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“UniCredit”
vinde proprietãþi
imobiliare de
2,5 miliarde euro

“UniCredit” SpA, cel mai mare
grup bancar din Italia, intenþioneazã
sã vândã proprietãþi imobiliare în va-
loare de 2,5 miliarde de euro (3 mi-
liarde de dolari), în condiþiile în care
urmãreºte sã-ºi consolideze bilanþul,
potrivit Bloomberg.

Clãdiri de birouri, sucursale ban-
care, spaþii de retail ºi rezidenþiale
din Italia, Germania ºi Austria se nu-
mãrã printre imobilele pe care
“UniCredit” vrea sã le vândã în ur-
mãtorii doi ani, conform afirmaþiilor
fãcute ieri de directorul diviziei imo-
biliare din cadrul bãncii, Paolo Gen-
carelli. Acesta spune cã vânzãrile de
imobile din Austria ar urma sã gene-
reze fonduri de 1,2 miliarde de euro.

“Vedem un interes enorm din par-
tea investitorilor internaþionali, iar
momentul este perfect. Ne aºteptãm
la economii de 220 de miliarde de
euro între 2014 ºi 2018, de pe urma
raþionalizãrii activelor noastre”, a
spus Paolo Gencarelli, adãugând:
“Luna trecutã am lansat vânzarea ac-
tivelor din Austria, semnând un me-
morandum cu investitorii. Portofo-
liul va fi vândut pânã la finele anu-
lui”.

Divizia imobiliarã a “UniCredit”
a vândut active în valoare de patru
miliarde de euro din 2008 pânã în
prezent, iar noile vânzãri fac parte
din planul directorului general Fede-
rico Ghizzoni de a reduce cheltuieli-
le.

V.R.

INTERPELARE ÎN PARLAMENT CU PRIVIRE LA POSIBILE ACTE
DE CORUPÞIE ALE LUI ILIE SÂRBU ªI ALE DACIANEI SÂRBU

Socrul premierului,
acuzat cã i-ar fi dat lui Þiriac

mistreþii pe un Mercedes
S

enatorul de Satu Mare,
Valer Marian, ne-a
transmis o interpelare
pe care o va prezenta în

ºedinþa Senatului de joi, 19 februa-

rie, referitoare la “anumite aspecte
cu incidenþã penalã referitoare la
activitatea Direcþiei Silvice
Dâmboviþa ºi la funcþionarea tabe-
rei ªcolare Dumbrava din localita-

tea Cobia”.
Politicianul susþine cã, potrivit

unei sesizãri din octombrie 2014,
Direcþia Silvicã Dâmboviþa, având
ca director pe domnul Costel Preda,
care a fost numit în funcþie de mi-
nistrul Agriculturii ºi Pãdurilor din
perioada respectivã, domnul Ilie
Sârbu, ar fi achiziþionat, în cursul
anului 2003, un autoturism marca
Mercedes cu suma de 97.000 de
euro.

I.P.

(continuare în pagina 6)

Va deschide Grecia
drumul restructurãrii datoriilor
ºi pentru Italia?

Odatã cu “rezolvarea” situaþiei
din Grecia, a venit timpul sã urmã-
rim ºi alte poveºti de “succes” din
zona euro. Una dintre ele, cea a Ita-

liei, se detaºeazã con-
fortabil de restul plu-
tonului prin magnitu-
dinea problemelor in-
solubile care trebuie
rezolvate.

Pentru ilustrare,
este suficient sã privim

evoluþia economiei reale ºi a datorii-
lor Italiei de la înfiinþarea zonei euro
(vezi grafic).

În timp ce economia a înregistrat o
creºtere realã de aproape 3% în 15
ani, conform datelor oficiale de la in-
stitutul naþional de statisticã Istat, da-
toriile au explodat. Astfel, datoriile
gospodãriilor populaþiei au crescut de
peste 3 ori, iar datoriile companiilor
de 1,9 ori pânã în 2014, dupã ce s-a

înregistrat un maxim în 2011.
Tot în 2011, Italia a reintrat în re-

cesiune, în urma unei redresãri mi-
nore dupã ºocul de la sfârºitul dece-
niului trecut. Ultimele estimãri de la

Istat aratã o scãdere anualã a
PIB-ului de 0,3% în T4 2014, pe fon-
dul unei stagnãri trimestriale.

