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ZIARIªTI UCIªI ÎN FRANÞA

Atac religios islamic,
strãin de islamism,

asupra “Charlie Hebdo”

C
el puþin douãsprezece
persoane au fost ucise
ieri, în urma unui atac
asupra sediului ziarului

satiric ”Charlie Hebdo” din Paris.
Autoritãþile au declarat cã printre

morþi se numãrã patru caricaturiºti
ai publicaþiei, inclusiv directorul
acesteia, unul din acþionari ºi doi
poliþiºti.

În jurul orei locale 11.20, trei oa-
meni îmbrãcaþi în negru, cagulaþi ºi
purtând arme Kalaºnikov, au mers,
potrivit presei pariziene, în strada
Nicolas-Appert, numãrul 6, unde se
gãsesc arhivele “Charlie Hebdo”.

Cei trei au strigat: “Aici este Char-
lie Hebdo?”

Vãzând cã sunt la adresa greºitã,
s-au îndreptat cãtre numãrul 10 de pe
aceeaºi stradã, unde îºi are sediul
sãptãmânalul satiric. Odatã intraþi în
imobil, au deschis focul asupra re-
cepþiei ºi s-au îndreptat cãtre etajul al
doilea, unde avea loc ºedinþa de re-
dacþie. Teroriºtii au împuºcat cu
sânge rece mai multe persoane din
redacþie, potrivit jurnaliºtilor francezi,
inclusiv pe bodyguard-ul caricatu-
ristului Charb, care nu a mai avut
timp sã riposteze.

ELENA DEACU

(continuare în pagina 2)

DUPÃ CE A AJUNS SUB 50 DOLARI/BARIL

Cotaþia petrolului
se redreseazã
l Analiºtii cred cã este doar o corecþie, iar
declinul va continua l “Bank of America”
anticipeazã un preþ de 40 dolari/baril pentru
þiþeiul Brent, pe termen scurt

Preþul petrolului a revenit pe
creºtere ieri, pe pieþele ex-
terne, dupã ce cotaþia þiþeiului

Brent scãzuse sub 50 de dolari bari-
lul, pentru prima oarã dupã luna mai
2009. Avansul a venit pe fondul
une i e s t imãr i a
Institutului Ameri-
can al Petrolului,
potrivit cãreia livrãrile din domeniu
s-ar fi redus din cauza creºterii sto-
curilor.

Preþul petrolului West Texas
Intermediate (WTI), cu livrare în fe-
bruarie, a urcat cu 1,24 dolari (2,6%)
la ora 10:03, la New York Mercanti-
le Exchange, ajungând la 49,17 do-
lari barilul. Mai devreme, preþul

ajunsese la 46,83 dolari barilul, cel
mai redus din aprilie 2009 pânã la
momentul actual.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, cotaþia petrolului Brent cu li-
vrare în februarie a crescut cu 59 de

cenþi (1,2%), la
51,69 dolari/baril.
În cursul zilei de

ieri, preþul petrolului Brent coborâse
sub 50 de dolari barilul: 49,66 dolari/
baril, pentru prima oarã din 29 apri-
lie 2009 pânã în prezent.

Specialiºtii nu cred, însã, cã avan-
sul de ieri se va menþine.

A.V.

(continuare în pagina 6)

LA CURSUL MINIM
DIN 2006, FAÞÃ DE
DOLAR

Euro, în cea mai
lungã perioadã de
declin din ultimele
douã luni

Euro a scãzut ºi ieri, pentru a patra
zi la rând, pe pieþele externe, raportat
la dolar, aceasta fiind cea mai lungã
perioadã de declin din ultimele douã
luni. Scãderea a fost generatã de
anunþul potrivit cãruia inflaþia din
zona euro a scãzut sub aºteptãri în ul-
tima lunã din 2014, ceea ce a alimen-
tat aºteptãrile privind lansarea unui
program de achiziþii masive de obli-
gaþiuni suverane de cãtre Banca
Centralã Europeanã (BCE).

Euro a coborât cu 0,7% la ora
11:04, la New York, ajungând la
1,1806 dolari. Mai devreme atinsese
1,1802 dolari - cel mai slab curs al
euro din 2006 pânã în prezent.

Declinul euro a avut la bazã ºi te-
merile care se menþin pe piaþã cu pri-
vire la viitorul Greciei, þarã în care
sunt programate alegeri anticipate la
data de 25 ianuarie.

