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Un mahalagiu
în Financial Times

T
udorel Toader a spus mai
înâi cã “Mandatul pe care
îl are un demnitar este de
a promova valorile naþio-
nale, ci nicidecum de a-ºi
denigra þara de ori-
gine”. Dupã o lunã
ºi ceva, a scris

într-o scrisoare cã DNA a încãl-
cat legea ºi cã Laura Codruþa
Kovesi nu ar trebui sã fie numi-
tã în poziþia de procuror-ºef al
Parchetului European.

Prima idee a formulat-o în
Parlamentul European.

A doua, în Financial Times.
Amândouã ideile au fost exprimate

de unul ºi acelaºi Tudorel Toader.
Dacã aceastã a doua idee ar fi ade-

varatã, atunci înseamnã cã a renunþat
la prima?

Dacã prima ar fi, totuºi, validã,

atunci a doua nu o încalcã?
În ce ordine trebuie sã ne compor-

tãm?
În primul rând sã spunem adevãrul

sau în primul rând sã nu ne denigrãm
þara de origine?

Dacã spunem adevãrul, iar
adevãrul nu este în favoarea
þãrii noastre de origine, atunci
înseamnã cã o denigrãm?

Dacã ascundem un adevãr
defavorabil despre þara de ori-
gine, înseamnã cã suntem
patrioþi?

Logica acestei încurcãturi se
încâlceºte chiar mai tare: Financial Ti-
mes nu a primit doar o scrisoare din
România, pe cea trimisã de Tudorel
Toader, ci ºi o a doua, pe cea a Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie (DNA) din
România, care afirma cã “datele pe
care se fundamenteazã argumentaþia

domnului ministru al Justiþiei nu sunt
reale, ceea ce este de naturã a afecta
valoarea de adevãr a concluziei celor
expuse cu privire la activitatea DNA”
(citiþi-le mai sus).

Expresia “valoarea de adevãr a con-
cluziei domnului ministru este afecta-
tã” este un eufemism pentru “conclu-
zia este falsã”.

Concluzia apreciatã de DNA drept
falsã este cã DNAar fi încãlcat legea ºi
cã Laura Codruþa Kovesi nu ar trebui
sã fie numitã în poziþia de procuror-ºef
al Parchetului European.

Dar, scrisoarea DNAaratã cã minis-
trul justiþiei avea cunoºtinþa cifrelor
raportate public, prin a cãror falsifica-
re a ajuns la concluzia (falsã) cã DNA
a încãlcat legea.

Prin urmare, DNA afirmã cã minis-
trul justiþiei minte.

(continuare în pagina 3)

CRISTINA CHIRIAC, CONAF:

“Ne-au trebuit 30 de ani sã
conºtientizãm valoarea femeii”

Þara noastrã a avut nevoie de 30 de
ani ca sã conºtientizeze valoarea feme-
ii, a spus Cristina Chiriac, preºedintele
Confederaþiei Naþionale pentru Antre-
prenoriat Feminin (CONAF), în cadrul
Galei “Women in Economy” de joi sea-
ra.

Printre altele, Cristina Chiriac a
menþionat: “Pânã acum nu a existat o
astfel de miºcare care sã coaguleze
spiritul antreprenorial. Ne-au trebuit
30 de ani pentru conºtientizarea ºi pu-
nerea în valoare a rolului femeii, nu
doar femeia antreprenor, ci ºi femeia
româncã, pe care nu o vedeþi prea des
la televizor, dar care aduce plus valoa-
re economiei prin activitatea ei micã
pe care o deruleazã în acea zonã.

2018 este mai mult decât o filã de
istorie pentru noi, este un nou început.

CONAF este singura confederaþie
pentru antreprenoriat feminin din
România. CONAF este formatã din
opt patronate, are cinci sucursale ºi
astãzi am reuºit sã semnãm câteva par-
teneriate cu þãri care au state mari în
ale antreprenoriatului - Finlanda,

Ungaria, Republica Moldova, Marea
Britanie ºi suntem în derulare de
semnare de alte acorduri cu Germania
ºi Canada.

Când vã întrebaþi, domnilor depu-
taþi ºi senatori, de ce rata natalitãþii
este în descreºtere, sã ºtiþi cã femeile
aleg sã nu mai dea viaþã unui copil
pentru cã îºi doresc o carierã, îºi do-
resc un business. (…) De aceea facem
apel la unitate, cerem susþinere ºi
încurajare, nu cerem politici speciale,
nu cerem sã fim tratate diferit, ci doar
încurajare, pentru cã o femeie care se
simte apreciatã, indiferent de rata de
succes pe care o are business-ul ei,
este o femeie fericitã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

POTRIVIT REVISTEI

GERMANE FOCUS:

Deutsche Bank
ºiCommerzbank
au reluat
discuþiile pentru
fuziune

Directorii executivi ai celor mai
mari bãnci germane, Deutsche Bank
AG ºi Commerzbank AG, au reluat dis-
cuþiile cu privire la o posibilã fuziune,
informeazã revista germanã Focus,
care citeazã surse apropiate situaþiei.

Acestea spun cã directorul executiv
al Deutsche Bank, Christian Sewing,
ºi omologul sãu de la Commerzbank,
Martin Zielke, au avut discuþii intense
în ultimele zile, cei doi primind chiar
mandat pentru negocieri.

Purtãtorii de cuvânt ai Deutsche
Bank ºi Commerzbank au refuzat sã
facã vreo declaraþie cu privire la cele
anunþate de revista Focus.

