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Darius Vâlcov pénzügyminiszter Mugur Isărescuval, a Nemzeti Bank kormányzójával találkozott
az este, megpróbálva megoldást keresni a svájci frank rohamos felértékelődése okozta
válságra. A pénznem tegnap újabb történelmi rekordon zárt. Egy svájci frank 4,42 lejbe került. A
két pénzügyi szakember találkozóján elhangzott, egyik megoldás az lehet, hogy a parlamenti
jóváhagyás során kiszélesítik az érintettek körét annál a tavaly nyári sürgősségi
kormányrendeletnél, amely az alacsony jövedelmű személyek hiteleinek átütemezését
irányozza elő úgy, hogy azok két évig kisebb részletet fizessenek, majd ezt követően az állam
adócsökkentéssel fedezze a költségek egy részét.

Darius Vâlcov pénzügyminiszter szerint egy másik megoldás a svájci frankokban nyújtott
hitelekre számított kamatok csökkentése a bankok részéről, de a kormány nem kényszerítheti a
pénzintézeteket hasonló intézkedésekre. Diósi László, az OTP Bank Románia vezérigazgatója
tegnap jelentette be, hogy három hónapra maximum 1,5 százalékkal csökkenti a svájci
frankban adott hitelek kamatát, hogy ellensúlyozza az árfolyam ingadozását. Romániában
jelenleg mintegy 75,5 ezren rendelkeznek svájci frank alapú hitellel, ezek 90 százalékát hat
bank nyújtotta. Egy frankot szerdán még 3,70 lejért lehetett vásárolni, majd csütörtökön 4,40
lejre ugrott értéke. Az árfolyam-ingadozást az okozta, hogy a svájci központi bank több év után
csütörtök délelőtt váratlanul bejelentette, hogy feladja az 1,20-as árfolyamküszöböt. A 2011 óta
érvényben tartott 1,2-es frank-euró árfolyamküszöb majd' három és fél évig megakadályozta,
hogy a menedék devizának számító svájci frank tovább erősödjön. A lej frankkal szembeni
rohamos elértéktelenedése annyit jelent, hogy egy havi 500-600 svájci frankos
törlesztőrészlettel rendelkező személynek 300-350 lejjel többet kell kifizetnie a bankoknak, mint
egy hónappal ezelőtt.

Az élelmiszertermékek közül leginkább sertéshúst importált az ország az elmúlt év első 10
hónapjában – derül ki a kereskedelmi forgalom elemzéséből. Az Agerpres hírügynökség szerint
2013-hoz képest 7 százalékkal nőtt sertéshús behozatala, elérve a 129 ezer tonnát. Az uniós
élelmiszertermékekkel szemben orosz embargó jelentős károkat okozott a román
sertéstenyésztőknek, mert az addig Oroszországba exportáló fejlett európai gazdaságok a
román piacra hozták termékeiket dömpingáron. Nyertek viszont a húsfeldolgozók, akik az
alacsonyabb áron megvásárolt húsnak köszönhetően 25 százalékkal nagyobb eladásokat
jelentettek. A román farmerek csupán az elmúlt év második felében 100 millió eurós
veszteséget könyveltek el – jelentette ki Laurentiu Rebega európai parlamenti képviselő.
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Románia kedvező országjelentésre számít az Európai Bizottság részéről a román
igazságszolgáltatási rendszer működését összegző kiértékelő dokumentumban, amelyet
Brüsszel a következő hetekben hoz nyilvánosságra - derült ki Robert Cazanciuc igazságügyi
miniszter nyilatkozatából. A tárcavezető kifejtette, hogy az uniós végrehajtó szerv szakértőivel
és vezetőivel folytatott párbeszédre alapozza várakozását, és úgy vélte, hogy az idei
sorozatban a második kedvező országjelentés lesz. Brüsszel a román és a bolgár
igazságszolgáltatás és szervezett bűnözés ellenes harc terén folytatott reformokat kíséri
figyelemmel immár 2007 óta, a két ország uniós csatlakozásától.

