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Dolarul urcã pe
fondul tensiunilor
dintre Grecia ºi
Germania

Dolarul s-a apreciat ieri, pe pie-
þele externe, pânã la cel mai ridicat
curs din ultimii zece ani, faþã de va-
lutele importante, în contextul lan-
sãrii negocierilor dintre Grecia ºi
partenerii sãi din zona euro, pe
marginea ajutorului destinat acestei
þãri.

Moneda SUA s-a consolidat în
condiþiile în care Germania ºi-a
înãsprit poziþia faþã de Grecia, ne-
fiind de acord cu renegocierea ter-
menilor pachetului de salvare.

Indicele Bloomberg Dollar Spot,
care mãsoarã dinamica monedei
americane faþã de zece valute majo-
re, a urcat cu 0,5% la ora 10:16, la
New York, atingând 1.175,01 puncte,
cel mai ridicat nivelul atins dupã luna
decembrie 2004. Dolarul a crescut cu
0,2% ieri dimineaþã, pe piaþa ameri-
canã, la 1,1295 unitãþi/euro.

“Riscurile la adresa pieþelor sunt
reprezentate de faptul cã existã un
grad mare de incertitudine cu privire
la jocul politic «pe marginea prã-
pastiei» dintre Germania ºi Grecia”,
declarã, conform Bloomberg, Mark
McCormick, strateg valutar la “Cre-
dit Agricole” SA, sucursala New
York.

Menþionãm cã indicele JPMorgan
Chase privind volatilitatea valutarã
la nivel global a crescut ieri, pentru a
treia zi la rând, ajungând la 11,3% -
cel mai ridicat nivel de la momentul
la care Banca Elveþiei a eliminat pla-
fonul minim impus cursului
franc/euro (15 ianuarie).

V.R.

CRIZA CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Împrumutaþii au luat bãncile
“la bani mãrunþi”

l Debitor: “Plãtim câte un leu, din alocaþia copilului; dacã astãzi trebuie sã mai cumpãrãm douã pâini,
mai oprim doi lei” l Raiffeisen a chemat poliþia, reclamând comportamentul “agresiv” al clienþilor

C
riza creditelor în franci
elveþieni (CHF) i-a deter-
minat pe împrumutaþii în
aceastã monedã sã treacã

la o altã strategie.
Dacã, în ultimele zile, câte

unul-doi clienþi cu astfel de credite
au achitat o parte din rate în monede
cum ar fi cele de 10 ºi 50 de bani, ieri,
aceastã acþiune a fost una concertatã,
casieriile mai multor sucursale ale
bãncilor cu expunere pe franci elve-
þieni fiind blocate toatã ziua.

Debitorii susþin cã, în acest mod, bo-
icoteazã bãncile, împiedicându-le sã-ºi
desfãºoare operaþiunile obiºnuite.

EMILIA OLESCU,
ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 6)

PROIECT DE HOTÃRÂRE DE GUVERN:

Angajaþii Companiei
Naþionale de Investiþii
ar putea primi bonusuri de
8,7 ori mai mari în 2015
l Ilie ªerbãnescu: “Nu ºtiu ce s-a petrecut în
România, ca sã cearã cineva de la stat salarii mai
mari”l Fosta ºefã a CNI, Ana Maria Topoliceanu,
cercetatã în unul din dosarele Elenei Udrea

Angajaþii Companiei Naþionale de
Investiþii (CNI) ar putea beneficia de
prime umflate de opt ori, în acest an,
dupã ce Ministerul Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Administraþiei Publice
(MDRAP) a propus o creºtere a fondu-
lui de bonusuri la peste 2,45 milioane
lei, în 2015, de la 281.870 lei, în 2014,
conform unui proiect de Hotãrâre de
Guvern, publicat la începutul lunii.

Compania Naþionalã de Investiþii
a fost înfiinþatã în 2001, pentru con-
strucþia de sãli de sport, bazine de
înot ºi de patinoare artificiale.

Cererile de salarii mai mari la CNI

se suprapun cercetãrilor efectuate de
procurorii DNA asupra activitãþii
fostei ºefe a Companiei, Ana Maria
Topoliceanu, care este suspectatã
pentru luare de mitã, în timpul man-
datului sãu la CNI.

