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Oficial european:
“Ieºirea Greciei
din programul
de asistenþã
- puþin probabilã”

Ieºirea Greciei din programul
de asistenþã convenit cu zona
euro este puþin probabilã fãrã

o nouã formã de susþinere necesarã
pentru atingerea þintelor, a decla-
rat, ieri, un înalt oficial european,
potrivit Reuters, citatã de Media-
fax.

Oficialul a subliniat: “Va trebui sã
analizãm care sunt alte opþiuni
disponibile. Indiferent care va fi so-
luþia adoptatã va fi o relaþie contrac-
tualã între instituþiile din zona euro ºi
autoritãþile elene”.

Pachetul în valoare de 240 mi-
liarde euro convenit de Grecia cu
zona euro ºi FMI a început în luna
mai 2010 ºi, în cazul programului
cu UE, va expira la data de 31 de-
cembrie 2014. În prezent, autori-
tãþile de la Atena vor sã punã capãt
asistenþei internaþionale în mo-
mentul în care înceteazã finanþa-
rea de la UE, chiar dacã, în confor-
mitate cu calendarul actual, pro-
gramul cu FMI va continua pânã
în 2016.

Oficialul european a mai spus cã
se aºteaptã ca miniºtrii din zona euro
ºi Grecia sã decidã care este cea mai
bunã modalitate de ajutor pentru
greci în cadrul reuniunii a miniºtri-
lor de finanþe care va avea loc la Bru-
xelles în data de 8 decembrie.

F.A.

ERSTE GROUP:

“Volatilitatea leului
va creºte, anul viitor”
l Radu Crãciun: “Este de aºteptat ca o eventualã
depreciere a cursului euro/leu în zona 4,5-4,6 sã
fie limitatã de intervenþiile BNR”

Volatilitatea pieþei noastre valuta-
re va creºte, anul viitor, potrivit unui
raport întocmit de Erste Group.

Deºi specialiºtii Erste prognozea-
zã un curs mediu de 4,44 lei/euro,
pentru 2015, aceºtia subliniazã cã ne
vom confrunta cu episoade de vola-
tilitate accentuatã ale pieþei, pe fon-
dul schimbãrii politicii monetare de
peste Atlantic, în condiþiile unei po-
sibile întreruperi amicale a relaþiei
noastre cu FMI, precum ºi ca urmare
a mãsurilor populiste adoptate în
aceastã toamnã, la noi, ºi în contex-
tul unei posibile reajustãri a puterilor
politice din Parlament, dupã
alegerile prezidenþiale.

Astfel, riscurile ar fi înclinate cãtre
un leu mai slab, în 2015, potrivit ra-

portului Erste, care subliniazã cã Ban-
ca Centralã va interveni pentru menþi-
nerea cursului în intervalul 4,5-4,6
lei/euro.

Radu Crãciun, economistul ºef al
BCR, ne-a declarat: “Este de aºteptat
ca o eventualã depreciere a cursului
euro/leu în zona 4,5-4,6 sã fie limita-
tã de intervenþiile BNR”.

Economistul Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal, con-
siderã cã pot fi fãcute o serie de sce-
narii având în vedere factorii ma-
cro-economici pe care þara noastrã
trebuie sã-i atingã anul viitor.

“Sã nu uitãm cã trebuie sã ajun-
gem la un anumit nivel al deficitului,
fiind nevoie sã facem anumite
ajustãri în buget ca sã acoperim în jur

de cel puþin 15 miliarde lei, necesari
pentru îndeplinirea obiectivului ge-
neral pe termen lung (circa 5 miliar-
de lei), pentru acoperirea deficitului
din reducerea CAS (alte 5 miliarde
lei), precum ºi pentru creºterea bu-
getului apãrãrii, majorarea pensiilor
ºi realizarea altor mãsuri anunþate în
aceastã toamnã, care cumuleazã mi-
nim 5 miliarde lei. În aceste condiþii,
pot apãrea tot felul de evoluþii în pia-
þa financiarã ºi volatilitatea cursului
poate creºte, dar nimic nu este sigur,
iar pânã atunci mai este mult, nu cred
cã este cazul sã ne grãbim în declara-
þii”, ne-a precizat domnia sa.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Analiºtii: BNR ar putea
scãdea dobânda de politicã
monetarã la 2,75%
l Dragoº Cabat: “Scãderea dobânzii cheie are
conotaþie politicã” l Radu Crãciun, BCR: “Pânã
la declaraþia primului ministru, ne-am fi aºteptat
ca dobânda cheie sã rãmânã neschimbatã”

Banca Naþionalã a României ar
putea reduce dobânda de politicã
monetarã la 2,75%, în cadrul ºedin-
þei Consiliului de Administraþie pro-
gramatã pentru astãzi, potrivit unui
sondaj al Asociaþiei Analiºtilor Fi-
nanciar-Bancari din
România (AAFBR).

Totodatã, majorita-
tea analiºtilor participanþi la sondaj
considerã cã rezervele minime obli-
gatorii pentru lei ar putea fi menþinu-
te constante.

