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Lira turceascã urcã
puternic dupã victoria
lui Erdogan în alegeri
l Analiºtii avertizeazã cã avansul nu va fi de duratã

Lira turceascã s-a apreciat semni-
ficativ ieri, faþã de euro ºi dolar, dupã
anunþul oficial potrivit cãruia Recep
Tayyip a câºtigat alegerile preziden-
þiale din 24 iunie, acesta obþinând al
doilea mandat în fruntea þãrii, cu
52,5% din voturi.

În noul mandat de cinci ani,
preºedintele turc va avea puteri spo-
rite, þara trecând de la sistemul parla-
mentar la un sistem prezidenþial.

Totodatã, alianþa dominatã de Par-
tidul Dreptate ºi Justiþie (AKP) al lui
Erdogan s-a clasat pe primul loc în
alegerile legislative desfãºurate du-
minicã, cu 53,61%.

În condiþiile date, în prima parte a
zilei de ieri, moneda tur-
ceascã a urcat cu peste
1,5% faþã de cea ameri-
canã ºi cea europeanã,
ajungând la 4,6043 uni-
tãþi/dolar (+1,6%), re-
spectiv 5,3555 unitã-
þi/euro (+1,7). Cursurile
sunt cele mai ridicate
din ul t imele douã
sãptãmâni, conform
Market Watch.

Dar, analiºtii averti-
zeazã cã tendinþa de
apreciere va fi de scurtã
duratã deoarece investitorii sunt
îngrijoraþi de perspectivele monedei
Turciei pe termen lung.

“În trecut, activele turceºti au rãs-
puns pozitiv la evenimentele politice
despre care se aprecia cã vor duce la
sporirea stabilitãþii politice. Totuºi,
declaraþiile preºedintelui Recep Tay-
yip Erdogan din timpul campaniei
electorale privind dobânzile au spo-
rit temerile privind viitorul direcþiei
politicii monetare a þãrii”, au
subliniat analiºtii “Goldman Sachs”
înainte de alegeri.

Amintim cã ºeful statului turc,
care s-a autoproclamat “inamicul
dobânzilor”, declara cã intenþionea-
zã sã aibã o influenþã mai mare asu-
pra deciziilor de politicã monetarã
dupã alegeri, amplificând îngrijorã-
rile cu privire la capacitatea bãncii
centrale de a þine sub control o
inflaþie de douã cifre.

În ultimii zece ani, lira turceascã
ºi-a pierdut aproape trei sferturi din
valoare faþã de dolar.

Susþinere puternicã din partea
comunitãþii turce din Germania

Susþinãtorii din Germania ai lui
Erdogan au sãrbãtorit realegerea

acestuia pe strãzile din
Berlin, luni dimineaþa,
fluturând drapele ale
Turciei ºi ale AKP.

Purtãtorul de cuvânt
al comunitãþii turce din
Germania, Gokay Sofu-
oglu, a declarat cã pu-
ternica susþinere mani-
festatã pentru Erdogan
s-ar putea explica prin
originile imigranþilor
care au venit în Germa-
nia în anii 1960, ca sã
ajute la reconstrucþia

þãrii dupã rãzboi.
Însã, Cem Ozdemir, parlamentar

ºi fost co-preºedinte al Partidului
Verzilor din Germania, a cãrui fami-
lie provine din Turcia, a criticat com-
portamentul susþinãtorilor lui Erdo-
gan din Turcia, afirmând: “Ar trebui
sã ne îngrijoreze pe toþi. Ei nu doar cã
îºi celebreazã dictatorul, ci îºi expri-
mã în acelaºi timp respingerea faþã
de democraþia noastrã”.

ALINA VASILESCU

(continuare în pagina 11)

SIF OLTENIA ÎªI VINDE PARTICIPAÞIA
DEÞINUTÃ LA BCR CÃTRE ERSTE

Ciurezu: “Baniidin
acþiunileBCRvor fi
investiþi în societãþi listate”
l În urma finalizãrii tranzacþiei, participaþia Erste
Group la BCR va creºte la 99,88% l Acþiunile SIF
Oltenia au urcat cu 7,67%, în ºedinþa de ieri

SIF Oltenia s-a hotãrât sã-ºi vândã
participaþia pe care o deþine la Banca
Comercialã Românã (BCR), acesta
fi ind ult imul dintre
SIF-uri care mai avea
acþiuni la BCR.

Erste Group (acþiona-
rul majoritar al BCR) ºi
SIF Oltenia (SIF5) au
ajuns la un acord preli-
minar privind achiziþio-
narea de cãtre banca au-
striacã a participaþiei de
6,29% (1.023.534.303
de acþiuni) pe care so-
cietatea de investiþii fi-
nanciare o deþine la
Banca Comercialã Ro-
mânã, pentru suma de 140 de milioa-
ne de euro (654 milioane de lei), a
anunþat, ieri, Erste, într-un comuni-
cat.

