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Alegeri cu final aºteptat, în Rusia
Mai puþin de jumãtate dintre alegãtorii ruºi
cred cã alegerile prezidenþiale – programate pentru 4 martie- vor fi cinstite (doar
49%), iar 78% s-au declarat convinºi cã
actualul premier, Vladimir Putin, va reveni
la Kremlin în calitate de ºef al statului, 53%
indicând victoria acestuia din primul tur de
scrutin, iar 28% mergând pe ideea unei a
doua runde. Numai 4% anticipeazã un eºec
pentru Putin, care rãmâne favorit ºi în faþa
comunistului Ziuganov, a ultranaþionalistului Jirinovski ºi a milionarului Mihail
Prohorov, fiind cotat cu 55-57% din voturi,
potrivit unui sondaj de opinie realizat de
centrul independent Levada, luna aceasta.
Votul anticipat a început deja, în regiuni
îndepãrtate din Siberia ºi Extremul Orient,
pentru ca ºi locuitorii acestor zone ori
lucrãtorii detaºaþi acolo sã-ºi poatã exprima
opþiunea. Misiunea Adunãrii Parlamentare
a Consiliului Europei (APCE) monitorizeazã scrutinul, alãturi de observatori
internaþionali acreditaþi din partea CSI ºi
OSCE. Vladimir Putin nu a participat la
dezbateri televizate cu concurenþii, dar ºi-a
prezentat, pe larg, programul în articole
publicate în presã. În viziunea sa, „Rusia
are nevoie de o economie nouã cu o infra-
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structurã industrialã competitivã, cu o sferã
a serviciilor dezvoltatã ºi cu o agriculturã
eficientã. Economia trebuie sã aibã o bazã
tehnologicã modernã”. Pentru sporirea
investiþiilor, Putin propune sã se amelioreze climatul de afaceri, sã se transfere
dosarele economice de la tribunalele penale
la curþile de arbitraj ºi sã se reducã pânã în
anul 2016 cota statului în economie.
Referitor la reforma fiscalã, el a anunþat cã
de anul viitor, proprietarii caselor ºi
maºinilor scumpe vor trebui sã plãteascã
impozite mai mari. Însã aceste mãsuri nu
trebuie sã afecteze reprezentanþii clasei
mijlocii, a subliniat premierul, pledând
pentru “construirea echitãþii” ºi promiþând
majorarea salariilor, pensiilor, burselor,
precum ºi crearea unei “aristocraþii muncitoare”. În domeniul politicii externe ºi
strategiei militare, Putin rãmâne convins cã
scutul antirachetã ce urmeazã sã fie
amplasat în Europa vizeazã clar Rusia.,,În
prezent nu existã o ameninþare din partea
Iranului sau a Coreei de Nord. Apãrarea
antirachetã a SUA din Europa urmãreºte cu
siguranþã sã neutralizeze potenþialul
nuclear rusesc”, a declarat premierul. El a
declarat – cu referire clarã la Iran- cã nu

crede în onestitatea partenerilor din cadrul
Consiliului de Securitate al ONU, care
încearcã sã aducã dovezi privind existenþa
unor arme de distrugere în masã în unele
þãri, pentru a putea interveni militar. În ce îl
priveºte, liderul Partidului Comunist rus,
Ghennadi Ziuganov, a propus cumularea
funcþiilor de preºedinte ºi premier pe durata perioadei de crizã economicã ºi l-a
acuzat dur pe miliardarul Mihail Prohorov
cã ar fi „proiectul Kremlinului” ºi „agent”.
Prohorov a replicat cã naþionalizarea propusã de comuniºti va distruge economia
rusã ºi îi va fura pe cetãþenii ei. El a promis,
între altele, amnistierea persoanelor condamnate pentru infracþiuni economice ºi
împãrþirea Gazprom în mai multe companii
concurenþiale, limitarea mandatelor
preºedintelui sau guvernatorilor la douã dea lungul vieþii, restrângerea mandatului
prezidenþial la 4 ani. Cât despre Vladimir
Jirinovski, care va candida la prezidenþiale
pentru a cincea oarã (cu programul intitulat
„Sã discutãm, tovarãºi!”), el se declarã singurul în stare sã preîntâmpine prãbuºirea
þãrii în prãpastia spre care aceasta se
îndreaptã din 1917.
Magda Comiºel

