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PÂNÃ NU ESTE PREA TÂRZIU,
DISCURSUL ÎMPOTRIVA NUMERARULUI
TREBUIE SÃ ÎNCETEZE

Doar duºmanii libertãþii
propovãduiesc eliminarea

banilor fizici

Odatã cu intrarea dobânzi-
lor de politicã monetarã în
teritoriu negativ, discur-

sul public din Vest a început sã fie
marcat tot mai puternic de tema
eliminãrii numerarului din circula-
þie.

Reprezentanþi ai mediului aca-
demic, ai bãncilor comerciale ºi
ai bãncilor centrale au început
sã publice opinii favorabile în
acest sens, argumentul suprem
fiind combaterea evaziunii fi-
scale ºi a activitãþilor economi-
ce ilegale.

De ce se întâmplã acest lucru? De-
oarece economia neagrã sau gri, alã-
turi de evaziunea fiscalã, sunt doar
simptome ale unui stat disfuncþional,
unde încãlcarea contractului social
dintre autoritãþi ºi cetãþeni nu por-
neºte de la cetãþeni. În aceste condi-

þii, este iluzoriu sã crezi cã poþi trata
boala doar prin eliminarea simpto-
melor.

Aceleaºi autoritãþi nu au avut,
însã, nicio problemã cu schimbarea
cadrului de calcul pentru Produsul
Intern Brut în Europa, unde acum
economia este “umflatã” artificial
prin “evaluarea” traficului de droguri,
a prostituþiei ºi a altor activitãþi “ne-
gre”.

Dar nu toate bãncile centrale susþin
eliminarea numerarului. Din fericire,
cea mai mare bancã centralã naþionalã
din zona euro, Bundesbank, se opune
mãsurii, atât din punct de vedere al ra-
þiunii sale economice, dar mai ales
pentru consecinþele sale asupra liber-
tãþii individuale.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 15)

Moscheea are certificat, contestatarii au petiþii
Primul pas important în vede-

rea construirii unei moschei
în Capitalã a fost fãcut în

acestã sãptãmânã. Primãria Secto-
rului 1 a eliberat certificatul de ur-
banism pentru aceastã construcþie,
acesta fiind un element palpabil
într-o dezbatere în care s-a consu-
mat multã energie fãrã sã existe
prea multe lucruri concrete. Pe re-
þelele de socializare, unde existã in-
clusiv o paginã cu titlul „nu vrem
mega-moschee în Bucureºti”, care
are peste 24.000 de susþinãtori,
acest anunþ a produs agitaþie, s-a
propus inclusiv organizarea unui
mare miting împotriva acestui pro-
iect sau a unui referendum în care
cetãþenii sã decidã. De altfel, în me-

diu virtual s-au formulat mai multe
petiþii, adresate actualilor sau viito-
rilor edili, prin care se cere anula-
rea certificatului de urbanism ºi
blocarea definitivã a proiectului.
Unul dintre cei mai aprigi contesta-
tari ai acestui proiect, Cãtãlin Be-
renghi, care sãptãmâna trecutã a
plasat prin toatã Capitala 500 de
cruci din lemn cu mesajul „Creºti-
nii nu vor mega moschee!”, i-a in-
vitat pe toþi cei care vor blocarea
acestei construcþii sã intre pe site-ul
Primãriei Bucureºti ºi sã-ºi expri-
me acolo punctul de vedere. Tot în
mediul virtual existã ºi voci, care
invitã la calm ºi toleranþã.

În comunicatul de presã, autoritã-
þile din Sectorul 1 au fãcut câteva

precizãri legate de etapele necesare
realizãrii acestei construcþii: „Pri-
mãria Sectorului 1 a eliberat, în data
de 11 aprilie 2016, certificatul de
urbanism pentru moscheea pe care
Muftiatul Cultului Musulman din
România intenþioneazã sã o con-
struiascã pe Bulevardul Expoziþiei
nr. 22-30. Certificatul de urbanism
este un act de informare obligatoriu
care nu dã beneficiarului dreptul de
construire, fiind doar o etapã legalã,
premergãtoare eliberãrii autoriza-
þiei de construire. (...) Având în ve-
dere cã amplasamentul pe care ur-
meazã sã fie construitã moscheea
este situat în zona CB5 –zonã situa-
tã în afara perimetrului central, care
grupeazã funcþiuni complexe de in-

frastructurã municipalã ºi supramu-
nicipalã – pentru autorizarea con-
strucþiei este necesarã obþinerea
unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ),
care intrã în competenþa exclusivã a
Primãriei Municipiului Bucureºti.
Prin certificatul de urbanism, Pri-
mãria Sectorului 1 i-a comunicat
Muftiatului Cultului Musulman din
România cã urmãtoarea etapã este
obþinerea avizului de oportunitate
al arhitectului ºef al Primãriei Capi-
talei, în scopul întocmirii Planului
Urbanistic Zonal ºi aprobãrii sale de
cãtre Consiliul General al Munici-
piului Bucureºti (CGMB). Primãria
Capitalei este obligatã sã punã în
dezbatere PUZ-ul. Acesta se supu-
ne dezbaterii publice, iar competen-