Ieri, în jurul orei 10.45 GMT, pe
piaþa secundarã, randamentul obli-
gaþiunilor greceºti cu maturitatea la
zece ani (de referinþã) a crescut pânã
la 10,162%, de la 9,746% marþi sea-
ra, revenind astfel la nivelul din luna
septembrie 2013. Randamentul titlu-
rilor de stat elene urcã în condiþiile în
care investitorii sunt reticenþi sã-ºi
plaseze banii în acestea, din cauza
incertitudinilor privind alegerile le-
gislative. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

MUGUR ISÃRESCU:

“Situaþia din Grecia prezintã
un mare pericol ºi pentru noi”
l “BNR are instrumentele necesare pentru gestionarea eventualelor riscuri”

S
ituaþia din Grecia prezintã
un mare pericol, care trebu-
ie avut în vedere ºi în þara
noastrã, este de pã-

rere Guvernatorul BNR Mu-
gur Isãrescu, fãcând referire
la speculaþiile potrivit cãrora
Republica Elenã ar putea ieºi
din zona euro. Domnia sa a
spus, ieri, cã Banca Naþiona-
lã a României are la dispozi-
þie instrumentele necesare ca
sã gestioneze eventualele
riscuri.

Mugur Isãrescu a subli-
niat, citat de Agerpres: “Cu
Grecia este un pericol mare!
Trebuie avut în vedere ºi de
cãtre România. Noi deja, la Banca
Naþionalã, îl avem în considerare. Eu
nu cred cã se va întâmpla, dar riscul
existã ºi ne pregãtim sã gestionãm

orice fel de risc. Nu avem, practic,
niciun instrument blocat, spre deose-
bire de alte bãnci centrale. (...) Ca sã

replic în terminologia unui ziar occi-
dental, apropo de politica BCR cã nu
mai are gloanþe, noi avem suficiente,
pe mai multe tipuri de armament”.

Guvernatorul a subliniat în mai
multe ocazii cã BNR dispune de o
paletã largã de instrumente de inter-

venþie, comparativ cu alte
bãnci centrale, pornind de la
dobânda încã ridicatã com-
parativ cu ratele din regiune
ºi ajungând la rezervele mi-
nime obligatorii ºi la cursul
de schimb.

În ceea ce priveºte o even-
tualã contaminare a sistemu-
lui bancar, ºeful Bãncii Cen-
trale susþine cã aceasta ar fi
limitatã, fiind vorba de bãnci
româneºti cu capital gre-
cesc, autorizate ºi suprave-
gheate de BNR, ºi nu de

bãnci greceºti.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 5)

Liberalizarea pieþei gazelor, un mãr otrãvit
al integrãrii europene

Preþul corect al unui produs
este dat, pe o piaþã liberã, de
raportul dintre cerere ºi ofer-

tã, iar dimensiunea ofertei este datã
de puterea de cumpãrare. Electrici-
tatea ºi gazele sunt mãrfuri care nu
fac excepþie de la aceastã regulã,
într-o lume civilizatã.

Astfel, o piaþã liberã este beneficã
atât pentru consumatori, cât ºi pentru
companii.

Ce se întâmplã pe piaþa noastrã de
gaze, aflatã în plin proces de liberali-
zare, este departe de evoluþia lumii
civilizate. Liberalizarea a însemnat
ºi continuã sã fie o scumpire conti-

nuã ºi acceleratã a gazelor, dictatã
prin hotãrâre de Guvern, înspre un
nivel de preþ cunoscut doar de cine
trebuie ºi nu de public. Din 2007 ºi
pânã în prezent, auzim mereu cã tre-
buie sã liberalizãm piaþa de energie
ºi de gaze pentru cã aºa ne cere Uniu-
nea Europeanã (UE) ºi cã preþurile
de la noi trebuie sã ajungã foarte
apropiate de media europeanã ca sã
nu fim acuzaþi de dumping.

Corect pânã la un punct. Dumpin-
gul este pedepsit de lege. În 2007,
România avea energia ºi gazul cu
50% mai ieftine decât majoritatea
statelor europene. Trei sferturi din

exporturi sunt cu þãri membre UE.
Astfel, companiile producãtoare din
România ar fi beneficiat de o energie
cu mult mai ieftinã decât cele din
restul UE, ceea ce le-ar fi conferit un
avantaj competitiv. Dar care-i media
aia europeanã la care trebuie sã adu-
cem preþul gazului?

