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EXCLUSIV

DIICOT nu a deschis dosar penal
în cazul City Insurance; Sesizãrile
primite de la Nicu Marcu
erau fãcute “la miºto”
l Nicu Marcu ºi ASF s-au împiedicat în sesizarea DIICOT privind infracþiunile celor implicaþi în

supravegherea asigurãrilor

Libertatea ºi
CãtãlinTolon-
tan sunt bine-
veniþi în su-
biectul frau-
dei de la City
Insurance ºi

ne bucurã cã au înþeles utilita-
tea subiectului pentru public. Ne bu-
curã cã subiectul corupþiei din pieþele
de capital ºi de asigurãri atrage aten-

þia presei ºi sperãm sã cuprindã
întreaga presã, de la care bineî-
nþeles cã vor lipsi ziariºtii care
acordã premii Cooperati-
vei-ASF ºi conducerii SIF-uri-
lor, dedicate la malversaþiuni�,
îmi scrie un cititor al ziarului
BURSA ºi al meu, bu-

curându-se cã ziarul nu mai are mo-
nopolul ciudat în a scrie despre frau-
dele din ASF.

De altfel, acest monopol nedorit
al ziarului BURSA în cazul City
Insurance este în sfârºit explicat
public, tot de Cãtãlin Tolontan, la
el, pe blog: ,,E adevãrat cã instituþii
influente ºi persoanele implicate
sunt speriate de investigaþia despre
escrocheria City ºi fac orice sã o
blocheze. (...) Încercarea, inutilã
pânã la urmã, dar energicã de a
bloca rãspândirea investigaþiei

City se face altfel. Preºedintele
ASF, Nicu Marcu, numit politic de
PSD, are pe mânã un buget enorm.
A angajat ca ºef de cabinet un fost
general SRI cu patru stele. De ase-
menea, Preºedintele a recrutat pe
post de consilieri ziariºti de la pu-
blicaþiile economice, care continuã
sã semneze ca «independenþi» pe
site-uri�.

Ziarul BURSAa fost prima publi-

caþie care a avut curajul sã spargã
embargoul neacoperirii media a
complicitãþii ASF cu frauda de la
City Insurance.

Spre exemplu, în articolul din 27
septembrie 2021 (au trecut 16 luni):
,,Preºedintele ASF de la unitatea «cu
caimac» Miºu Negriþoiu aratã cu de-
getul spre Preºedintele ASF de la uni-
tatea «ocolul silvic» - Nicu Marcu.

(continuare în pagina 9)

Deglobalizarea
continuã,
iar dolarul
poate fi
abandonat în
mai multe
colþuri ale
lumii

D
upã o monedã a Americii de
Sud iatã cã se vorbeºte ºi de
una a BRICS.
O declaraþie foarte interesantã

a fãcut miercuri Serghei Lavrov, mini-
strul rus de externe. La o cãutare cu
Google, ieri dimineaþã, apãreau doar
versiunile ºtirii în englezã sau în alte
limbi de circulaþie, nimic în românã.

Tema creãrii unei monede BRICS
va fi discutatã la summitul asociaþiei
de la sfârºitul lunii august, a declarat
reporterilor Lavrov, dupã discuþii cu
preºedintele Angolei Joao Lourenco,
potrivit Tass.

�Exact în aceastã direcþie vin iniþia-
tive despre necesitatea de a ne gândi la
crearea monedelor interne în cadrul
BRICS sau în cadrul comunitãþii state-
lor din America Latinã ºi Caraibe.
Acest lucru va fi cu siguranþã discutat
la summitul BRICS, care va avea loc
în Republica Africa de Sud la sfârºitul
lunii august ºi unde va fi invitat ºi un
grupdenaþiuni africane, arãtaLavrov.

�Þãrile serioase cu respect de sine
înþeleg foarte bine ce este în joc. Ele
vãd acþiunile stãpânilor actualului si-
stem monetar internaþional ºi doresc
sã-ºi creeze mecanismele pentru a-ºi
asigura sustenabilitatea, protejatã de
imixtiunile externe�, a adãugat
oficialul rus.

Este o declaraþie care vine, coinci-
denþã sau nu, la douã zile de la anunþa-
rea altui proiect care sã concureze do-
larul, moneda �sur�(sur=sud).

Brazilia ºi Argentina se aflã în dis-
cuþii preliminare pentru a stabili o uni-
tate de valoare comunã în comerþul bi-
lateral, reducându-ºi astfel dependenþa
de dolarul american, declara luni
preºedintele brazilian Luiz Inacio
Lula da Silva, aflat în vizitã la Buenos
Aires, deºi demersul nu prespune înlo-
cuirea monedelor existente,
informeazã news.ro.

Lula a fãcut aceste declaraþii alãturi
de preºedintele argentinian Alberto
Fernandez, un aliat de stânga. Potrivit
Financial Times, Brazilia sugereazã sã
numeascã noua monerdã �sur�. Politi-
cienii din ambele þãri au discutat ideea
deja în 2019, dar s-au confruntat la
vremea respectivã cu împotriviri din
partea bãncii centrale a Braziliei. Por-
nind iniþial ca un proiect bilateral, ini-
þiativa ar urma sã fie extinsã ulterior
pentru a invita ºi alte naþiuni dinAme-
rica Latinã, a scris Financial Times.

