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Lira turceascã,
în cãdere

Lira turceascã a coborât, marþi,
pânã la un nou minim istoric, dupã ce
preºedintele Recep Tayyip Erdogan
ºi-a anunþat intenþia de a-ºi majora
controlul asupra economiei ºi asupra
politicii monetare, dacã va câºtiga ale-
gerile prezidenþiale de luna viitoare,
transmite Bloomberg, conform
Agerpres.

Recep Tayyip Erdogan a declarat
luni, pentru Bloomberg TV, cã, dupã
ce votul de luna viitoare va transforma
Turcia într-o republicã prezidenþialã,
se aºteaptã ca Banca Centralã sã
respecte solicitãrile sale pentru redu-
cerea dobânzii de referinþã. În prezent,
dobânda de bazã a Bãncii Centrale a
Turciei este de 13,5%.

“Atunci când oamenii întâmpinã di-
ficultãþi din cauza politicilor monetare
pe cine vor trage la rãspundere?”, s-a
întrebat retoric Recep Tayyip Erdo-
gan. “Îl vor trage la rãspundere pe
preºedinte. De vreme ce îl vor întreba
pe preºedinte despre acest lucru trebu-
ie sã proiectãm imaginea unui
preºedinte care are influenþã asupra
politicilor monetare”, a apreciat
Erdogan.

Declaraþiile lui Erdogan au provo-
cat o cãdere a lirei la cel mai scãzut ni-
vel din istorie în raport cu dolarul, 4,43
unitãþi/dolar, moneda turceascã înre-
gistrând astfel o depreciere de 14% de
la începutul anului. n
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ALEXANDRU GRÃDINAR, AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN
REGATUL DANEMARCEI ªI REPUBLICA ISLANDA:

“Dorim sã depãºim cliºeele asociate
României din trecut ºi sã redãm
situaþia economicã din prezent”
l Schimburile bilaterale dintre România ºi Danemarca au fost de 600 milioane
euro, anul trecut l În ianuarie 2018, în România erau înregistrate 912 companii
cu capital danez, cu o investiþie totalã de aproape 274 milioane euro

Reporter: Excelenþa voastrã, cum
descrieþi relaþiile economice ºi diplo-
matice dintre România ºi Danemarca?

Alexandru Grãdinar: Relaþiile bila-
terale sunt foarte bune ºi dispun de un po-
tenþialpalpabildeadeveniºimaibune.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 2)

România are nevoie de
o strategie de negociere
pozitivã pentru noul buget
european 2021-2027

Pe 2 mai, în Parlamentul European,
Comisia Europeanã (CE) a prezentat
proiectul noului buget european pen-
tru perioada 2021-2027
(cunoscut sub denumirea de
cadru financiar multia-
nual).

În viziunea CE, în ela-
borarea proiectului de bu-
get, urma sã se gãseascã
soluþii pentru trei proble-
me majore:

a) alocarea de resurse fi-
nanciare mai mari pentru noile priori-
tãþi europene, între care, cerceta-
re-inovare, conectivitatea infrastruc-

turii(în domeniile digital, energie,
transporturi) , tineret, migraþie, secu-
ritate ºi apãrare;

b) acoperirea golului de re-
surse financiare, rezultat în
urma ieºirii Marii Britanii din
Uniunea Europeanã, (apre-
ciat la cca 13 miliarde euro
anual);

c) simplificarea ºi creºterea
flexibilitãþii bugetului Uniunii
Europene (UE), pentru a face
faþã riscului crescut de incerti-

tudine la nivel global, european ºi
naþional.

(continuare în pagina 3)

GABRIELA MIHAELA VOICILÃ, MINISTERUL
PENTRU MEDIUL DE AFACERI:

“Unde sunt antreprenori este
creaþie, unde sunt femei
antreprenor este creaþie divinã”

A
colo unde sunt mulþi antre-
prenori este creaþie, acolo
unde sunt multe doamne an-
treprenor este creaþie divinã,
considerã Gabriela Mihaela

Voicilã, secretar de stat în Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat (MMACA). În opinia
domniei sale, antreprenoriatul înseam-
nã bucurii, o situaþie mai bunã, însã
mai puþin timp pentru familie: “Luate
la un loc, antreprenoriatul înseamnã
împliniri (…) Fiecare dintre noi are
nevoie de validare, pentru cã am con-
struit, am creat ceva”.

Printre altele, reprezentantul
MMACA a evidenþiat cã mediul nos-
tru de afaceri nu are avem forþã de
muncã suficientã ºi un cadru legislativ
optim, însã a menþionat cã nu numai
þara noastrã are probleme cu forþa de
muncã ºi cã autoritãþile se pregãtesc sã
aducã în þarã muncitori din alte state.