În niciun caz nu a fost impusã de
UE, aºa cum comunitatea europea-
nã nu ne-a impus sã liberalizãm în
doi ani piaþa gazelor pentru in-
dustrie. Uniunea vrea ca preþul sã
fie stabilit de piaþã, nu de Guvern,
vrea sã încurajãm concurenþa ºi sã
nu practicãm dumping-ul. Atât. Nu

are preocupãri legate de puterea de
cumpãrare ºi evoluþia economiei
noastre, pe motiv cã ne pune la
dispoziþie miliarde de euro ca sã
ajungem la un nivel de trai ºi de dez-
voltare ca în Occident.

Din pãcate nici guvernanþii noºtri
nu duc grija economiei ºi a creºterii
puterii de cumpãrare. Aºa am ajuns
campionii Europei: am liberalizat
pieþeleprintreprimii, dar suntempeulti-
mul loc la puterea de cumpãrare, con-
formdatelorstatisticeeuropeneoficiale.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

DOBÂNDA DE REFERINÞÃ, LA UN NOU MINIM ISTORIC

Investitorii cautã azil
în afara bãncilor
l Ionuþ Dumitru: “Nu ºtiu dacã existã oportunitãþi reale pentru plasarea
economiilor modeste” l Claudiu Cazacu, XTB România: “Mãrfurile
agricole se profileazã ca promiþãtoare, în special grâul, porumbul ºi
zahãrul” l Cristian Pârvan, AOAR: “Nu poþi da lovituri de azi pe mâine în
imobiliare ºi pe segmentul terenurilor agricole”

Dupã ce dobânzile la depozi-
te au scãzut pe tot parcursul
anului trecut, analiºtii

avertizeazã cã vom avea dobânzi
reduse, atât la depozitele în lei, cât
ºi la cele în euro, ºi în anii care ur-
meazã, ºi se aºteaptã ca Banca Na-
þionalã a României sã reducã ºi în
urmãtoarele ºedinþe dobânda de po-
liticã monetarã.

Ieri, Banca Naþionalã a României
(BNR) a redus din nou rata dobânzii de
politicãmonetarã,de la2,75%la2,5%.

În aceste condiþii, deponenþii la
bãnci vor fi împinºi sã caute plasa-
mente alternative, în funcþie de riscu-
rile pe care sunt dispuºi sã ºi le asume
ºi de termenul pe care doresc sã facã
investiþia. Imobiliarele ºi terenurile
agricole sunt recomandate de analiºti
celor care au timp “sã aºtepte”, în
timp ce piaþa de capital ºi mãrfurile
sunt destinate celor iniþiaþi, care cu-
nosc riscurile acestor produse.

Oamenii simpli ar trebui sã apele-
ze la specialiºti ca sã-ºi plaseze
economiile, nu sã se aventureze sã in-
vesteascã singuri, sunt de pãrere ana-
liºtii, care subliniazã, la unison, cã, la
noi, nu existã o educaþie financiarã

substanþialã.
“Pentru omul de rând, nu ºtiu dacã

existã oportunitãþi reale de investi-
þii”, ne-a spus Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal, care
sugereazã persoanelor cu economii
sã-ºi îndrepte atenþia cãtre specia-

liºti: “Astfel, apare varianta investi-
rii în fonduri care au activitãþi în di-
ferite domenii.

EMILIA OLESCU,
PETRE BARAC

(continuare în pagina 13)

BNR a redus dobânda de politicã monetarã la 2,5%
Dobânda de referinþã se aflã la un nou minim istoric, dupã ce Banca Naþionalã a

României (BNR) a redus rata dobânzii de politicã monetarã la 2,5% de la 2,75%

pe an, aºa cum, de fapt, estimau analiºtii economici.

BNR a hotãrât continuarea gestionãrii adecvate a lichiditãþii din sistemul bancar

ºi a menþinut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile

pasivelor în lei ºi în valutã ale instituþiilor de credit. (E.O.)

(continuare în pagina 13)

MATERII PRIME

Mugur Isãrescu:
“Domnul Cintezã,
dacã vede o
deteriorare a
indicatorilor de
solvabilitate,
pune mâna pe
telefon ºi sunã
acþionarii”.

Citiþi, în pag. 16, ºtirea “Inflaþia din

zona euro - în teritoriu negativ”.

Una dintre caricaturile apãrute în ziarul “Charlie Hebdo”
spune: “Presa merge bine... Îi excitã pe cretini!”.


