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SUMMITUL NATO DE LA MADRID

Porþi deschise pentru
Suedia ºi Finlanda, Flanc
Estic consolidat împotriva

Federaþiei Ruse
l România se alege cu o brigadã rotativã ºi cu încã 5.000 de americani trimiºi de preºedintele Joe Biden în þara noastrã

S
ummitul NATO de la
Madrid a consfinþit
faptul cã, în urma inva-
dãrii Ucrainei de cãtre
Federaþia Rusã, alianþa
politico-militarã se
confruntã cu o amenin-
þare majorã pe conti-

nentul european, fiind nevoitã sã adopte
un nou concept strategic, sã deschidã
larg porþile pentru a primi în rândurile ei
pe Finlanda ºi Suedia ºi sã ia mãsuri pen-
tru consolidarea Flancului Estic - care va

totaliza 300.000 militari, care, dupã ade-
rarea celor douã þãri nordice, se va întin-
de de la Marea Mediteranã ºi Marea
Neagrã pânã dincolo de Cercul Polar.

Pentru þara noastrã, summitul de la
Madrid a consfinþit ceea ce se ºtia de ani
buni: Marea Neagrã reprezintã o zonã de
interes strategic pentru NATO. Aceastã
definire regionalã a dus la decizia luatã
ieri de ºefii de stat ºi de guvern din NATO
privind ranforsarea Flancului Estic al
NATO, unde numãrul militarilor va
creºte, grupurile de luptã actuale vor fi

transformate în urmãtoarea perioadã în
brigãzi ºi vor fi prepoziþionate mai multe
echipamente de ultimã generaþie. Toate
acestea, din cauza faptului cã statutul Fe-
deraþiei Ruse în relaþia cu NATO s-a
schimbat dupã rãzboiul declanºat de ofi-
cialii de la Kremlin în Ucraina. Astfel,
dacã în fostul concept strategic Rusia era
privitã ca un stat partener al NATO, acum,
în urma rãzboiului din Ucraina, noul con-
cept strategic considerã Federaþia Rusã
drept o ameninþare la adresa statelor
membre ale alianþei euro-atlantice, la fel

cum este consideratã ºi China.
În acest context, preºedintele american

Joe Biden a anunþat cã SUA îºi vor creºte
prezenþa militarã în România, în cadrul
unei noi forþe de luptã, o brigadã rotativã
cu 3.000 de militari ºi 2.000 de angajaþi.

„Statele Unite îºi vor îmbunãtãþi pozi-
þia de apãrare în Europa pentru a rãspun-
de provocãrilor ºi mediului de securitate
ºi vor servi, de asemenea, la consolidarea
securitãþii noastre colective.
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I-a întins Macron
o capcanã lui Biden
pentru a-l forþa sã
creascã producþia de
petrol în SUA?

P
reºedintele american Joe Biden
a privit nedumerit în gol dupã
ce a fost abordat de Emmanuel
Macron în faþa camere-

lor de filmat la reuniunea anua-
lã a liderilor din þãrile G7.

Preºedintele francez l-a in-
format cã producþia de petrol a
Emiratelor Arabe Unite este
aproape de capacitatea maxi-
mã, iar aceea a Arabiei Saudite
mai poate fi majoratã doar cu
circa 150 de mii de barili pe zi,
dar nu în perioada imediat urmãtoare.

În majoritatea analizelor privind
compensarea producþie petroliere a Ru-
siei din alte surse se aratã cã menþinerea
unor capacitãþi în rezervã este deosebit
de importantã pentru buna funcþionare a
pieþei. În absenþa unor rezerve ale capa-
citãþilor de producþie, orice oprire a pro-
ducþiei la unul dintre marii furnizori, in-
diferent de motive, poate conduce la blo-
carea unor segmente mari ale pieþei ºi la
creºterea explozivã a preþului.

Dialogul lui Macron cu Biden a pro-
dus nedumerire în Franþa, iar mai multe
ziare, reviste sau posturi de televiziune

internaþionale au interpretat ge-
stul doar ca o altã încercare de a
ieºi în evidenþã a celui care se
compara cu Jupiter la începutul
primului sãu mandat.

Dar dacã de data aceasta a
fost altceva, ceva extrem de se-
rios?

Gérard Araud, fost ambasa-
dor al Franþei la ONU ºi în Sta-

tele Unite, a declarat pentru un post de
televiziune cã “Macron nu avea niciun
interes sã spunã asta în faþa camerelor
de luat vederi” ºi crede cã a fost sur-
prins, deoarece nu a vãzut cã este
ascultat.

În fragmentul de film care apare pe
conturile de Twitter nu se poate observa
niciun fel de surprindere. Ba chiar pare
cã preºedintele francez cautã camerele ºi
doreºte sã se audã ce spune.