În schimb, Reuters a informat cã ma-
nagerii celor douã bãnci nu au primit
mandat din partea consiliilor de super-
vizare ºi a board-urilor directoare man-
dat pentru derularea acestor discuþii.

“Nu existã un mandat oficial pentru
discuþiile de fuziune cu Commerzbank”,
a menþionat o sursã citatã de Reuters,
contrazicând cele scrise de Focus.

O altã sursã a afirmat cã “este un
nonsens total” informaþia conform cã-
reia board-urile bãncilor le-au dat exe-
cutivilor lor mandatul pentru începe-
rea negocierilor. Aceeaºi sursã a spus
cã nu au fost discuþii recente în cadrul
consiliului de supervizare al Commer-
zbank cu privire la o fuziune cu un
rival mai mare.

La finele lunii februarie, unele surse
citate de Reuters afirmau cã investitorul
american Cerberus, unul dintre cei mai
mari acþionari ai Deutsche Bank ºi
Commerzbank, este deschis ideii fuziu-
nii între cele douã mari bãnci germane.
Cerberus considerã cã încã existã loc în
sectorul bancar german pentru douã in-
stituþii de credit majore, dar rãmâne o
problemã deschisã posibilitatea ca am-
bele sã-ºi revinã pe cont propriu, potri-
vit surselor, care adaugã: “Cerberus nu
s-ar împotrivi unei fuziuni”.

Tot în februarie, însã, douã asociaþii
germane importante din sectorul afa-
cerilor - Asociaþia pentru Afaceri de
Familie ºi Asociaþia Germanã pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii (DMB) -,
ºi-au exprimat opoziþia faþã de o posi-
bilã fuziune între Deutsche Bank ºi
Commerzbank, argumentând cã o
astfel de tranzacþie ar putea dãuna con-
curenþei. (A.V.)

Sãptãmânã decisivã pentru Kovesi
La Bruxelles se vor desfãºura, în

aceastã sãptãmânã, negocierile pen-
tru funcþia de procuror ºef al Parche-
tului European, dintre Parlamentul
Uniunii, a cãrui propunere este Lau-
ra Codruþa Kovesi, ºi Consiliul UE,
care în COREPER l-a votat pe
Jean-Francois Bohnert.

Negocierile au loc în condiþiile în
care mass-media din Occident o
vede pe Kovesi drept candidatul ide-
al pentru ºefia Parchetului European,
în timp ce autoritãþile de la Bucureºti
continuã campania, începutã în
2017, de denigrare a fostului procu-
ror-ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.

Ceea ce se va întâmpla în urmã-

toarele zile va fi decisiv pentru ca-
riera profesionalã a Laurei Codruþa
Kovesi, carierã ce este pusã la îndo-
ialã de ministrul Tudorel Toader ºi
de Secþia de Investigare a Infracþiu-
nilor din Justiþie. De altfel, procuro-
rii acestei secþii au pus-o sub urmã-
rire penalã pe Kovesi pentru mai
multe infracþiuni, în urma unor
plângeri penale întocmite de un in-
culpat - Sebastian Ghiþã - ºi de pro-
curorul Mircea Negulescu, zis Por-
tocalã, ce a sãvârºit mai multe abu-
zuri pentru strângerea probelor în
dosarele instrumentate.

GHEORGHE IORGOVEANU
(continuare în pagina 3)
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Taxarea la sânge a celor care
economisesc nu mai este
suficientã în Europa

Decizia BCE privind noile mãsuri
de relaxare monetarã a venit pe fondul
reducerii drastice a ultimelor
prognoze de creºtere publicate
pe site-ul instituþiei.

Cu toate acestea, se pare cã
existã destui membri ai Consi-
liului Guvernatorilor care apre-
ciazã cã “prognoza pentru 2019
este încã prea optimistã”, dupã
cumaratã un articol Bloomberg.

Daniel Lacalle, economist-ºef al
companiei spaniole de administrare
a activelor financiare Tressis ºi pro-
fesor la IE Business School din Ma-
drid, scrie cã nici ultima decizie de
politicã monetarã a BCE nu contri-
buie cu nimic la rezolvarea adevãra-

telor probleme din zona euro: supra-
capacitãþile de producþie, datoriile

ridicate sau intervenþiile gu-
vernamentale excesive.

“Toate guvernele au aban-
donat orice încercare de refor-
mã ºi se bazeazã doar pe politi-
ca monetarã”, mai scrie Lacal-
le pe contul sãu de Twitter, iar
“BCE a revenit la mãsuri de
zombificare a economiei”, de-

oarece “dobânzile zero încurajeazã
acumularea dezechilibrelor, creºterea
datoriilor ºi iresponsabilitatea fiscalã”.

În aceste condiþii, se poate spune cã
nu mai existã decât o singurã “cale”
prin care guvernele zonei euro sã fie
convinse cã trebuie sã adopte reforme

structurale dure: exprimarea indepen-
denþei BCE nu doar la nivel declarativ
ºi renunþarea la politica monetarã ul-
trarelaxatã.

Din pãcate, o asemenea decizie nu va
veni de la un Consiliu al Guvernatorilor
condus de Mario Draghi, care a declarat
laultimaconferinþãdepresãcã“dobânzi-
le negative au avut un succes destul de
mare în politica noastrã monetarã”.

Având în vedere natura economicã
a dobânzii, oricine încearcã sã gãseas-
cã justificãri pentru dobânzile negati-
ve sau, mai mult, le considerã instru-
mente legitime de politicã monetarã,
se descalificã pentru totdeauna din
profesia de economist.
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