În urma finalizãrii tranzacþiei, par-

ticipaþia Erste Group la BCR va
creºte la 99,88% din capital, restul de
0,12% (19.830.840 de acþiuni) din

capitalul social fiind
deþinut, în principal, de
cãtre foºti ºi actuali
angajaþi ai BCR.

Execuþia tranzacþiei
este planificatã pentru
a doua jumãtate a anu-
lui 2018, Erste urmând
sã plãteascã în nume-
rar pentru participaþia
avutã de SIF Oltenia la
BCR, preþul/acþiune
fiind de 0,136 euro
(0,64 lei/acþiune, la
cursul de schimb din

22 iunie), informeazã acþionarul
austriac.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 7)

Cetãþeanul Dragnea are impresia
cã ne-a fãcut o favoare, atunci când a
respectat procedurile normale de
promovare a legilor în Parlament:

„Maniera pe care noi am avut-o,
pe care eu am avut-o de a avea o
abordare procedural corectã în Par-
lament s-a dovedit cã a fost una
greºitã, pentru cã în Parla-
ment nu se poate vorbi de
adoptarea în procedurã nor-
malã, dezbateri, adoptare ºi
promulgare. Orice lege, toa-
te sunt atacate, toate sunt re-
tr imise, doar-doar pânã
atunci reuºesc sã dea Guver-
nul jos”, a spus Dragnea vi-
neri, dupã ºedinþa Comitetului Exe-
cutiv al PSD, þinutã succesiv con-
damnãrii sale la 3 ani ºi ºase luni de
închisoare, cu executare.

În alianþa cu ALDE, PSD întru-
neºte majoritatea parlamentarã ºi îºi
trece legile ca expresul prin garã.

Dar Dragnea nu este mulþumit,

modificãrile legislative au întârziat
sã-l facã scãpat de condamnare, în
ciuda faptului cã se aflã la conduce-
rea partidului care dã majoritatea
parlamentarã ºi guvernul.

Furios cã se aflã la a doua sa con-
damnare, cetãþeanul Dragnea a ame-
ninþat:

„[...] eu, ºi colegii mei am
decis astãzi sã fim mult mai
fermi ºi mult mai radicali cu
tot ceea ce trebuie sã facem.”

Ce trebuie sã facã el ºi cole-
gii lui?

Dragnea a spus:
„Obiectivele mele rãmân

aceleaºi: programul de guver-
nare sã fie pus în practicã - ºi va fi
pus, iar statul paralel, aºa cum îl nu-
mim noi, sã fie zdrobit - ºi va fi
zdrobit.”

Fiindcã obiectivele par interºanja-
bile, ne iese „programul de guverna-
re sã fie zdrobit - ºi va fi zdrobit, iar
statul paralel sã fie pus în practicã - ºi

va fi pus”.
ªtiu cã o parte dintre cititori nu-mi

gustã glumele gratuite.
Dar programul de guvernare a fost

deja zdrobit, aºa cã n-aveþi decât sã
consideraþi cã n-am glumit sub acest
aspect.

Chestia cu „statul paralel” este
mai greu de digerat, pentru cã, de la
lansarea ideii de „stat paralel”, în Re-
zoluþia PSD de la Bãile Herculane
din 17 noiembrie 2017, definiþia no-
þiunii a rãmas oarecum incertã: „[...]
PSD a analizat situaþia tensionatã
prezentã în spaþiul public din cauza
numeroaselor informaþii despre abu-
zurile grave ale unor persoane care
activeazã, au condus sau încã mai
conduc instituþii publice de forþã ºi
care indicã în mod clar existenþa unui
aºa-numit "Stat Paralel ºi Ilegitim",
care încearcã sã preia controlul asu-
pra puterii politice, legitim constitui-
tã prin alegeri libere ºi corecte,
reprezentând un pericol de naturã sã

îngrijoreze opinia publicã”.
Într-adevar, la exact douã luni

dupã aceastã Rezoluþie, la 16 ianua-
rie 2018, premierul PSD Mihai Tu-
dose ºi-a dat demisia – un indiciu clar
al existenþei „unui aºa-numit "Stat
Paralel ºi Ilegitim", care încearcã sã
preia controlul asupra puterii politi-
ce, legitim constituitã prin alegeri li-
bere ºi corecte”.

Dar Mihai Tudose îl succedase la
conducerea Guvernului pe Sorin
Grindeanu, un premier care, la
rândul sãu, s-a agãþat de funcþia sa
zadarnic, cãci Parlamentul l-a trântit
printr-o moþiune de cenzurã care a
avut succes.

Prin urmare, avem deja doi pre-
mieri trimiºi la plimbare de statul pa-
ralel, vorba reclamei la „Slaboficat”:
„Statul paralel are un efect dublu, si-
limarina lui Grindeanu ºi curcuma
lui Tudose”.

Mai rãmâne piperul negru.
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