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Încrederea
în economia
zonei euro,
în prima creºtere
din ultimele
cinci luni

Încrederea în economia zonei
euro a crescut în mod neaºteptat în
octombrie 2014, dupã patru luni de
stagnare sau declin, generând opti-
mism privind redresarea regiunii.

Comisia Europeanã a anunþat,
ieri, cã indicele care mãsoarã încre-
derea în zona euro a crescut cu 0,8
puncte luna aceasta, la 100,7 puncte,
de la 99,9 în septembrie. Cifra
depãºeºte estimãrile analiºtilor, care
mizau pe o scãdere a indicelui cu 0,2
puncte, la 99,7.

Pe ansamblul Uniunii Europene,
indicele privind sentimentul de
încredere în economie a crescut cu
0,5 puncte, la 104 puncte.

“Stabilizarea încrederii în zona
euro a venit în urma îmbunãtãþirii
încrederii în toate sectoarele de acti-
vitate”, a informat Executivul de la
Bruxelles, precizând cã cele mai
mari creºteri au fost înregistrate în
sectorul comerþului cu amãnuntul, al
serviciilor ºi construcþiilor. În rândul
principalelor economii din zona
euro, indicele privind încrederea a
scãzut în Spania, dar a crescut în
Germania, Franþa, Italia ºi Olanda.

V.R.

Rezultatele “Erste” ºi “Banca
Transilvania” nu au surprins analiºtii
l Banca Transilvania a înregistrat un profit de 338 milioane lei, în primele
nouã luni, în creºtere cu 40% l Erste a marcat o pierdere de 1,48 miliarde
de euro, pe fondul costurilor de risc provizionatel Pierderi de 546 milioane
euro, pentru BCR

Rezultatele la nouã luni,
afiºate, ieri, de “Erste”
(EBS) ºi “Banca Transil-

vania” (TLV), douã dintre bãncile
listate la Bursa de Valori Bucureºti
nu au surprins analiºtii din piaþã.

Banca Transilvania a înregistrat un
profit net de 338,13 milioane lei, la 30
septembrie, în creºtere cu 40,8% faþã

de aceeaºi perioadã a anului trecut,
activele instituþiei de credit urcând,
faþã de decembrie 2013, cu 6,2%, la
34,04 miliarde de lei.

În schimb, Grupul Erste a raportat
pentru primele nouã luni din acest an
o pierdere de 1,48 miliarde de euro,
pe fondul costurilor de risc provizio-
nate pentru reducerea portofoliului

de credite neperformante, inclusiv
pentru România, se aratã în raportul
financiar al grupului.

Simion Tihon, “Prime
Transaction”: “Indicatorii
celor douã bãnci, menþin
însã perspectivele optimiste”

“Nimic surprinzãtor la rezultatele
raportate de Banca Transilvania,
respectiv Erste Bank”, a comentat Si-
mion Tihon, broker la “Prime Tran-
saction”. Domnia sa a explicat: “Ban-
ca Transilvania ºi-a pãstrat ritmul de
creºtere chiar în contextul unor politici
prudenþiale, în timp ce Erste a conti-
nuat sã provizioneze reuºind sã anu-
leze un rezultat operaþional bun.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

PREªEDINTELE ROMÂNIEI VREA
CETÃÞENIE MOLDOVENEASCÃ

Ionel Niþu: Traian Bãsescu ar
putea viza funcþia de preºedinte
al Republicii Moldova?
l Bãsescu: “Mi-aº dori mult unirea cu Moldova”

Preºedintele Traian Bãsescu vrea
sã obþinã, în mod simbolic, ce-
tãþenia moldoveneascã. Domnia

sa a declarat recent, într-un interviu
acordat postului naþional de televi-
ziune Moldova 1, cã dupã alegeri-
le parlamentare din Republica
Moldova, din noiembrie, va face o
vizitã de rãmas bun la Chiºinãu,
ocazie cu care va cere ºi cetãþenia,
e l prec izând cã es te un gest
simbolic.

