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actualitate se întâmplă în românia
Cetățean afgan,
indezirabil
în România

Noor Rahman Niazi, cetățean afgan, a
fost declarat indezirabil în România pe o
perioadă de 10 ani, a decis marți Curtea
de Apel București. Potrivit Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel București,

există indicii temeinice că Noor Rahman
Niazi a desfășurat activități ce constituie
amenințări la adresa siguranței naționale.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată
cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Jeffrey Franks, fostul negociator-șef pentru România, spune că
este nevoie de o creștere economică sustenabilă

FMI: “România este pe cale
să repete greșelile trecutului!”
Autoritățile de la București trebuie
să ia măsuri pentru a asigura o
creștere economică sustenabilă
timp de câteva decenii, nu doar
de la un an la altul, iar un avans de
3,5% pe an, timp de zece ani, este
preferabil unuia de 4,5% pe an,
timp de cinci ani, urmat de o criză
economică, susține Jeffrey Franks,
reprezentantul FMI la Uniunea
Europeană și fost negociator-șef al
FMI pentru România.

“România trebuie să ia măsuri
pentru a-și asigura creșterea economică pentru câteva decenii, în
loc să privească doar de la un an la
altul. Eu aș prefera să văd România crescând cu 3,5% pe an timp de
zece ani, decât să o văd crescând cu
4,5% timp de cinci ani și apoi să vedem o criză economică. Acesta este
pericolul cu care țara se confruntă acum”, a declarat marți Franks,
în cadrul unei dezbateri organiza-

tă de Ministerul Finanțelor Publice, informează Agerpres.
Potrivit acestuia, economia României poate să crească și cu 4% anual, însă, pentru ca această creștere
să fie sustenabilă, autoritățile trebuie să stimuleze investițiile, să
crească rata de absorbție a fondurilor europene și să rezolve problemele din companiile de stat, prin privatizare sau prin alte modalități de a
atrage capital privat la acestea.

Cosmin Marinescu, consilierul economic
al președintelui Iohannis, trage un
semnal de alarmă:

În plus, Franks a atras atenția că
România este pe punctul de a repeta greșelile făcute în trecut.
“Creșterea economică în România nu este acum atât de mare cât a
fost în perioada pre-criză. Dar nu ne
dorim să fie la fel de mare, pentru
că atunci s-a dovedit a fi nesustenabilă. Întrebarea cu care ne confruntăm acum este dacă unii din pașii
care au fost făcuți în domeniul taxelor și salariilor în ultimul an con-

duc la menținerea stabilității sau
vin în contradicție cu aceasta. Cred
cu adevărat că trebuie să fim atenți
să nu repetăm aceleași greșeli în România făcute în trecut”, a mai spus
reprezentantul FMI.
El s-a referit, în acest context, la
măsuri de stimulare a creșterii economice, când aceasta este deja puternică, în locul constituirii de rezerve pentru perioadele mai dificile. >Z.P.
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Ritmul de creștere al importurilor, 				
dublu față de exporturi!

pe fondul creșterii consumului, importurile cresc în ritm accelerat, dublu față de cel al
exporturilor, ceea ce ar putea adânci presiunile asociate deficitului comercial”, a explicat, marți, Marinescu, într-o dezbatere organizată de Ministerul Finanțelor Publice.

“Relansarea investițiilor
publice, esențială!”

Importurile au accelerat pe fondul
majorării consumului, într-un ritm de
creștere dublu față de cel al exporturilor,
ceea ce ar putea adânci presiunile asociate
deficitului comercial, susține consilierul
prezidențial Cosmin Marinescu.
În acest context, el a atras atenția asupra faptului că o creștere economică bazată
pe consum nu poate fi sustenabilă fără ajustări structurale și revigorarea investițiilor în
sectorul public.
“În 2016, România va fi pe podiumul
creșterii economice din Europa, cu un ritm
de creștere de peste 4%, însă în condițiile
unui foarte consistent avans al consumului,
care, pe primele luni din 2016, s-a majorat cu
circa 20% față de perioada similară din 2015.
În următorii ani, pentru România este foarte importantă competitivitatea externă. În
prezent, exporturile românești depășesc
40% din PIB ceea ce ne plasează undeva la
media europeană, însă ritmul de creștere al
exporturilor s-a înjumătățit. În același timp,

Potrivit acestuia, pentru a fi sustenabilă,
creșterea consumului trebuie să se bazeze pe
progrese durabile în contul productivității
și al veniturilor.
“Nu trebuie să ne mulțumim doar cu
această latură cantitativă a creșterii economice, ci trebuie să acordăm o atenție
aparte și laturii calitative, adică ajustărilor structurale care să aducă îmbunătățirea
productivității și o creștere durabilă, sănătoasă”, a adăugat consilierul prezidențial.
În acest context, oficialul consideră
esențială revigorarea investițiilor, în special
a celor publice, având în vedere că în timp ce
investițiile private dau semne de revenire,
se adâncește penuria investițiilor publice.
“De aceea se impune cu prioritate
îmbunătățirea capacității administrative a
statului, esențială în special pentru implementarea proiectelor majore de infrastructură”, a subliniat Cosmin Marinescu.
Totodată, consilierul președintelui a
atras atenția asupra derapajelor pe care România le înregistrează de la consolidarea fiscală.
“Consolidarea fiscală din perioada postcriză a fost recent reversată. Deficitul bugetar a înregistrat, din păcate, o deviație
semnificativă. În 2016, deficitul este foarte
aproape de limita de 3%. Nici chiar un acord
cu Troica nu a fost suficient pentru a preveni această deviație fiscală. România este,
din păcate, una din țările UE care reversează trendul de consolidare fiscală în perioada
post-criză”, a explicat Marinescu. >A.T.

Sisteme și soluţii pentru creșterea eﬁcienţei energetice
dedicate companiilor publice și private
Construim la cheie și integrăm sisteme
termoenergetice care satisfac nevoile
de performanţă și eﬁcienţă
ale clienţilor

• Surse de generare a energiei electrice și termice, prin conversia resurselor
clasice sau regenerabile/alternative, inclusiv de valorificare energetică a
deșeurilor municipale
• Sisteme de producere, transport, distribuţie și măsură a utilităţilor și resurselor
(căldură și apă caldă, apă, abur, gaz, electricitate)
• Tehnologii de protecţie a mediului pentru curăţirea gazelor de ardere emise de
unităţile de ardere a combustibililor fosili, inclusiv de recuperare a căldurii reziduale
• %/0!)!Ƌīī Ƌ,!*0.1Ƌ%0%.!Ƌ+*0+.!(+.ċƋ*(%6Ƌ+*/1)1.%(+.Ƌ¾%
ƋƋƋ %#*+/0%.!Ƌ.!Â!(!(+.Ƌ !Ƌ10%(%0:Â%Ƌ
• Soluţii și sisteme informatice de facturare, repartiţie și business management
pentru companiile de utilităţi
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