi statele balti-
ce sunt promotoare convinse ale ace-
stei noi direcþii ºi au acceptat rolul de
lider atribuit Varºoviei.

Cel mai probabil, evenimentul de
la Bucureºti se circumscrie noului
concept al NATO, de „naþiune-ca-
dru” – propus de Germania în anul
2014 ºi asumat la nivelul Alianþei, a
fost, se pare, „furat” în practicã de
Polonia. Conceptul implicã dezvol-
tarea comunã de forþe ºi capacitãþi,
de cãtre un grup de state reunite vo-
luntar ºi folosind ca bazã structura
NATO. Vorbind de Polonia, trebuie
remarcat cã recomandãrile reuniunii
de astãzi vor fi formulate pentru
„pregãtirea summit-ului NATO de la

Varºovia” din 2016, potrivit comuni-
catului oficial al Administraþiei Pre-
zidenþiale române.

Acelaºi comunicat afirmã faptul
cã „o altã recomandare (n.r. – a reu-
niunii) va viza dezvoltarea infra-
structurii în zonã, din toate punctele
de vedere”. Lesne de conexat cu de-
claraþiile de acum cinci zile ale am-
basadorului SUA la Bucureºti:
„dacã nu ar fi existat corupþie în
România, s-ar fi construit mai repede
autostrãzi”, dar ºi cu interesul Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie, din ulti-
mii ani, cãtre zona firmelor respon-
sabile de fapte penale în construcþia
infrastructurii rutiere, în întreþinerea
celei feroviare etc.

Statele prezente la reuniune, alã-
turi de organizatorii români ºi polo-
nezi – Bulgaria, Ungaria, Letonia,
Estonia, Lituania, Slovacia, Cehia –
constituie ceea ce, în NATO, se
distinge tot mai mult ca fiind „flan-
cul estic”, iar pentru toate acestea
cuvântul de ordine este acum „mai
repede”. (IULIAN MAREª)

LEGISLATIE

„Lacãt pe distracþie”, soluþie pentru
mascarea lãcomiei ºi corupþiei

Închiderea majoritãþii cluburilor
pare sã reprezinte soluþia salvatoare
pentru a ascunde toate neregulile din

ultimii ani ale patronilor acestora ºi a
celor care le-au dat avize de funcþiona-
re, încãlcând sau ocolind legea. „Lacãt
pe distracþie” este cea mai simplã solu-
þie pentru a evita viitoare tragedii, dar
urmândacelaºi fir logicar trebuioprite
ºi competiþiile sportive - pentru cã,
dupã cum s-a demonstrat, nici sãlile ºi
stadioanele nu stau foarte bine în ceea
ce priveºte siguranþa – dar ºi multe ac-
tivitãþi culturale – din aceleaºi motive
legate de integritatea spectatorilor.

OCTAVIAN DAN
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