Traian Bãsescu
a mai spus cã ºi-ar
dori mult unirea
României cu þara
vecinã, arãtând cã
acest lucru nu se
poate face cu forþa
sau cu amãgiri, ºi
cã nu renunþã la
teoria cã cele douã
state sunt un sin-
gur popor.

D e c l a r a þ i i l e
p r e º e d i n t e l u i
României au dat
naºtere deja unor ipoteze potrivit cã-
rora Traian Bãsescu ar viza funcþia
de preºedinte al Republicii Moldo-
va.

Situaþia politicã actualã de la
Chiºinãu este complicatã, iar alege-
rile legislative, care se vor desfãºura
la 30 noiembrie, sunt privite de mulþi
analiºti politici nu doar ca un exerci-
þiu de politicã internã, ci ºi în termeni
geopolitici. Actuala conducere de la
Chiºinãu promoveazã o politicã de
apropiere de UE, în timp ce Partidul
Comuniºtilor, care se aflã în opozi-

þie, ar putea reveni la guvernare, po-
trivit sondajelor, optând pentru apro-
pierea de Rusia ºi pentru aderarea la
Uniunea vamalã Rusia-Belarus-Ka-
zahstan.

Analistul Ionel Niþu crede cã toatã
cheia alegerilor prezidenþiale din
România este ce va face Traian Bã-
sescu în 22 decembrie 2014 (când va
preda mandatul): “Dacã asta va de-
cide, dacã va merge în Republica

Moldova ºi se va
implica politic
acolo, atunci pare
cã are sens ºi ce se
întâmplã acum în
România. Aºa se
explicã poate ºi
justiþia electoralã
cu atât de multe
arestãri ºi trecerea
prin purgatoriu a
clasei politice.
Cred cã tentaþia
este sã intre în
istorie atât ca
Vlad Þepeº, pe-

depsind totul ºi pe toþi, cât ºi sã unifi-
ce simbolic România cu Republica
Moldova, devenind astfel un al doi-
lea Alexandru Ioan Cuza”.

Analistul Ionel Niþu spune cã Tra-
ian Bãsescu a anunþat tema unirii
României cu Moldova încã de la
începutul anului, iar acum, în mod
simbolic, a anunþat cã vrea sã fie ce-
tãþean al Republicii Moldova. “Sunt
mulþi moldoveni cu dublã cetãþenie.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 6)

Numãrul miliardarilor s-a dublat
dupã criza financiarã
l Primii 85 de bogãtaºi ai lumii au câºtigat
668 milioane dolari/zi, în ultimii doi ani

Clubul celor foarte bogaþi s-a
mãrit, numãrul acestora
dublându-se de la criza fi-

nanciarã, potrivit unui raport al or-
ganizaþiei globale caritabile Oxfam,
citat de site-ul american CNBC. Nu-
mãrul miliardarilor înregistraþi în
luna martie a acestui an, la nivel glo-
bal, a ajuns la 1.645, de la 793 în
martie 2009, potrivit datelor furni-
zate de Forbes.

Oxfam s-a concentrat pe aceastã
cifrã pentru a sublinia decalajul în
creºtere dintre bogaþii ºi sãracii lu-
mii. Sute de milioane de oameni lo-
cuiesc în sãrãcie extremã fãrã asigu-
rare de sãnãtate sau educaþie, în timp
ce persoanele foarte bogate continuã
sã strângã sume de bani care ar putea
rãmâne necheltuite, mai noteazã
CNBC.