Sunt, deci, condiþii pentru a se pune
bazele unor monede comune pentru
facilitarea comerþului dintre statele
care s-au sãturat sã finanþeze deficitul
bugetar al SUA doar pentru cã ameri-
canii sunt singurii furnizori aimonedei
de tranzacþionare a petrolului ºi altor
mãrfuri importante.

CRISTIAN DOGARU
(continuare în pagina 4)

RADU
SOVIANI

Pogea cere revocarea lui Marcu Nicu din calitatea de reprezentant al Finanþelor în Consiliul Naþional de Integritate (CNI) ºi înlocuirea lui cu Bogdan Drãgoi
(N.I./BURSA/15 iunie 2009)

Portret robot

S
e cautã cu febrilitate�.aþi ghi-
cit: un PREªEDINTE. Pentru
România. Activitãþile menite
sã �canalizeze� spre Cotroceni

pe viitorul ocupant al postului au trecut
de fazele preliminare. Se aflã în plinã
tatonare. Tatonare a ofertei ºi a cererii.
Desigur, plus tatonarea obligatorie la
�Poartã�. Mai precis la cele �douã por-
þi ºi jumãtate� care, tradiþional ºi prin
înþelegeri nu neapãrat parafate, dar sta-
bile, cam de pe la Mica Unire încoace,
îºi pun semnãtura pe firman. Cã, fãrã
firman, nimeni nu ajunge �Domn� în
România. ªi, fie vorba între noi, nu
doar în România.

Sã începem, deci, cu oferta. Sãracã!
Mai sãracã decît a fost ea vreodatã dar,
mai ales, de la descãlecatul din De-
cembrie, încoace. Partidele �mari�

sunt incapabile sã producã personaje
cu relief, nu mai vorbesc despre sub-
stanþã politicã. Sforari ºi sforãriþi. Atît.
Incapabile sã gãseascã mãcar un co-
municator ca lumea, cu care sã spere
cã vor putea prosti alegãtorii încã o
datã, pe durata unei lungi campanii
electorale, întinsã pe mai bine de doi
ani. La PNL, dezastru. La PSD, deºert.
La piþifelnici, nici atît, dacã nu cumva
îi dã vreunuia dintre �experþii� lor prin

cap sã îl facã pe �Dãnuþ de la Primã-
rie�, cea a Bucureºtilor desigur, candi-
dat la Cotroceni. Traiectoria este cla-
sicã în istoria electoralã a numeroase
democraþii, mai bãtrîne saumai tinere,
ºi a fost încercatã ºi la noi. O datã cu
succes, TraianBãsescu; altã datã cu un
rãsunãtor eºec, Victor Ciorbea.
Aºadar, candidatul va fi �cules� de
prin zonele adiacente.

(continuare în pagina 3)

Psihoza în masã este vinovatã
pentru prãbuºirea preþurilor de pe

piaþa imobiliarã din Suedia

C
ea mai abruptã scãdere a pre-
þurilor locuinþelor din Suedia
s-a accentuat în ultima
lunã a anului trecut,

dupã cum aratã indicele Value-
guard-KTH Housing, care este
utilizat ºi de banca centralã
pentru evaluarea situaþiei de pe
piaþa imobiliarã.

Valoarea agregatã a scãzut
pânã la 253,65 puncte, cu
12,7% sub nivelul din aceeaºi lunã a
anului precedent ºi cu 16,4%sub nive-
lul maxim, înregistrat în martie 2022

(vezi graficul 1).
Preþurile caselor au scãzut cu

17,7% faþã de maximul din
acelaºi interval, iar preþurile
apartamentelor au scãzut cu
13,9% în decembrie 2022 faþã
de maximul înregistrat în
februarie 2022.

Aceastã dinamicã negativã a
fost determinatã, în principal, de
creºterea explozivã a dobânzilor

ºi a preþurilor energiei electrice, pe fon-
dul unei creºteri la fel de explozive a in-
flaþiei, care a depãºit recent 12%.

Dobânzile de referinþã pentru credi-
tele ipotecare acordate de SBAB, o
mare bancã de stat specializatã pe
acest segment de creditare, au crescut
de douã pânã la trei ori în ianuarie
2023 faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut (vezi graficul 2).

Astfel, dobânda variabilã pentru un
an a crescut de peste trei ori, pânã la
4,67%, cea pentru doi ani de 2,9 ori,
pânã la 4,76%, iar dobânzile pentru 7
ºi 10 ani au crescut de circa douã ori,
pânã la 4,56%.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Care este structura cererii? Ce vrea �marele anonim�, Alegãtorul
Român? Desigur, alegãtorul român, ca entitate colectivã nu existã,
este un compozit în care diversele opþiuni merg dintr-o extremã în
alta, ceea ce face ca �media� sã fie o simplã ficþiune, iar mediana
un loc singuratic fãrã relevanþã.


