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Licitaþia dintre
putere ºi opoziþie,

organizatã de UDMR

T
oate majoritãþile parla-
mentare din ultimii 26 de
ani au fost nevoite sã þinã
cont de pãrerea liderilor
UDMR, de doleanþele
acestora. Alianþe politice
sau alianþe de guvernare
s-au fãcut ºi s-au desfãcut

în jurul UDMR, pentru cã niciun par-
tid nu a reuºit în toatã aceastã perioadã
sã obþinã voturile alegãtorilor care sã îi
permitã sã aibã o majoritatea conforta-

bilã ºi sã guverneze.
UDMR a fost ºi este un partener

agreat de toate partidele, în ciuda unor
tendinþe naþionale, existente de ambele
pãrþi aflate la masa negocierii. Tocmai
de aceea, în ultima perioadã s-au purtat
negocieri acerbe cu liderii UDMR pen-
tru… cele 30 de voturi pe care forma-
þiunea politicã le are în Parlament.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 15)

Imoralitatea UDMR nu a fost observatã niciodatã de Traian Bãsescu. El a vorbit doar despre imo-

ralitatea soluþiei unei alianþe cu partidul condus de Dan Voiculescu – Partidul Conservator. Trans-

format ulterior în Partidul Umanist Român. Adicã un PUR impur.

Versatilitatea UDMR este notorie, deoarece vorbim despre o formaþiune politicã ce ºi-a dorit me-

reu sã fie la guvernare.

UDMR ºi-a negociat mereu voturile, cu orice partid, fie de dreapta, fie de stânga, în jurul a trei

mari idei: autonomie administrativã pentru judeþele Harghita ºi Covasna, unde minoritatea

maghiarã este majoritarã; recunoaºterea administrativã a Þinutului Secuiesc; învãþãmânt pri-

mar, gimnazial ºi liceal în limba maternã, facultãþi bilingve; plãcuþe bilingve la intrarea în lo-

calitãþile în care maghiarii sunt minoritari; folosirea limbii materne în administraþia publicã

localã ºi judeþeanã, în instituþiile statului, în localitãþile unde maghiarii deþin minimum 20%

din numãrul populaþiei.

Ilustraþie de MAKE

PREªEDINTELE CONSILIULUI FISCAL, IONUÞ DUMITRU:

“Deficitul de cont curent
a depãºit pragul de semnal
de 4% din PIB”
l Ionuþ Dumitru: “România ºi Slovacia, singurele state din
regiune cu deficit de cont curent” l BNR: “În primele zece
luni din 2018, contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat
un deficit de 7.991 milioane euro”

Deficitul de cont curent al balanþei
de plãþi a depãºit pragul de semnal de
4% din PIB, ne-a declarat, vineri,
preºedintele Consiliului Fiscal, Ionuþ
Dumitru, adãugând cã estimãrile sale
pentru finele anului
se îndreaptã spre
valoarea de 4,3%-
4,5% din PIB.

Afirmaþiile dom-
niei sale vin în con-
textul în care datele
publicate vineri de
cãtre Banca Naþiona-
lã a României (BNR)
aratã cã în primele
zece luni ale acestui an, contul curent
al balanþei de plãþi a consemnat un de-
ficit de 7.991 milioane de euro, ma-
jorându-se faþã de perioada ianuarie –
octombrie 2017, când a fost de 5.267
milioane de euro.

Recent, viceguvernatorul BNR Li-

viu Voinea spunea cã deficitul de cont
curent se situeazã în aproprierea nive-
lurilor de semnal, adãugând: “La
sfârºitul primului semestru din 2018,
deficitul de cont curent a fost de 3,2%

din PIB. Nu ne aºtep-
tãm ca pânã la
sfârºitul anului sã
depãºeascã 4% din
PIB, având în vedere
cã aceasta este media
deficitului de cont
curent din 2000 pânã
în prezent”.

La rândul sãu, Ionuþ
Dumitru a mai preci-

zat: “A fost o deteriorare foarte mare a
balanþei comerciale în luna octombrie,
dar este absolut evident cã asistãm la o
deteriorare a poziþiei externe”.