Raportul “Even it Up: Time to
End Extreme Inequality”, întocmit
de Oxfam, aratã cã averile celor
mai bogate 85 de persoane din
lume au urcat, cumulat, cu pânã la

668 de milioane de dolari pe zi în
perioada 2013 ºi 2014, acesta fiind
echivalentul câºtigului sumei de
jumãtate de milion de dolari pe mi-
nut. În ianuarie, Oxfam a publicat
un raport care subliniazã cã cei mai
bogaþi 85 de oameni din lume au
câºtigat împreunã cât jumãtatea
cea mai sãracã din populaþia plane-
tei.

“Departe sã fie un motor al creºte-
rii economice, inegalitatea extremã
este o barierã cãtre prosperitate pen-
tru majoritatea oamenilor de pe pla-
netã”, a declarat Winnie Byanyima,
director executiv internaþional la
Oxfam.

“Inegalitatea împiedicã creºterea,
corupe politicile, sufocã oportunita-
tea ºi alimenteazã instabilitatea în
timp ce adânceºte discriminarea, în
special împotriva femeilor”, a mai
adãugat aceasta.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 15)

Campania
scheletelor din dulap

F
iecare politician are câte un
schelet în dulap.
O ºpãguþã, o retrocedãricã
ilegalã, o influenþicã trafi-

catã, o proprietãricã nemeritatã, fãrã
sã mai vorbim despre trãdãrerile de
þarã.

Toate acestea sunt schelete.
Stau în dulapuri de ani de zile,

prãfuite, unele au ajuns doar mor-
mane de ciolane, în
decursul timpului.

Uºile dulapurilor
sunt ferecate, nu
doar cu ºapte lacãte,
ci ºi cu ofiþeri din
servicii, care stau de
pazã.

Ei bine, campania aceasta electo-
ralã le-a chemat sã defileze, ca în
„Thrillerul” lui Michael Jackson.

De o lunã ºi ceva, pe strada DNA,
s-a fãcut coadã: politicienii ºi oame-
nii lor de afaceri stau la rând, fiecare
cu scheletul lui în spate.

Microsoft, EADS, pãdurile patriei
îl aºteaptã pe MegaPower ºi ce-o mai
urma.

Campania asta electoralã, care se
sfârºeºte mâine, este fãrã de pereche
pânã acum.

Împroºcãri cu noroi au avut loc ºi
în celelalte campanii electorale pre-
zidenþiale ºi parlamentare, dar mai
exista câte un candidat, de obicei mai
marginal, care afirma cã este adeptul
unei campanii pozitive prin care sã
propunã concetãþenilor o platformã
politicã superioarã.

Dar chiar ºi atunci când, de fapt, se
ocupau de capra vecinului, candida-

þii aveau grijã sã se asigure, mãcar
formal, sã-ºi promoveze aºa zise idei
de îmbunãtãþire a vieþii alegãtorilor
ºi de dezvoltare a þãrii.

Din când în când, aduceau vorba
despre asta.

Cu toþii ºtiam cã gesturile acestea
sunt de faþadã, iar analiºtii politici nu
au încetat niciodatã sã afirme cã vo-
turile sunt negative, cã sunt voturi de
penalizare a adversarului celui vic-
torios, iar nu o preferinþã pentru ace-
sta din urmã.

Campania aceasta electoralã a
dãrâmat faþada.

Nimeni nu s-a mai obosit sã-ºi
ascundã ticãloºia, fiecare a adoptat
strategia prin care sã arate cã ceilalþi

sunt mai ticãloºi decât el însuºi.
Acest lucru fusese deja anunþat în

celebra explicaþie a înfrângerii pe
care o dãduse Victor Ponta în 2004:
„Ceilalþi au furat mai mult!”

Nu trebuie sã ne mire cã aceste
alegeri organizate de Guvernul lui
Ponta au cãlãrit acelaºi principiu.

Oricum, noi toþi ºtiam cã ambiþia
sã devii preºedinte nu urmãreºte
decât sã te înavuþeºti pe tine ºi pe ai
tãi, iar nu îndeplinirea ridicolelor
platforme electorale.