Dacã-i bal, bal sã fie!
În acelaºi proiect, este propusã

majorarea cu 21,75% a câºtigului
mediu lunar pentru salariaþii CNI, de
la un nivel mediu individual de
5.626 lei la 6.850 lei.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 11)

SE REDESCHIDE DOSARUL MINERIADEI DIN 1990

Ar putea fi Adrian Sârbu
inculpat pentru terorism ºi crimã?

De pes te douã deceni i ,
Adrian Sârbu practica spã-
larea de bani ºi evaziunea

fiscalã. Orice simplu ziarist din
România cunoºtea acest fapt.

Dacã Sârbu nu ar fi beneficiat însã

de protecþia tuturor guvernãrilor de
pânã acum, ar fi putut fi arestat când
ºi-a început activitatea infracþionalã,
care avea sã-l transforme în milionar
ºi factor de influenþã al vieþii politice
din România, cât ºi principal agent

distructiv al moralei ºi valorilor na-
þionale, prin intermediul fostului sãu
post de televiziune, ProTv.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 11)

Stabilitatea companiilor europene
este ameninþatã de propriile fonduri de pensii

Disputa dintre Grecia
ºi autoritãþile europe-
ne, a cãrei mizã este

însãºi existenþa monedei uni-
ce, a acaparat, aproape în
întregime, atenþia presei fi-
nanciare internaþionale.

Alte fenomene, cum este situaþia
fondurilor de pensii ale companiilor
europene, au fost “retrogradate”
astfel într-un relativ con de umbrã,
deºi implicaþiile lor pentru stabilita-
tea financiarã ºi competitivitatea fir-
melor sunt deosebit de importante.

Financial Times a scris recent cã

“dobânzile ultrascãzute au un
efect secundar deosebit de ne-
gativ asupra fondurilor de pen-
sii”, prin accentuarea deficite-
lor de finanþare. Dobânzile de
politicã monetarã influenþeazã
nu doar costul de finanþare al

firmelor, ci ºi rata de actualizare uti-
lizatã în determinarea valorii prezen-
te a pasivelor ºi activelor fondurilor
de pensii.

O scãdere a acesteia înseamnã cã
fondurile de pensii trebuie sã-ºi creascã
activele, astfel încât sã asigure un ni-
vel suficient pentru plata obligaþii-

lor, dupã cum scrie FT.
Efectul este similar ºi asupra pasi-

velor, iar companiile sunt obligate sã
aloce sume tot mai importante pentru
reducerea deficitului de finanþare.

Conform datelor prezentate de
FT, producãtorul german de auto-
mobile Daimler a anunþat injectarea
a 2,5 miliarde de euro în fondul de
pensii al companiei, în decembrie
2014, iar British Telecom va aloca 2
miliarde de lire sterline, în urmãtorii
trei ani, pentru acelaºi scop.

(continuare în pagina 13)

n PSD ºi partidul lui
Tãriceanu vâneazã
posturi în conducerea
Transelectrica
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Grecia: “Nu existã cale
de întoarcere”
l Atena nu va privatiza porturile Pireu ºi Salonic
l Rusia va examina o eventualã cerere de ajutor
din partea Atenei

Oficialii eleni urmau sã se
întruneascã ieri, la Bruxel-
les, cu miniºtrii de finanþe

din zona euro, pentru discuþii pe
marginea ajutorului destinat acestei
þãri. La reuniunea programatã pen-
tru ieri searã au fost aºteptaþi ºi ofi-
ciali ai Fondului Monetar Interna-
þional (FMI), ai Bãncii Centrale
Europene (BCE) ºi Comisiei Euro-
pene.

În contextul în care Germania nu

este de acord cu modificarea terme-
nilor pachetului de susþinere finan-
ciarã destinat Greciei, premierul
elen Alexis Tsipras spunea, înain-
tea reuniunii, cã “nu existã cale de
întoarcere” în ceea ce priveºte acþiu-
nile guvernului sãu, care “nu poate
sã condamne poporul la mai multã
durere”.

A.V.

(continuare în pagina 5)

ÎN TIMP CE DOBÂNZILE ÎMPRUMUTURILOR ÎN LEI AU SCÃZUT,

Explozia francului a dublat dobânzile
pentru creditele în CHF

Dobânzile pe care împrumu-
taþii în franci elveþieni
(CHF) le plãtesc bãncilor

aproape s-au dublat, ca urmare a
evoluþiei cursului leu/CHF.