Autoritãþile noastre au o serie de
proiecte prin care sã susþinã dezvolta-
rea antreprenoriatului feminin, a spus
Gabriela Mihaela Voicilã, afirmând:
“Statul român ºi Uniunea Europeanã
ne aºteaptã sã le luãm banii”. Domnia
sa a menþionat cã printre programele
existente se numãrã atât Start-Up Na-
tion, cât ºi unele programe care se
adreseazã în principal femeilor din
mediul rural care doresc sã înceapã ac-
tivitãþi de meºteºugãrit ºi artizanat ºi
programe elveþiene pentru femeile an-

treprenor din România (cu dobânzi
preferenþiale ºi sprijin pe partea de lo-
gisticã).

Domnia sa a þinut sã precizeze cã
oamenii sunt tentaþi sã remarce tot
ceea ce începe cu “nu”, adresându-se
femeilor antreprenor din salã: “Vã rog
sã încercãm, sã învãþãm sã vedem ºi
lucrurile care funcþioneazã, pentru cã
nemulþumiri sunt peste tot”.

Gabriela Voicilã este de pãrere cã
globalizarea ne-a luat prin surprindere,
subliniind cã suntem blocaþi pentru cã
piaþa internã nu poate înghiþi mai mult,
“fiind reprezentatã de mari coloºi care
au supermarketuri”.

Secretarul de stat a amintit cã, în tre-
cut, am avut exporturi importante de
mobilã în fosta URSS, întrebându-se
de ce nu am putea sã facem acest lucru
ºi acum, în condiþiile în care mobila
noastrã se ridicã la standarde pe care
nu le-am avut pânã acum.

“Produsele bio vor merge din ce în
ce mai bine”, mai opineazã domnia sa,
menþionând cã la mare cãutare sunt ºi
vinurile româneºti.

“Existã multe ºanse, important este
sã le încercãm. Avem nevoie de dum-
neavoastrã. Noi, statul, ºtim ºi uºile
care vi se închid fãrã motiv ºi vã cu-
noaºtem greutãþile”, s-a adresat repre-
zentantul MMACA femeilor antrepre-
nor prezente la eveniment.

EMILIA OLESCU

Firmele daneze care opereazã în România au aceleaºi aºteptãri ca ºi cele

autohtone: un mediu de afaceri stabil, predictibil ºi transparent ºi o povarã

administrativã redusã, ne-a declarat Ambasadorul României în Regatul

Danemarcei ºi Republica Islanda, domnul Alexandru Grãdinar.

Excelenþa sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre relaþiile

economice ºi diplomatice dintre România ºi Danemarca, despre cele

trei „momente” care oferã un excelent cadru de intensificare a coope-

rãrii bilaterale dintre cele douã þãri, cât ºi despre „secretul” care a cla-

sat Danemarca, frecvent, ca cea mai fericitã ºi mai puþin coruptã þarã

din lume.

THEODOR
STOLOJAN

Am intrat în zodia stagflaþiei?
Estimarea- semnal de la INS a

venit cu o mare surprizã negati-
vã. Economia a stagnat în T1

2018 faþã de trimestrul precedent, iar
creºterea anualã s-a temperat cu mult
peste aºteptãri, pânã la 4%, de la 6,7%
în T4 2017 (vezi grafi-
cul 1).

Estimãrile-semnal
privind creºterea eco-
nomicã au fost rapor-
tate ºi de Eurostat. În
T1 2018, PIB-ul zonei
euro ºi-a temperat
creºterea anualã pânã
la 2,5%, de la 2,8% în
trimestrul precedent, iar PIB-ul din
UE (inclusiv Marea Britanie) ºi-a tem-
perat creºterea anualã pânã la 2,4%, de
la 2,7%. Ambele regiuni au înregistrat
creºteri trimestriale de 0,4%.

În clasamentul creºterilor anuale, pe

primul loc se aflã Letonia (+5,2%), ur-
matã de Polonia (+4,9%), Ungaria
(+4,7%) ºi Cehia (+4,5%), conform
datelor ajustate pentru sezonalitate.

România se aflã pe locul al cincilea,
cu o creºtere anualã de 4,2% ºi este sin-

gura þarã a cãrei economie a înregistrat o
stagnare trimestrialã. Celelalte þãri care
au raportat datele la Eurostat au înregis-
trat creºteri trimestriale între 0,1% (Ma-
rea Britanie) ºi 1,7% (Letonia).

Danemarca este singura þarã euro-

peanã a cãrei economie a înregistrat o
contracþie faþã de T1 2017, de 0,8%,
dupã o creºtere anualã a PIB-ului de
1,3% în T4 2017, pe fondul unei
creºteri trimestriale de 0,3%.

Economiile Olandei ºi Germaniei au

crescut sub aºteptãri în T1 2018, cu rate
anuale de 3%, respectiv 2,3%, în condi-
þiile în care oficialii BCE au subliniat cã
“temperarea creºterii este doar tempo-
rarã”, dupã cum scrie Bloomberg.

(continuare în pagina 8)
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