ªtiamcãpoliticieniinuneducgrija.
ªtiam cã, atunci când mãsurile po-

litice intersecteazã viaþa noastrã, are
loc doar o fatalã coincidenþã ºi cã
asta se petrece numai pentru cã poli-

ticul coexistã cu noi, iar interesele
PERSONALE ale politicienilor
nasc iniþiative de interes
GENERAL.

În mod normal, ar trebui sã fie in-
vers: iniþiativele lor ar trebui sã fie
inspirate de interesul general, iar
efectele acestora sã se reverse asupra
fiecãruia.

Nu avem iluzii, iar politicienii
simt asta.

Nu numai atât: au sesizat cã sun-
tem captivi.

(continuare în pagina 2)

MAKE

Citiþi, în pagina 2, “Programele elec-
torale ale candidaþilor la alegerile

prezidenþiale”.

Pânã unde va merge ura încrâncenatã a autoritãþilor
faþã de dezvoltarea þãrii noastre?
A trecut un sfert de secol de

când a început distrugerea
sistematicã a economiei no-

astre, totul fiind fãcut în numele tre-
cerii la capitalism ºi econo-
mia de piaþã. Din pãcate, prea
puþini sunt cei care subliniazã
cã realitatea din “teren” nu
are absolut nimic de a face cu
sistemul social ºi economic
numit capitalism.

Valoarea miliardarilor apã-
ruþi dupã 1989, dependentã aproape
exclusiv de relaþia simbioticã cu sta-

tul, s-a vãzut, cu adevãrat, dupã de-
clanºarea crizei, când forþele pieþei
nu au mai putut fi controlate.

Chiar ºi atunci când pieþele externe
erau mãcinate de primele con-
vulsii ale crizei globale, autori-
tãþile “noastre”, împreunã cu si-
stemul bancar ºi majoritatea fir-
melor din economia realã, s-au
mulþumit sã viseze cai verzi pe
pereþi, pe fondul euforiei gene-
rate de explozia creditãrii.

A urmat panica ºi acþiunile dispe-
rate ale guvernanþilor de a conserva

veniturile bugetare, printr-o repre-
siune fiscalã care a amplificat distru-
gerea capitalului ºi locurilor de
muncã din economia realã.

În actuala campanie electoralã, di-
scursurile candidaþilor au fost aco-
perite de ºtirile privind activitatea fe-
brilã a DNA. Cã acþiunile sale au fost
executate sau nu la comandã politicã
aproape cã nu prezintã relevanþã.

Adevãrata independenþã a justiþiei
poate fi doveditã doar dacã DNA-ul
ar trece ºi la analizarea “dosarului
FMI”, pentru a gãsi explicaþiile ºi vi-

novaþii de împovãrarea cu o datorie
imensã a þãrii. Ce s-a întâmplat cu
Mugur Isãrescu ºi Traian Bãsescu în
scurta perioadã dintre douã declara-
þii contradictorii? Astãzi nu aveam
nevoie de FMI, iar apoi ne scufun-
dam fãrã “colacul” de 20 de miliarde
de dolari de la FMI ºi UE?

Dincolo de uriaºa sumã împrumuta-
tã, efectele cele mai grave asupra eco-
nomiei naþionale le-au avut politicile
economice impuse de organizaþiile in-
ternaþionale ºi acceptarea lor necondi-
þionatã de autoritãþile “noastre”.

Una dintre acestea a fost reprezen-
tatã de salvarea cu orice preþ a siste-
mului bancar, pe fondul exploziei
creditelor neperformante. Acoperi-
rea cãror “greºeli” s-a urmãrit? Ale
bãncilor comerciale sau ale bãncii
centrale?

De câte ori nu am auzit, de la de-
clanºarea crizei, cã bãncile au con-
stituit suficiente provizioane pentru
creditele neperformante, iar stabili-
tatea lor financiarã nu poate fi pusã
la îndoialã?

(continuare în pagina 13)
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