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Christine Lagarde,
FMI: “Politica
monetarã din Europa
ar trebui sã ofere noi
stimulente”

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI),
Christine Lagarde, a fãcut un nou
apel la Banca Centralã Europeanã
(BCE) sã adopte noi mãsuri de sti-
mulare ca sã evite riscul persistenþei
inflaþiei scãzute în zona euro.

Într-un inter-
viu publicat ieri
de cotidianul
german Han-
delsblatt, Christi-
ne Lagarde a
avertizat cã ac-
tuala crizã din
zona euro nu s-a

încheiat, în condiþiile în care fluxuri-
le de creditare sunt încã afectate, ºi
existã în continuare diferenþe între
statele membre în privinþa condiþii-
lor de finanþare pentru companii.
“Mai mult decât atât, o inflaþie scã-
zutã prelungitã implicã riscuri supli-
mentare. În consecinþã, politica mo-
netarã din Europa ar trebui sã ofere
noi stimulente creºteri”, a subliniat
Lagarde.

Declaraþiile oficialului FMI vin
dupã ce, sãptãmâna trecutã,
preºedintele BCE, Mario Draghi, a
anunþat cã instituþia pe care o condu-
ce este gata sã ia mãsuri de stimulare
începând de luna viitoare, în funcþie
de prognozele economice. Draghi a
lãsat, astfel, calea deschisã cãtre o
posibilã reducere a dobânzii de refe-
rinþã în reuniunea de politicã
monetarã din 5 iunie.

V.R.

UE extinde sancþiunile
împotriva Rusiei
l Pentru prima oarã sunt supuse sancþiunilor douã companii din Crimeea

Uniunea Europeanã (UE) a
decis, ieri, sã extindã lista
sancþiunilor aplicate unor

persoane ºi companii ruse sau ucrai-
nene (pro-ruse), ca rãspuns la ane-
xarea peninsulei Crimeea, în luna
martie. Oficialii europeni au subli-
niat cã decizia de ieri a venit în lipsa
unei detensionãri a situaþiei din
Ucraina.

Conform hotãrârii de ieri, trei-
sprezece nume de persoane din
Rusia ºi Ucraina au fost adãugate pe
lista celor 48 deja vizate de interdic-

þia vizelor ºi îngheþarea averilor. Nu-
mele persoanelor adãugate pe lista
de sancþiuni urmau sã fi anunþate ieri
seara.

În plus, lista s-a extins cu douã
companii din Crimeea, care au pro-
fitat de anexarea la Rusia. Cele
douã sunt societãþi ucrainene din
Crimeea care au fost confiscate de
Moscova dupã anexarea acestui te-
ritoriu.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

ROGOZIN CIOCNEªTE PAHARUL LUI BÃSESCU

Cine are lesa mai lungã?
l Analist: Rogozin, folosit de Putin ca sã testeze
limitele Occidentului

Schimbul de replici dintre
preºedintele Traian Bãsescu
ºi vicepremierul rus Dmitri

Rogozin este posibil sã conteze
drept un duel verbal pentru prospec-
tarea situaþiei legatã de escaladarea
conflictului din Ucraina cãtre zone
precum Transnistria.

Cei doi ºi-au transmis replici pro-
vocatoare, ambii insinuând cã celã-
lalt ar fi vorbit sub influenþa alcoo-
lului.

Dupã ce Dmitri Rogo-
zin a acuzat România cã
nu i-a permis avionului sãu, la solici-
tarea Statelor Unite, sã se întoarcã la
Moscova prin spaþiul aerian
românesc, în drum dinspre regiunea
separatistã moldoveanã Transnistria
ºi a precizat cã “data viitoare” va zbu-
ra la bordul unui Tu-160 (bombardier
strategic de tip), preºedintele român a
declarat cã trebuie aflat mai întâi câtã
vodcã a consumat Rogozin.

Ca rãspuns, vicepremierul rus a

scris luni pe Twitter: “Mã întreb câte
pahare a golit Bãsescu pentru a prin-
de curaj sã închidã spaþiul aerian
pentru avionul nostru”.

Atât Traian Bãsescu, cât ºi Dmitri
Rogozin sunt cunoscuþi pentru
declaraþiile scandaloase pe care, une-
ori, aceºtia le fac. De fapt, aºa au ºi
câºtigat în faimã.

Oare câtã libertate îi dã Occi-
dentul lui Traian Bãsescu sã se mani-

feste? ªi câtã îi dã Vladi-
mir Putin lui Rogozin?

Dmitri Rogozin este un
“ºoim” binecunoscut plasat de cãtre
Vladimir Putin într-o poziþie ridicatã
în legãturã cu industria de armament,
fiind folosit ca o cutie de rezonanþã
pentru a testa limitele pãrþii adverse,
ne-a spus un analist politic dupã seria
de declaraþii provocatoare la adresa
României, fãcute de vicepremierul
rus, pe Twitter, în weekend. (A.A.)

(continuare în pagina 3)
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Marea Britanie pregãteºte
“îndestularea” statului din conturile
bancare ale cetãþenilor

Victoria împotriva crizei a
fost declaratã în urmã cu
ceva timp de guver-

nul de la Londra. Dar este cu
adevãrat victorie? Dacã
rãspunsul este afirmativ, de
ce pregãteºte guvernul cadrul
legal pentru intrarea, fãrã ho-
tãrâre judecãtoreascã, în con-
turile bancare ale cetãþenilor
care sunt acuzaþi cã nu îºi plãtesc ta-
xele?