Estimãrile vin dupã ce, recent, pre-
mierul Victor Ponta a anunþat scãde-
rea dobânzii cheie a BNR sub 3%.
“Dobânda de referinþã a Bãncii Na-
þionale era în 2009 de 8,5%. Acum,
probabil cã în zilele urmãtoare, va

scãdea sub 3%”, a declarat premierul.
În aceste condiþii, analistul Dra-

goº Cabat, considerã cã reducerea
dobânzii BNR ar avea conotaþie po-
liticã ºi cã “reflectã tendinþa politicã
din Consiliul de Administraþie al

BNR”, deoarece infla-
þia nu mai este în scãde-
re pentru a justifica

aceastã mãsurã.
În urma ciclului de relaxare a

dobânzii de politicã monetarã, nu s-a
vãzut o explozie a cererii de credita-
re, potrivit analistului citat, care a
observat doar o înlocuire a creditului
în valutã cu cel în lei.

MÃDÃLINA FILOTE

(continuare în pagina 5)

Preºedintele-n figuri

DUPÃ TRIMESTRUL AL TREILEA,

Acþiunile Banca Transilvania,
cea mai mare pondere
în activul SIF Banat Criºana
l Oferta de rãscumpãrare Biofarm, cea mai mare tranzacþiel Simion Tihon,
“Prime Transaction”: “SIF1 nu a fãcut tranzacþii notabile de vânzare”

Deþinerea de 4,52% din Ban-
ca Transilvania (TLV)
avea cea mai mare pondere

în act ivul net a l SIF1 Banat
Criºana, la finalul trimestrului al
treilea, surclasând pachetul de
2,41% din BRD, care cumula
9,39% din activul net, potrivit ra-

portului la nouã luni publicat de
companie.

La finalul primului semestru, par-
ticipaþia la BRD însemna 9,49% din
activul net, iar cea de la TLV,
10,69% din activul net al SIF1.

“SIF1 nu a fãcut tranzacþii nota-
bile de vânzare, în trimestrul al

treilea, astfel cã rezultatul finan-
ciar este aproape identic cu cel de
la finalul trimestrului al doilea”,
ne-a declarat Simion Tihon, bro-
ker la “Prime Transaction”. Dom-
nia sa remarcã, în situaþia active-
lor, faptul cã Banca Transilvania a
ajuns la o pondere de 12,94% în

activul net al SIF1, la 30.09.2014,
“graþie acþiunilor gratuite primite
în urma operãrii majorãrii de capi-

tal social”.
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

BANCI

Victor Ponta (40,33%)+

Teodor Meleºcanu (1,1%)+

C.P. Tãriceanu (5,4%)+

Dan Diaconescu (3,99%)+

C.V. Tudor (3,66%)+

Gheorghe Funar (0,48%)+

Constantin Rotaru (0,3%)+

Mircea Amariþei (0,08%)

= 55,34%

Klaus Iohannis (30,44%)+

Elena Udrea (5,18%)+

Monica Macovei (4,46%)+

William Brînzã (0,45%)+

Kelemen Hunor (3,5%)+

Zsolt Szilagyi (0,56)

= 44,59%

Klaus Iohannis (30,44%)+

Elena Udrea (5,18%)+

Monica Macovei (4,46%)+

William Brînzã (0,45%)+

Dan Diaconescu (3,99%)+

C.V. Tudor (3,66%)+

Gheorghe Funar (0,48%)+

C.P. Tãriceanu (2,7%)

= 51,36%

Victor Ponta (40,33%)+

Teodor Meleºcanu (1,1%)+

C.P. Tãriceanu (2,7%)+

Kelemen Hunor (3,5%)+

Zsolt Szilagyi (0,56)+

Constantin Rotaru (0,3%)+

Mircea Amariþei (0,08%)

= 48,57%

Victor Ponta (40,33%)+

Teodor Meleºcanu (0,5%)+

C.P. Tãriceanu (2%)+

Dan Diaconescu (2%)+

C.V. Tudor (2%)+

Gheorghe Funar (0,2%)+

Constantin Rotaru (0,1%)+

Mircea Amariþei (0,01%)+

Kelemen Hunor (2,84%)+

Zsolt Szilagyi (0,02%)

= 50%

Klaus Iohannis (30,44%)+
Elena Udrea (5,18%)+
Monica Macovei (4,46%)+
William Brînzã (0,45%)+
Kelemen Hunor (0,66%)+
Zsolt Szilagyi (0,54%)+
C.P. Tãriceanu (3,4%)+
Dan Diaconescu (1,99%)+
Gheorghe Funar (0,28%)+
C.V. Tudor (1,66%)+
Constantin Rotaru (0,2%)+
Mircea Amariþei (0,07%)+
Teodor Meleºcanu (0,6%)

= 49,99%

Figura 3 - Egalitatea este imposibilãFigura 2 - Iohannis câºtigãFigura 1- Ponta câºtigã

V
ictor Ponta ºi Klaus Jo-
hannis au trecut de pra-
gurile psihologice dori-
te, de 40% ºi, respectiv,

de 30% în primul tur al alegerilor
prezidenþiale.