(continuare în pagina 13)

Guvernul a aprobat
suspendarea plãþii ratelor
bancare pentru o perioadã
de maximum nouã luni
l De mãsurã vor putea beneficia atât persoanele fizice, cât ºi
firmele care întâmpinã dificultãþil Dobânzile amânate se vor
capitaliza la soldul creditelor ºi vor fi plãtite dupã expirarea
moratoriuluil Firmele se angajeazã sã nu distribuie sau sã
plãteascã dividende ori sã ramburseze credite cãtre acþionari pe
perioada moratoriului

G
uvernul a adoptat ieri un pro-
iect de ordonanþã de urgenþã
(OUG) pentru suspendarea plã-
þii ratelor la bãnci pentru o pe-

rioadã de maximum 9 luni. Premierul
Nicolae Ciucã a fãcut anunþul adoptãrii
OUG în debutul ºedinþei de guvern, aces-
ta precizând cã mãsura a fost cuprinsã în
planul Sprijin pentru România convenit
de Coaliþia PSD-PNL-UDMR în urmã
cu douã luni. De mãsurã vor putea bene-
ficia atât persoanele fizice, cât ºi firmele
care întâmpinã dificultãþi generate de
creºterea preþurilor.

Astfel, persoanele fizice ºi juridice
afectate de crizã vor putea solicita bãnci-
lor amânarea plãþii ratelor la credite pe o
perioadã de pânã la nouã luni, potrivit
proiectului de OUG lansat luni în dezba-
tere publicã de Ministerul Finanþelor. Pe
scurt, persoanele fizice vor putea practic
sã-si amâne ratele pentru maxim 9 luni,
de la 1 iulie, dacã dovedesc cã totalul

cheltuielilor le-a crescut în ultimele 3
luni cu 25% faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, iar în acelaºi timp nu au
înregistrat o creºtere a veniturilor. Pentru
firme condiþia principalã este aceea ca
rezultatul lunar mediu pe ultimele 3 luni
sã fie cu 25% sub cel din aceeaºi perioa-
dã din 2021. Dobânzile amânate se vor
capitaliza la soldul creditelor ºi vor fi
plãtite dupã expirarea moratoriului, cu
excepþia creditelor ipotecare acordate
persoanelor fizice prin programul Noua
Casã/Prima Casã. În acest caz, dobânda
aferentã perioadei de suspendare repre-
zintã o creanþã distinctã, cãreia i se aplicã
o dobândã de 0% ºi pentru care statul,
prin Ministerul Finanþelor, acordã
creditorilor o garanþie pentru riscul de
neplatã.

Solicitãrile de amânare trebuie apro-
bate de bãnci în termen de 30 de zile,
dacã sunt îndeplinite condiþiile. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

Trebuie sã ne reuºeascã
demondializarea … (III)

Î
n altã ordine de idei, economia de
piaþã, astfel pervertitã, a determinat
capitalismul de pradã, low road. Su-
sþinut cu arme ºi rãzboaie, resuscitat

mereu cu catastrofe regizate ºi
cu terapii de ºoc, acest tip de ca-
pitalism gregar, de grotã, care îºi
are sorgintea în comerþul cu
sclavi de la începuturile ascen-
siunii SUA ca putere economicã
globalã, este vinovatul principal
pentru consumul iresponsabil de
resurse, pentru transformarea
pãdurilor sau a animalelor în
fiinþe pe cale de dispariþie, pentru utili-
zarea muncii sclavilor sau a copiilor sub
15 ani, pentru vânzarea de armament
utilizat la comiterea unor crime de rãz-
boi sau contra umanitãþii*, armament
cumpãrat cu credite odioase acordate de
marile bãnci, dar suportate de populaþie,
pentru comercializarea de medicamente
exclusiv cãtre þãrile bogate, în detrimen-
tul þãrilor sãrace, din Africa sau din Asia
de Sud, pentru vampirizarea energiei
produse la nivel global, rãpitã populaþiei
ºi economiei sustenabile de marii

neo-feudali ai tehnologiei, ai finanþelor,
ai industriei farma-agroalimentare ºi ai
industriei de armament º.a,m.d. Cel mai
iritant mod de a conduce o corporaþie –

vampir energetic este aºa – nu-
mitul greenwashing, eticheta
ipocriziei ºi a corupþiei morale a
lumii de azi. Corporaþi i le
obiºnuiesc sã cheltuie bani ºi sã
se promoveze ca entitãþi respon-
sabile social, pentru a da impre-
sia lumii ºi stakeholder – ilor lor
cã „onorabila” corporaþie luptã
pentru o lume mai bunã, mai

verde, mai incluzivã. Se utilizeazã
ONG-uri ºi consultanþi sau specialiºti in
Corporate Social Responsibility (CSR)
– de aceea avem semnalizarea virtuþii,
corectitudinea politicã, spectacolele je-
nante de la WEF sau de la ONU sau de
pe CNN cu adolescenþi sau staruri de la
Hollywood care „luptã” contra încãlzirii
climatice, þinând discursuri furioase în
faþa unor CEO care tocmai ce au coborât
din avioanelor lor ultra-luxoase ºi po-
luante.
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