(continuare în pagina 14)

RUDELE PREMIERULUI, ÎN VIZORUL
PROCURORILOR

Sebastian Ghiþã, “strâns
cu portiþa” de cãtre DNA

Deputatul Sebastian Ghiþã a fost
adus cu mandat, ieri, la DNA Plo-
ieºti, el fiind anchetat penal în dosa-
rul în care este vizat Iulian Herþanu,
cumnatul premierului Victor Ponta.
Procurorii DNA au fãcut ieri nu mai
puþin de 14 percheziþii, în Bucureºti
ºi Ploieºti, la sediile mai multor so-
cietãþi comerciale, între
care ºi cea a surorii ºi cum-
natului lui Victor Ponta,
Iulian Herþanu, precum ºi la locuinþa
acestora, într-un dosar privind in-
fracþiuni de fraudare a fondurilor
UE. Iulian Herþanu, deputatul Se-
bastian Ghiþã, preºedintele CJ Pra-
hova Mircea Cosma ºi deputatul
PSD Vlad Cosma au fost aduºi la
DNA Ploieºti pentru audieri.

Dupã mai multe ore de audieri,
procurorii au anunþat cã s-a început
urmãrirea penalã împotriva lui Se-
bastian Ghiþã, preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Prahova, Mircea Cosma,

ºi a fiului acestuia, deputatul Vlad
Cosma, care au fost puºi sub control
judiciar pentru 60 de zile, sub acuza-
þiile de sprijinirea unui grup infracþio-
nal organizat, respectiv sprijinirea
unui grup infracþional organizat ºi fo-
losirea influenþei sau autoritãþii în
scopul obþinerii, pentru sine sau pen-

tru alþii, de bani, bunuri sau
foloase necuvenite.

În legãturã cu acest caz,
premierul Victor Ponta a pus un scurt
anunþ pe contul sãu de twitter: “Nu cu-
nosc ºi oricum ar fi greºit sã comentez
eu cercetãrile efectuate de procurori
faþã de cumnatul meu. Legea trebuie
sã fie egalã pentru toþi”. Sebastian
Ghiþã a oferit câteva declaraþii înain-
te de întâlnirea cu procurorii, pre-
cizând cã are calitatea de suspect în
acest dosar: ”Amvenit cu mandat, am
primit citaþie. (OCTAVIAN DAN)

(continuare în pagina 3)

EXEMPLU DE OFERTÃ DE CONVERSIE FÃCUTÃ DE O BANCÃ
UNUI CLIENT:

“Dobânda penalizatoare pentru întârzierea plãþii
s-ar dubla, dupã conversia din CHF în lei”
l Cursul bãncii - mai mare decât cel afiºat la
BNR l Limbajul utilizat în ofertã - extrem de
tehnic ºi greoi, putând crea confuzii

Î
mprumutaþii în franci elveþieni
(CHF) se declarã în continuare
nemulþumiþi de ofertele bãncilor
pentru rezolvarea problemei

creditelor în CHF.
Întrucât, pânã în acest moment,

nu a fost adoptatã o mãsurã general
valabilã pentru cei care au astfel de
împrumuturi, debitorii nu au decât

sã meargã sã negocieze. Mulþi au ºi
fãcut acest pas, dar s-au întors ne-
mulþumiþi, afirmând cã bãncile nu
fac nicio concesie ºi cã, dimpotri-
vã, impun anumite condiþii clienþi-
lor.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

“Este un moment foarte bun
sã deschidem subiectul datoriei
Germaniei faþã de noi”
l “Datoria de 19 miliarde de euro a Germaniei faþã de România - rezultatul
unei relaþii comerciale” l “Dacã Grecia are astãzi datorii este în mare
mãsurã pentru cã bãncile germane au cumpãrat obligaþiuni de la statul grec”

(Interviu cu profesorul Radu Golban)

Reporter: Cum ºi când aþi desco-
perit cã Germania are o datorie cãtre
România din perioada celui de-al
doilea rãzboi mondial? Ne interesea-
zã sã ºtim ºi cum aþi ajuns la suma de
19 miliarde de euro.

Radu Golban: Acea descoperire a
fost absolut întâmplãtoare. În cadrul
pregãtirilor pentru teza mea de docto-
rat în politicã monetarã ºi europeanã,
m-a interesat sã gãsesc ºi alte modele
de colaborare monetarã în Europa.
Aºaamdescoperit cã, începândcuanii

’30, a existat, pânã în 1944, o uniune
de clearing (n.r. sistem de decontare
între state prin intermediul bãncilor,
prin compensarea reciprocã a creanþe-
lor ºi datoriilor, în scopul echilibrãrii
schimburilor comerciale), lucru care
mi-a stârnit curiozitatea. Care a fost
modalitatea de funcþionare a acestei
uniuni monetare conduse de Berlin,
care avea centrul în Germania la Casa
de Compensaþie?