Vor urma douã sãptãmâni de cal-
cule, negocieri, dar ºi scandaluri.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor,
a declarat cã, pânã joi, Uniunea nu va
face precizãri privind susþinerea vre-
unuia dintre cei doi prezidenþiabili
din finalã. El nu a ezitat sã afirme cã,
din punctul lui de vedere, preziden-
þiabilul susþinut de maghiari ar trebui
sã fie Victor Ponta, iar nu Klaus Io-
hannis care, potrivit liderului
UDMR, s-a arãtat “rigid” în faþa pro-
blemelor comunitãþii maghiare (ca ºi
când acela ar putea fi altfel, în restul
problemelor).

Deºi este cunoscut faptul cã
electoratul maghiar este îndeajuns de
disciplinat, în Harghita ºi Covasna,
Victor Ponta a fost în urma lui Klaus
Iohannis, cu circa 2%.

Atât Teodor Meleºcanu cât ºi Dan
Diaconescu au anunþat, în ziua ale-
gerilor, cã vor decide în aceastã sãp-
tãmânã cãtre ce candidat îºi vor
îndruma electoratul sã aleagã.

Opþiunea candidatului sã-ºi verse
voturile are statut doar de recoman-
dare cãci electoratul nu se comportã
ca la armatã, ci se poate abate de la
indicaþie.

Pare cã elementul cheie al strategiei
de campanie a turului al doilea va fi
stabilirea numelui viitorului premier.

În aceastã bãtãlie, probabil cã va
conta propria personalitate a candi-
daþilor, pentru comparaþie, dar ºi
personalitatea premierului cu care va
face tandem fiecare.

Forþa unui tandem poate sã atragã
voturi, potrivit analiºtilor politici,
care considerã cã strategiile trebuie
sã se muleze, de fapt, în vederea asta.

Ei spun cã stânga ºi dreapta împart
douã bazine electorale aproape egale
de 40-45% ºi cã, între ele, balanseazã
UDMR, PRM-PPDD ºi nehotãrâþii

(aceºtia undeva pe la 20%).
Dincolo de opþiunile pentru parti-

de, sunt situaþi aºa-numiþii votanþi
anti-sistem.
Klaus Iohannis, candidatul ACL,

le-a cerut asearã celor din dreapta

politicã sã i se alãture, în timp ce Vic-
tor Ponta a anunþat cã astãzi va avea
videoconferinþã cu liderii social-de-
mocraþi din teritoriu, ca sã discute
despre noul premier, în contextul în
care atât Victor Ponta, cât ºi Liviu

Dragnea, au precizat cã acesta nu va
fi un social-democrat.

Numele vehiculate ca premier din
partea stângii sunt Cãlin Popescu
Tãriceanu, Gabriel Oprea, Liviu
Dragnea sau George Maior, în timp
ce, dinspre dreapta, sunt nominaliza-
þi Vasile Blaga, Cãtãlin Predoiu
ºi/sau Monica Macovei.

Nominalizarea prezumtivului pre-
mier reprezintã o manevrã dublã: pe
lângã întãrirea imaginii publice a pre-
zidenþiabilului, personalitatea premie-
rului îi poate aduce voturi candidatului
din al doilea tur, dacã nominalizatul a
fost un competitor din primul tur.

În cazul lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, adepþii din jurul sãu au fost
colectaþi prin respingerea lui Crin
Antonescu, dar acum preºedintele
PNL este Klaus Iohannis.

De aceea, s-ar putea ca Tãriceanu
sã nu-i aducã nimic lui Victor Ponta.

Acumputemînþelegeezitãrile luiVic-
tor Ponta în a-ºi stabili eventualul pre-
mier, în cazul în care ar ieºi preºedinte.

Cãci dacã Tãriceanu nu-i aduce
voturi, atunci s-ar putea sã nu fie nu-
mit premier; Ponta organizeazã,
practic, o licitaþie a voturilor aduse la
concurenþã de Cãlin Popescu Tãri-
ceanu ºi Gabriel Oprea (în competi-
þie cu meritele lui Liviu Dragnea).

Foarte posibil ca, în situaþia de
cvasiegalitate, Ponta sã-l prefere pe
George Maior ca premier.

Spre deosebire de Victor Ponta,
care-ºi liciteazã favorurile, Klaus Io-
hannis este într-o altã situaþie, în
care, pur ºi simplu, trebuie sã-ºi adu-
ne în sac voturile dreptei.

Primarul Sibiului trebuie sã solida-
rizeze dreapta cum nu a reuºit niciu-
nul dintre liderii autentici ai libera-
lilor, dar, desigur, pentru moment, dreapta
însãºi vrea sã se solidarizeze împotri-
va lui Ponta, aºa cã Johannis a ridicat
mâinile în faþa acestei sarcini care
nu-i stã în puteri ºi a anunþat, ieri, cã
nu negociazã cu nimeni. (A.S.)

(continuare în pagina 13)


