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MUSIKPOST

der Sendung in Deutscher Sprache

beim Rumänischen Hörfunk in Bukarest

Für musikalische Grüße aus aller Welt an Freunde und Verwandte in Rumänien steht Ihnen
von Montag bis Samstag unser Programm zur Verfügung!

Sie schreiben uns per E-Mail Ihre Glückwünsche, wir senden sie mit Musik!

Schreiben Sie an:

radiobukarest@gmail.com

Emisiunea în limba germană:

Ştiri

buletin de ştiri

Vocabular german. Consideraţii asupra uzului limbii germane în viaţa de zi cu zi – astăzi:
"Ochelari" comentariu
Grexit versus Gerxit: economişti de renume susţin că ieşirea Germaniei ("Gerxit") din grupul
statelor euro ar rezolva problemele economice stringente ale economiilor naţionale mai puţin
performante ale grupului: moneda comună euro fiind astfel depreciată semnificativ, Grecia,
Italia, Spania şi eventual Portugalia ar avea posibilitatea să-şi stabilizeze datoriile şi să
dobândească astfel controlul asupra propriilor
economii naţionale. Alţi
economişti reputaţi consideră Gerxit o catastrofă pentru moneda euro dar şi Uniunea
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Europeană (UE). De asemenea, dacă ar fi introdusă moneda naţională a Germaniei, marca
germană (Deutsche Mark, DM), aceasta ar dobândi rapid statutul de valută forte însă s-ar
constitui într-un obstacol de proporţii pentru exportatorii germani, care ar pierde un avantaj al
competitivităţii lor
sinteză
Protestele agricultorilor francezi vizează concurenţa neloială a producătorilor din Germania şi
Spania, care îşi sporesc rentabilitatea producției prin exploatarea lucrătorilor sezonieri de
ocazie. Alte cauze constituie schimbări în cutumele alimentare din Franţa, reducerea cererii
dinspre China şi efectele embargoului impus Rusiei în ce priveşte produsele agricole europene.
Conform evaluării guvernului de la Paris, zece la sută din producătorii francezi sunt ameninţaţi
de faliment, fiind îndatoraţi cu suma totală de un miliard de euro
sinteză
La Atena au început convorbirile pentru acordarea unui al treilea pachet de asistenţă financiară
destinat Greciei. A sporit numărul finanţatorilor internaţionali care şi-au trimis reprezentanţii să
negocieze cu guvernul grec: Comisiei Europene (CE), Băncii Centrale Europene (BCE) şi
Fondului Monetar Internaţional (FMI) li s-a alăturat acum şi Mecanismul European de Stabilitate
(ESM), instituţie de finanţare prin intermediul căreia se vor disponibiliza sumele necesare
creditelor pe durata a trei ani, în valoare totală de 86 miliarde euro sinteză
Istoria azi – 1928: debutul la Amsterdam (Olanda) a celei de-a IX-a ediţii a Jocurilor Olimpice,
începutul comercializării acestei manifestări sportive – 1914: Austro-Ungaria declară război
Serbiei: începutul Primului Război Mondial ştire
Calendarul personalităţilor – 1929: Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, jurnalistă
nord-americană – 1902:
Karl Popper
, filozof britanic de origine austriacă – 1804:
Ludwig Feuerbach
, filozof german ştire
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