RAMONA RADU

(continuare în pagina 8)

PROGNOZE ÎNGRIJORÃTOARE DE LA INSTITUTE
OF INTERNATIONAL FINANCE

Anul viitor România riscã
sã reintre în Procedura de
Deficit Excesiv

Ultimele prognoze din acest an pri-
vind evoluþia economiei noastre pe
termen scurt au venit de la Institute of
International Finance(IIF) ºi nu sunt
optimiste.

Evoluþia vânzãrilor retail ºi a
producþiei industriale indicã o
temperare suplimentarã a acti-
vitãþii economice din T4 2018,
care va conduce la reducerea
creºterii PIB-ului pânã la 4,4%
pentru întreg anul 2018.

Pentru 2019, prognozele IIF
aratã o creºtere economicã de
3,5%, cu mult sub prognoza de 5,5%
pe baza cãreia se construieºte bugetul
de anul viitor.

Mai mult, reducerea ratei de
creºtere a economiei va avea loc pe
fondul creºterii presiunilor inflaþionis-
te, în condiþiile creºterii costurilor la
nivelul firmelor, unde un factor impor-
tant îl reprezintã creºterea salariilor.

În aceste condiþii, continuarea mã-
surilor de relaxare fiscalã în 2019,
printre care sunt amintite noile creºteri
ale salariilor ºi pensiilor, ameninþã sta-
bilitatea macroeconomicã ºi conduce

la accentuarea presiunilor in-
flaþioniste.

Cu toate acestea, econo-
miºtii de la IIF estimeazã o re-
ducere a ratei de creºtere a ve-
niturilor anul viitor, cu efecte
negative asupra creºterii con-
sumului privat.

Creºterea economicã va fi
afectatã ºi de deficitul de pe piaþa mun-
cii. Pe fondul creºterilor salariale din
sectorul public, în sectorul privat s-a
înregistrat un fenomen asemãnãtor, iar
creºterea costurilor cu forþa de muncã
a depãºit creºterea productivitãþii, un
fenomen care afecteazã negativ com-
petitivitatea externã.

(continuare în pagina 5)
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ANALIªTII ESTIMEAZÃ:

“Derivatele vor spori
lichiditatea la BVB”
l Liviu Moldovan, analist financiar: “La Bucureºti avem o mânã
de oameni pasionaþi care tranzacþioneazã, mai sunt încã vreo
câteva fonduri de investiþii ºi cam atât, ceea ce nu prea are cum sã
aducã ceva palpabil la dezvoltarea economiei”lDragoº Mesaroº,
Goldring: “Fondurile mari de investiþii din strãinãtate au nevoie de
Contraparte Centralã ºi cred cã acesta este un motiv pentru care nu
am ajuns piaþã emergentã”

Existenþa unei pieþe de derivate la
Bucureºti are potenþialul real de a spo-
ri lichiditatea pieþei noastre de capital,
care se aflã la cote de avarie, sunt de
pãrere analiºtii con-
sultaþi de Ziarul
BURSA în condiþiile
în care, operatorul pie-
þei noastre de capital a
publicat, sãptãmâna
trecutã, un plan de afa-
ceri iniþial privind
înfiinþarea unei Con-
trapãrþi Centrale (CCP), entitate în
absenþa cãreia nu poate exista o astfel
de piaþã.

Afirmaþiile analiºtilor vin în con-
textul în care, rulajul mediu înregistrat
în acest an la Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) se situeazã la 41,37 milioane
de lei, cu 13,4% sub cel de anul trecut
ºi cu 25% mai mic decât maximul isto-
ric atins în anul 2007, de 55,21

milioane de lei.
În planul de afaceri prinvind înfiin-

þarea CCP-ului la Bucureºti, se men-
þioneazã drept þintã, în scenariul de

bazã (cel cãruia
BVB îi atribuie cea
mai mare probabili-
tate de apariþie),
atingerea unei lichi-
ditãþi medii zilnice
de 87,7 milioane de
lei în anul 2029, care
va reprezenta al ze-

celea an de funcþionare a Contrapãrþii
Centrale (plecând de la ipoteza cã im-
plementarea sa va demara în 2019), în
contextul în care, pentru anul viitor,
rulajul mediu zilnic estimat de opera-
torul de piaþã este de 43,8 milioane de
lei.

ANDREI IACOMI
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