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DAN PAUL, ASOCIAÞIA BROKERILOR:

“Cred cã vor exista discuþii
privind ieºirea unor þãri din
Uniunea Europeanã”

Perioada de crizã pe care o tra-
versãm aratã o anumitã lipsã de încre-
dere faþã de o serie de organisme inter-
naþionale, este de pãrere Dan Paul,
preºedintele Asociaþiei Brokerilor,
care a adãugat cã, în opinia sa, Uniu-

nea Europenã (UE) va avea o proble-
mã în acest sens.

“Cred cã se va pune problema lipsei
solidaritãþii, iar Uniunea Europeanã
nu a dat dovadã de o mare solidaritate
în acest moment.

Consider cã vor exista discuþii pri-
vind ieºirea unor þãri din UE pentru
cã rolul ei, foarte politizat în ultima
perioadã, nu are un efect pozitiv. ªi
cred cã ºi alte þãri se vor gândi sã facã
ceea ce a fãcut Anglia”, a spus Dan
Paul.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 5)

DRAGOª PREDA, MINISTERUL
TRANSPORTURILOR:

Infrastructura, comunicaþiile ºi
digitalizarea pot reprezenta
sursa de relansare economicã

Infrastructura, comunicaþiile ºi di-
gitalizarea pot reprezenta sursa de re-
lansare economicã a statului român,

dupã trecerea pandemiei de coronavi-
rus, considerã Dragoº Preda, secretar
de stat în Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii ºi Comunicaþiilor, res-
ponsabil pe partea de comunicaþii ºi
digitalizare. Acesta a precizat: “Sun-
tem un minister extrem de dinamic
care se implicã, se vede prin proiectele
pe care ni le-am asumat ºi pe care le
avem deja în dezvoltare.

M.G.

(continuare în pagina 5)

VALENTIN IONESCU, ASF:

„Puþine industriivorscãpadin
aceastãcrizãfãrãsãfie reformate,
restructuratesaueliminate”
l Flexibilitatea ºi automatizarea, cuvintele cheie pentru era
afacerilor post-Covid

Criza cauzatã de pandemia de coro-
navirsuvageneraschimbãriuriaºi ºipuþi-
ne industrii vor scãpa fãrã sã fie reforma-

te, restructurate sau eliminate, a declarat
Valentin Ionescu, director Direcþia de
StrategieºiStabilitateFinanciarã,Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã (ASF),
în cadrul videoconferinþei BURSA, “The
Post-Pandemic World”. Domnia sa con-
siderã cã flexibilitatea ºi automatizarea
vor fi cuvintelecheiepentrueraafacerilor
post-Covid , iar cei care au aceste capaci-
tãþi vor fi câºtigãtorii.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 5)

VALENTIN LAZEA, BNR:

“Dacã nu ne-ar trage deficitele
în jos, am avea o ºansã
sã ieºim din crizã”

Þara noastrã are unele avantaje în
faþa altor state central ºi est europene ºi
ar avea o ºansã sã iasã mai uºor din cri-
zã dacã nu ar fi trasã în jos de deficitele

bugetar ºi comercial, este de pãrere
Valentin Lazea, economistul ºef al
Bãncii Naþionale a României (BNR).

Specialistul a precizat: “România are
câteva atuuri faþã de alte þãri din Europa
Centralã ºide Est, ceea ce arputea-oaju-
ta sã iasã mai bine din crizã. Nu avem un
comerþ extern dezvoltat, nu avem un tu-
rism care sã se bazeze pe strãini ºi avem
mai puþini angajaþi în microîntreprinde-
ri, faþã de þãrile centrale ºi de est.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

LIVIU ROGOJINARU, MINISTERUL ECONOMIEI:

„Vor fi investiþii foarte mari în
ceea ce priveºte dezvoltarea
României”

Ponderea implicãrii guvernului în
activitatea economicã va creºte fãrã
îndoialã, a declarat Liviu Rogojinaru,
Secretar de stat în cadrul Ministerului

Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri. Domnia sa a precizat: „De al-
tfel, prim ministrul, Ludovic Orban, a ºi
anunþat cã vor fi investiþii foarte mari în
ceea ce priveºte dezvoltarea României.
Lucruri care nu s-au fãcut în ultimii 25
de ani încercãm sã le facem acum, cât
mai mult din ele, pe repede înainte ºi
sper sã fim lãsaþi sã le facem”.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 5)

RADU HANGA, PREªEDINTE BVB:

“Revenirea economicã dupã
aceastã crizã va fi destul de
înceatã”
l Hanga: “Tendinþa de deglobalizare va continua”

Revenirea economicã dupã aceastã cri-
zã va fi destul de înceatã, iar viaþa ºi viteza
cu care vom consuma lucrurile vor înceti-
ni, considerã Radu Hanga, preºedintele

Bursei de Valori Bucureºti (BVB).
Acesta a declarat: “Cred cã reacþia

economicã pe care o vedem la nivel
global este uºor exageratã faþã de di-
mensiunea medicalã a problemei, dar
ãsta e doar un comentariu de novice
pentru cã nu sunt specialist pe zona
medical. Înclin sã cred cã din punct de
vedere al contracþiei economice ºi al
revenirii de dupã, cred cã revenirea va
fi destul de înceatã.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 5)

SENATUL A DECIS, DUPÃ GAFA
DEPUTAÞILOR:

Þinutul Secuiesc, fãrã
autonomie

UDMR ºi-a vãzut visul încã o datã –
pentru a patra oarã - spulberat: partidele
parlamentare au respins, in corpore,
proiectul privind acordarea autonomiei
Þinutului Secuiesc, adicã judeþelor
Harghita ºi Covasna, precum ºi Scau-
nului secuiesc Mureº. Votul a fost unul
zdrobitor împotriva proiectului în Se-
nat (cu excepþia parlamentarilor
UDMR, senatorii tuturor celorlalte par-
tide parlamentare au votat împotriva
autonomiei Þinutului Secuiesc), care
este camerã decizionalã, dupã ce, cu o

zi înainte, iniþiativa legislativã trecuse
de Camera Deputaþilor din cauza adop-
tãrii tacite. Adicã din cauza lipsei pune-
rii pe ordinea de zi a plenului ºi a dezba-
terii proiectului dupã ce acesta primise
avize negative din partea a douã comi-
sii de specialitate, din partea Consiliu-
lui Legislativ ºi, în 7 aprilie, fusese avi-
zat negativ ºi de cãtre Guvern.

Conform fostului preºedinte Traian
Bãsescu, fitilul exploziei ce a avut loc
în ultimele douã zile a fost aprins în 12
martie de decizia Biroului Permanent
al Camerei Deputaþilor, care a refuzat
sã punã proiectul pe ordinea de zi a
ºedinþei de plen, deºi deputatul PMP
Marius Paºcan le-a atras atenþia mem-
brilor acestui organism cã riscã
aprobarea tacitã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 10)

ØCONSUMUL DE
ENERGIE -
INFLUEUNÞAT DE
PANDEMIE
„Amânarea plãþii utili-
tãþilor, posibil sã ducã
la un blocaj în piaþa
energiei” (Pag.14)

Ø LEGEADÃRII ÎNPLATÃ
A FOST MODIFICATÃ
Parlamentul a legiferat
reechilibrarea contrac-
telor de credit (Pag.15)

Ø PE FONDUL
PANDEMIEI / ÎN
PRIMELE TREI LUNI DIN
AN
Profitul net al OMV Pe-
trom a scãzut cu 43%,
la 653 de milioane lei
(Pag.16)
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