Conform unui articol recent din
The Telegraph, “cetãþenii inocenþi se
pot confrunta cu retragerea directã a
banilor din conturile bancare, ca ur-

mare a puterilor draconice asumate
de instituþia fiscalã”, cu toate cã par-

lamentarii din Camera Comu-
nelor ºi-au exprimat îngrijora-
rea faþã de riscul semnificativ
de fraudã ºi cel al confiscãrilor
eronate. Estimãrile guverna-
mentale aratã cã noua lege va
conduce la suplimentarea veni-
turilor bugetare cu circa 100 de

milioane de lire sterline.
Opoziþia faþã de noua lege, care

trebuie sã intre în vigoare anul viitor,
nu se regãseºte doar la nivelul unor
grupuri parlamentare. “Puterea de a
confisca bani fãrã permisiunea unui

judecãtor poate submina un princi-
piu fundamental al legii ºi al societã-
þii noastre democratice”, se aratã în
opiniile experþilor contabili din
Anglia, dupã cum mai scrie The Te-
legraph.

Autoritãþile guvernamentale nu
par deloc îngrijorate de efectele
noilor mãsuri asupra integritãþii unui
sistem juridic care s-a dezvoltat por-
nind de la Magna Carta din 1215,
document prin care se urmãrea, prin-
tre altele, tocmai limitarea arbitrariu-
lui în deciziile monarhului.

(continuare în pagina 11)
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CRISTINA CHIRIAC:

“Ideea
reprezintã,
poate, 1%
din succesul
unei afaceri”

Rezultatul unei afaceri este
dat de amprenta antrepreno-
rului, considerã Cristina

Chiriac, preºedintele Asociaþiei Na-
þionale a Antreprenorilor.

“O persoanã care-ºi doreºte sã fie
antreprenor trebuie sã se analizeze
foarte bine ºi sã facã ceea ce-i place.
Trebuie sã-ºi punã în evidenþã ta-
lentele ºi capacitãþile pe care le are.
Ideea reprezintã, poate, doar 1% din
succesul unei afaceri. Felul cum
este pusã în practicã, cum este
evaluatã ºi valorificatã este, de la
persoanã la persoanã, aparte, atipic,
personal”, ne-a declarat Cristina
Chiriac, în ocazia Conferinþei
“Antreprenoriatul Feminin. Femeia
la putere - o lume mai bunã”, orga-
nizatã de Ziarul BURSAîn partene-
riat cu Asociaþia Naþionalã a Antre-
prenorilor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

Miniºtrii de externe din UE ºi preºedintele Organizaþiei

pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (OSCE), Didier

Burkhalter, considerã “ilegale” referendumurile pentru

independenþã din estul Ucrainei.

Oficialii europeni spun cã referendumurile din estul

Ucrainei nu au respectat principiile fundamentale pentru

organizarea unor consultãri ºi rezultatul nu este o surpri-

zã, astfel cã ar trebui ignorat.

Dupã ce, în luna martie, peninsula ucraineanã Crimeea a

fost alipitã la Rusia, ieri, în urma referendumului desfãºurat

duminicã în Doneþk (estul Ucrainei), aceastã regiune sepa-

ratistã i-a cerut Moscovei sã ia în considerare aderarea sa

la Federaþia Rusã, pentru “restaurarea dreptãþii istorice”.

Conform rezultatelor referendumului pentru indepen-

denþã în Doneþk ºi Lugansk, 89% dintre locuitorii regiunii

vor sã se separe de Ucraina.

Scandal politic pe modificarea legii
clauzelor abuzive
l PSD discutã proiectul dupã alegerile europarlamentare
l Opoziþia se teme de un joc dublu al guvernãrii

Biroul Permanent (BP) al Came-
rei Deputaþilor a respins, ieri, solici-
tarea unui grup de 18 deputaþi PSD ºi
UNPR sã retragã proiectul de modi-
ficare Legii 193/2000 privind clau-
zele abuzive, pe motiv cã acesta se
aflã, deja, în circuitul legislativ, în
urma adoptãrii în Senat.

Decizia BP a declanºat un schimb
de replici între deputaþi din cadrul
PSD, pe de o parte, ºi cel al PNL ºi al
PDL, pe de altã parte.

Mihai Sturzu, unul dintre iniþiato-
rii proiectului de lege, care declara-
se, la sfârºitul lunii trecute, cã
doreºte retragerea acestuia, ne-a pre-
cizat cã eºecul acestui demers nu re-

prezintã un motiv de îngrijorare pen-
tru consumatori, având în vedere cã
în grupul PSD au loc discuþii pentru
votarea împotriva proiectului.

“Consider cã ne aflãm într-o zonã
de siguranþã. În cadrul dezbaterilor
care vor avea loc în comisiile de spe-
cialitate, primii care vor fi invitaþi sã
ia cuvântul sunt iniþiatorii proiectu-
lui de lege, care vor declara cã sunt
împotriva acestuia, din cauzã cã în
Senat a fost adoptatã o formã foarte
diferitã de cea în care plecase de la
iniþiatori”, susþine domnia sa.

ALEXANDRU SÂRBU
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