þa asigurãrii dezbaterii publice ºi re-
alizãrii procedurii de consultare a
populaþiei revine structurilor de
specialitate din cadrul Primãriei
Municipiului Bucureºti. Totodatã,
facem precizarea cã documentaþiile
de urbanism de tip PUZ nu se supun
aprobãrii consiliilor locale de sec-
tor, ci sunt aprobate de cãtre Consi-
liul General al Municipiului Bucu-
reºti. Numai dupã ce Municipalita-
tea va delibera ºi aproba Planul
Urbanistic Zonal, beneficiarul con-
strucþiei va putea solicita Primãriei
Sectorului 1 eliberarea unei autori-
zaþii de construire.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 2)

DAN SUCIU:

“Identificarea unui investitor
pentru CEC Bank - un proiect
vechi, în studiu”
l Surse: “Se discutã despre implementarea
managementului profesionist la CEC”

Identificarea unui investitor pen-
tru CEC Bank este un proiect mai
vechi, din timpul guvernãrii Ponta,
care se aflã în studiu, ne-a spus, ieri,
Dan Suciu, purtãtorul de cuvânt al
Executivului.

Afirmaþiile domniei sale vin în ca-
drul unui rãspuns la solicitarea ziarului
BURSA, ca explicaþie la declaraþiile
fãcute, zilele trecute, de Dragoº Pîsla-
ru, consilierul premierului Dacian
Cioloº pe probleme economice. Aces-
ta a afirmat, pentru o publicaþie online,
cã Executivul intenþioneazã sã privati-
zeze, pe bursã sau cu investitor, mai
multe companii de stat: “Discutãmde-
spre pachete minoritare la companii
foarte interesante. În gândirea Guver-
nului, înacest moment este inclusãHi-

droelectrica, imediat dupã ce iese din
insolvenþã. Este inclus CEC Bank,
pentru care nu ne gândim neapãrat la
un IPO, dar mãcar o participare strate-
gicã a unei instituþii financiare interna-
þionale, de tipul BERD, ca prim pas.
Mai este o pleiadã de companii poate
mai puþin cunoscute decât Hidroelec-
trica sau CEC, dar relevante în dome-
niul lor, cum ar fi Portul Constanþa,
Aeroportul Bucureºti sau Regia de
Sare - Salrom, care ar putea sã aducã
un pic de consistenþã unei oferte gu-
vernamentale, începutã anul aceasta ºi
probabil terminatã anul viitor, pentru
cã este greu de crezut cã o sã terminãm
listarea în acest an”.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 8)

Sondaj Reuters:
Fed va majora
dobânda în iunie
ºi la finele anului

Banca centralã a SUA (Federal
Reserve – Fed) va majora dobânda
de referinþã de douã ori în 2016, iar
prima decizie în acest sens va fi luatã
cel mai probabil în iunie, conform
unui sondaj realizat de agenþia
Reuters.

Acesta aratã cã, la reuniunea de
politicã monetarã din aprilie, Fed va
menþine dobânda ºi va recurge la o
creºtere cu 25 de puncte de bazã în
iunie, la 0,50-0,75%. Aceasta ar fi a
doua majorare a dobânzii pe care o
face Fed în ultimul deceniu. Prima a
fost realizatã în decembrie anul tre-
cut: +0,25 puncte procentuale (25 de
puncte de bazã), la 0,25-0,50%.

Altã majorare este aºteptatã îna-
inte de finele anului, astfel încât
dobânda sã ajungã la 0,75-1%,
conform sondajului care sublinia-
zã cã economiºtii sunt încrezãtori
cã Fed va creºte dobânda de douã
ori.

La sfârºitul lunii martie, preºedin-
tele Fed, Janet Yellen, declara cã este
potrivit pentru bancherii centrali
americani “sã acþioneze cu precau-
þie” în majorarea dobânzilor, întrucât
economia globalã este ameninþatã de
riscuri sporite. Janet Yellen a încer-
cat sã reasigure pieþele cã banca cen-
tralã a SUA va creºte dobânzile, dar
într-un mod prudent.

V.R.

Bãncile sunt principala sursã
a riscului sistemic din Europa

F
ondul Monetar Internaþio-
nal a încercat sã atenueze
pesimismul reflectat în ulti-
mul Raport asupra perspec-

tivelor economice globale (WEO)
prin Raportul asupra stabilitãþii fi-

nanciare globale
(GFSR), al cãrui titlu
este “Politici potente
pentru o normalizare
de succes”.

Fãrã a intra prea
mult în substratul psi-
hologic al titlului, o

parcurgere sumarã a raportului aratã
cã optimismul Fondului nu are nicio
bazã realã, mai ales dacã ne concen-
trãm pe descrierea situaþiei sistemu-
lui financiar din Europa.