Astfel, clienþii cu credite în mone-

da elveþianã pierd atât din curs, cât ºi
din dobândã.

Ca sã înþelegem mai exact care
este situaþia unui împrumutat în
CHF, am comparat evoluþia unui
credit imobiliar în franci elveþieni cu

cea a unui împrumut în lei (pe 25 de
ani), contractate la începutul anului
2007, ambele la cele mai bune oferte
existente în piaþã, la acea vreme.

Am optat pentru o valoare de
100.000de lei, pentrucreditul înmone-

da naþionalã, respectiv 50.000 de CHF
(echivalentul a 100.000 de lei, la vre-
mea respectivã), pentru împrumutul în
franci elveþieni. (E.O.)

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

Jurnalistul Victor Roncea se întreba pu-
blic miercuri, 4 februarie, dacã Adrian
Sârbu ar putea fi inculpat ºi pentru fapte-
le la care s-ar face complice, ca organiza-
tor principal al reprimãrii sãlbatice de cã-
tre mineri a studenþilor anticomuniºti din
Piaþa Universitãþii, pe când acesta era ºef
de cabinet al lui Petre Roman.
Adrian Sârbu, patronul Mediafax Group, a
fost arestat recent, pentru 30 de zile, fiind
acuzat de spãlare de bani, instigare la eva-
ziune fiscalã ºi instigare la delapidare.
Sã dea Dumnezeu sã se redeschidã Dosa-
rul Mineriadei, scria Roncea, unul dintre
militanþii din Piaþa Universitãþii, arestaþi
ilegal de mineri ºi cadre ale FSN în 14 iu-
nie 1990.
Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie a infirmat, pe 5 februarie, rezoluþiile de
neîncepere a urmãririi penale în comple-
xul caz privind evenimentele din 13–15
iunie 1990, reluând judecarea lui ºi pro-

vocând un ºoc în rândul autorilor repre-
siunii criminale.
Marþi, procurorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie au amânat pentru data de 23 fe-
bruarie pronunþarea în dosarul Mineriadei
din 13-15 iunie 1990 din Capitalã. Con-
form legii, redeschiderea urmãririi penale
în cauzã trebuie supusã confirmãrii jude-
cãtorului de camerã preliminarã compe-

tent din Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Parchetul General a început urmãrirea pe-
nalã împotriva lui Ion Iliescu în iunie 2007,
acesta fiind acuzat de omor deosebit de
grav. În decembrie 2007, procurorul gene-
ral de atunci, Laura Codruþa Kovesi, a infir-
mat însã rezoluþia de începere a urmãririi pe-
nale, pe motiv cã s-au comis erori de proce-
durã, iar ancheta în acest dosar continuã.
În martie 2009, procurorii DIICOT au
decis scoaterea de sub urmãrire penalã a
fostului preºedinte Ion Iliescu în dosarul
mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care
era învinuit de subminarea puterii de stat,
acte de diversiune ºi comunicare de infor-
maþii false.
Citiþi, mai jos, articolul lui Victor Roncea,
care a anticipat redeschiderea Dosarului
Mineriadei, în urma cãruia Adrian Sârbu
ar putea fi acuzat de tentativã de atentat
terorist asupra manifestanþilor din Piaþa
Universitãþii.

SURSE MILITARE:

”Lipsa unui ambasador SUA
la Bucureºti - o mare jignire
la adresa þãrii noastre”
l Avertisment rusesc: “Vom cãuta mijloace sã
anihilãm flota militarã româneascã” l Surse:
“Noi suntem þarã în prima linie de conflict, iar
aici nu existã un ambasador al SUA cu care sã se
poatã comunica direct”

Rusia a avertizat cu o serie de re-
acþii de rãspuns, dupã deciziile
luate de NATO privind întãri-

rea capacitãþilor sale în estul Europei.
Vladimir Evseev, directorul Cen-

trului pentru Studii Politico-Militare
din Moscova, a declarat la TVR: “În
România se poate crea potenþial

ofensiv, de aceea vom cãuta ºi mij-
loace de a anihila flota militarã
româneascã. Cred cã va creºte con-
fruntarea dintre þãrile noastre ºi din pã-
cate avem motive sã susþinem asta".

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)