Studiind materiale din arhivele ger-
mane ºi elveþiene de stat - care sunt

disponibile la Banca Reglementelor
Internaþionale, cu sediul la Basel - am
vãzut cã în aceastã uniune de clearing,
la care a aderat ºi România începând
cu 1936, au rãmas, la sfârºitul rãzboiu-
lui, anumite sume necompensate.

A consemnat
IULIA ROTÃRESCU
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Radu Golban este economistul de origine românã care a descoperit cã Germania
ne datoreazã 19 miliarde de euro, din acordurile comerciale bilaterale încheiate
înainte ºi în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial.
A trãit ºi studiat în Germania, Elveþia ºi România, iar acum locuieºte în Elveþia.
În prezent, este Lector la Colegiul Naþional de Comerþ ºi Diplomaþia Relaþiilor
Economice din Bucureºti.

PROIECT DUBIOS PENTRU BUGETUL PRIVATIZÃRILOR

Ministerul Transporturilor vrea sã dea consultanþilor
70% din ce va încasa din privatizãri

Ministerul Transporturilor
estimeazã cã va obþine, în
acest an, venituri de 14,6

milioane lei din vânzarea unor parti-
cipaþii de câte 5% din ºapte compa-
nii din portofoliu, urmând sã cheltu-
iascã toþi banii, cea mai mare parte

(70%) mergând cãtre diverºi con-
sultanþi, potrivit unui proiect de ho-
tãrâre de Guvern pentru aprobarea
bugetului propriu de venituri ºi
cheltuieli al Ministerului.

Unii analiºti spun cã este de ne-
conceput ca statul sã îºi vândã din

participaþii fãrã sã obþinã nimic,
respectiv sã dea consultanþilor sume
atât de mari, precizând cã, în aceste
condiþii, tranzacþiile nu fac sens.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

CÃLIN
RECHEA

JUSTITIE

ÎN CONDIÞIILE ÎN CARE SE TOT AMÂNÃ
MAJORAREA REDEVENÞELOR,

Parlamentarii ºi Guvernul ezitã
sã creascã suprataxa pe gaze

Deºi se plâng constant cã nu sunt
suficienþi bani la bugetul de stat, ma-
joritatea parlamentarilor ºi Guvernul
ezitã sã mãreascã impozitul supli-
mentar pe producþia de gaze, unde
preþurile au crescut accelerat pânã
anul trecut, asigurând companiilor
petroliere venituri substanþiale, fãrã
eforturi considerabile.

Executivul a decis, în decembrie,
sã amâne cu un an aplicarea noului
sistem de redevenþe petroliere, dar a
hotãrât sã taxeze ºi în 2015 veniturile
suplimentare din domeniul energetic.

Ajunsã, înainte de Crãciun, la Co-
misia de Industrii din Camera Depu-
taþilor pentru avizul pe legea de
aprobare, ordonanþa guvernamenta-
lã privind taxa de 60% pe veniturile
suplimentare din gaze a suferit mo-
dificãri importante. Astfel, parla-
mentarii din Comisie au prelungit
aplicarea ei pânã în 2021, când se
încheie ºi liberalizarea pieþei gazelor
pentru populaþie.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

ANPC solicitã bãncilor soluþiile
în problema creditelor în CHF
l Bãncile vor fi obligate sã reducã dobânzile ºi comisioanele cu cel puþin
10% în cazul unei conversii efectuate dupã o creºtere cu minim 20% a
cursului de schimb, potrivit unui proiect ANPC

Toate bãncile cu credite în
franci elveþieni (CHF) vor fi
nevoite sã dea socotealã Au-

toritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorului (ANPC) cu privire
la soluþiile propuse clienþilor în pro-
blema împrumuturilor în CHF.

Marius Dunca, preºedintele
ANPC, ne-a spus cã urmeazã sã de-
mareze o analizã în acest sens.

Domnia sa ne-a declarat: “Sãp-
tãmâna viitoare voi face o analizã, ca
sã vãd cu ce soluþii a venit fiecare
bancã ºi, de asemenea, sã mã lãmu-
resc câþi clienþi s-au îndreptat cãtre
operatorii financiar-bancari”.

Marius Dunca ne-a precizat cã, în
ultima vreme, a observat o deschide-
re mai mare din partea bãncilor pen-
tru negocierea cu debitorii ºi pentru

identificarea de soluþii.
“Noi trimitem bãncilor cazuri se-

sizate de clienþi. Am observat cã se
negociazã puþin mai bine. Sunt câte-
va cazuri rezolvate în aceste zile, în
favoarea debitorilor, dar vreau sã
vãd ºi oameni care se duc cãtre insti-
tuþiile financiar-bancare”, ne-a ex-
plicat domnul Dunca. (E.O.)

(continuare în pagina 6)