“Riscul sistemic este limitat, dar
poate creºte în Europa”, se aratã în
documentul de la FMI, deoarece
existã “o confluenþã între problema

creditelor neperformante ºi cea a
condiþiilor de finanþare”, în condiþii-
le în care “posibilitatea bail-in-ului a
fost pe deplin internalizatã de deþinã-
torii pasivelor bancare”.

Eufemismele Fondului sunt îndu-

ioºãtoare, mai ales dacã privim ºi ra-
portul asupra perspectivelor econo-
mice globale.

Bloomberg aratã cã “raportul este
foarte pesimist”, pe fondul unei
“creºteri mult prea reduse pentru

prea mult timp”, dupã cum a declarat
economistul-ºef al instituþiei, profe-
sorul Maurice Obstfeld.

Între riscurile amintite în capitolul
introductiv al raportului se aflã reve-
nirea crizei financiare, cu efecte ne-
gative asupra încrederii ºi cererii,
despre care se afirmã cã “pot intra
într-o buclã feedback negativã care
se autoalimenteazã”.

Din pãcate, alegerea termenului
de “buclã feedback negativã care
se autoalimenteazã” este extrem
de nefericitã pentru specialiºtii
unei instituþii care ar trebui sã ºtie
câte ceva despre sistemele econo-
mice dinamice. O buclã feedback
negativã este, prin definiþie, stabi-
lizatoare, în timp ce o buclã feed-
back pozitivã poate conduce la
creºtere explozivã sau prãbuºire
catastrofalã.

(continuare în pagina 3)

Ministrul Muncii, prima care pãrãseºte
Guvernul Cioloº

l Sindicaliºtii: Alþi colegi din Guvernul Cioloº “ar putea sã înveþe de la
Ana Costea”

Ministrul Muncii, Clau-
dia-Ana Costea, ºi-a de-
pus ier i demisia din

funcþie, pe care premierul Cioloº a
ºi acceptat-o, devenind primul
membru din Executivul tehnocrat
care pleacã înainte de finalizarea
mandatului.

“În perioada imediat urmãtoare
voi înainta domnului Preºedinte
Klaus Iohannis o propunere pentru
funcþia de Ministru al Muncii, Fami-
liei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice”, a declarat Dacian Cio-
loº, într-un comunicat sec al
Guvernului.

Demisia ministrului Costea vine
ca urmare a scandalului privind
proiectul de ordonanþã de urgenþã
referitor la salarizarea bugetarilor.
Amintim cã Executivul condus de
Dacian Cioloº a decis sã retragã

proiectul ordonanþei de urgenþã cu
pricina, dupã presiunile venite din
partea sindicaliºtilor ºi dupã ce mi-
nistrul Muncii ameninþase cã îºi va
da demisia dacã proiectul va fi in-
clus pe ordinea de zi a ºedinþei de
miercuri.

Reprezentanþii sindicatelor susþin
cã demisia ministului Muncii, Ana
Costea, a fost un “gest de onoare” ºi
cã a dat “dovadã de onestitate”, sus-
þinând în acelaºi timp cã alþi colegi
din Guvernul Cioloº “ar putea sã
înveþe de la aceasta”.

Dumitru Costin, preºedintele Blo-
cului Naþional Sindical (BNS) a de-
clarat, referitor la demisia ministru-
lui Muncii, cã regretã cã aceasta a
plecat din fruntea ministerului.

P.B.

(continuare în pagina 3)
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BCR vinde complexul Silver Mountain în pierdere
l Banca a preluat complexul imobiliar de lux cu 45 de milioane de euro, iar acum încearcã sã scape
de el cu doar 35 de milioane de euro

BCR, parte a Erste Group, a de-
semnat Knight Frank România sã
scoatã pe piaþã, în vederea vânzãrii,
ansamblul Silver Mountain din Po-
iana Braºov. Potrivit unor surse din
piaþã, preþul solicitat de BCR este de
35 de milioane de euro, la care se
adaugã TVA. Banca a preluat în pri-
mãvara lui 2014 complexul imobi-

liar de lux Silver Mountain, scos la
vânzare de Euro Insol, lichidatorul
dezvoltatorului INR Managament
Real Estate, la un preþ de 45,5 mi-
lioane de euro, astfel cã expunerea
bãncii pe acest proiect este de 40 de
milioane de euro. Falimentul fusese
solicitat la începutul lui 2014 chiar
de BCR, principalul creditor al pro-

iectului, cu creanþe de 85 de milioa-
ne de euro.

Silver Mountain din Poiana
Braºov, cel mai mare proiect de lei-
sure din estul Europei, este dezvoltat
pe o suprafaþã de teren de 23,6 hecta-
re ºi cuprinde patru clãdiri de aparta-
mente (171 de unitãþi, de la stu-
dio-uri la penthouse-uri), 2.600 de

metri pãtraþi utili de spaþiu co-
mercial, care include o clãdire multi-
funcþionalã, compusã dintr-un re-
staurant (capacitate de 140 de per-
soane), un club ºi un centru spa&fit-
ness, cu locuri de parcare subterane.

OVIDIU VRÂNCEANU, Braºov
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