December második felében nőtt a számítógépes támadások gyakorisága Romániában is,
akárcsak az egész világon – közölte a Román Hírszerző Szolgálat. A hivatal felkér mindenkit,
hogy hozza meg a minimális számítógépes biztonsági intézkedéseket és rendszeresen
ellenőrizze ezek betartását. A szolgálat szerint leginkább egyetemek, közigazgatási
intézmények honlapjai ellen irányultak a támadások, de a célpontok között szerepeltek
egyesületek és cégek is. Sorin Sava a Román Hírszerző Szolgálat szóvivője idei példaként
említette, hogy feltörték a román Pátriárkia honlapját, ahova muzulmán-párti és a francia állam
elleni üzeneteket helyeztek el.

Törvénytervezet kezdeményezését tervezik a török és a tatár kisebbségi képviselők, amely
tisztázza a vallásos alapítványok működését. A Konstanca megyei parlamenti képviselők, a
Romániai Turko-muzulmán Tatárok Demokrata Szövetsége és a Romániai Muzulmán
Felekezet Muftiátusa közötti találkozót követően Juszuf Murat főmufti kijelentette: jelenleg
számos vallásos alapítvány működik konzultatív beleegyezés alapján, amelyek tevékenysége
ellenőrizhetetlen. Nem tudjuk kik az imámok, habár a felekezeti törvény világosan kimondja, a
vallási vezetőket az illető egyházaknak vagy egyházi egyesületeknek kell jóváhagyniuk.

Görögországban két bank kért sürgősségi segélyt az athéni Központi Banktól, miután az
emberek tömegesen vették ki megtakarításaikat. Az utóbbi időszakban egyre több állampolgár
viszi haza pénzét a bankokból, attól félve, hogy elveszítheti, ha a január 25-i előrehozott
választásokat követően a takarékossági politikát ellenző radikális baloldal kerül hatalomra.

A befektetési ajánlású adósosztályzati sáv alsó szélére minősítette vissza Oroszországot
pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést,
hogy a jelentős egyidejű olajár- és devizaárfolyam-sokk tovább rontja az orosz gazdaság már
most is gyenge növekedési kilátásait. A Moody's az új osztályzatot azonnal további leminősítést
valószínűsítő felülvizsgálat alá vette. Ha a cég innen ismét rontja az orosz besorolást, azzal
Oroszország ennél a hitelminősítőnél átkerülne a befektetésre már nem ajánlott - spekulatív államadós-kategóriába. Ez a veszély a másik két nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch
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Ratings és a Standard & Poor's részéről is fenyegeti Oroszországot.

Az amerikai igazságügyi minisztérium több mint egy évtizeden át titkos adatbázist tartott fenn
amerikaiak külföldre intézett és onnan bejövő telefonhívásairól - derült ki egy bírósági
keresetből, amely pénteken kapott nyilvánosságot az amerikai sajtóban.

Elítélte az afgán elnök szombaton, hogy a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap
Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrát jelentetett meg egy héttel az újság szerkesztőségét ért
iszlamista merénylet után, amelyben 12-en haltak meg. Az afgán elnök hangsúlyozta, hogy a
szólásszabadságnak konstruktív célokat kell szolgálnia a vallások békés együttélése
előmozdításának érdekében.

Az Európai Unió által kért reformok minél hamarabbi végrehajtására kérte fel a szarajevói
parlament képviselőit a közös boszniai látogatáson tartózkodó brit és német külügyminiszter.
Hozzátették, éljenek a felkínált integráció lehetőségével, ha el akarják kerülni a társadalmi
felfordulást.

Sport
Egyetlen siker és több kudarc született a román teniszezők nemzetközi szereplésében az elmúlt
24 órában. Egyedül Marius Copil volt sikeres, mégpedig Melbourne-ben, ahol bejutott az
ausztrál nyílt teniszverseny főtáblájára, miután két szettben legyőzte ausztrál ellenfelét, Omar
Jasikát. Horia Tecău és a holland Jean-Julien Rojer két szettben kapott ki a sydneyi ATP torna
döntőjében a Rohan Bopanna /Daniel Nestor indiai-kanadai párostól. Monica Niculescu és
orosz társa, Vitalija Djacsenko is a döntőben vesztettek Hobartban. Őket is két szettben győzte
le ma délelőtt a Kiki Bertens/Johanna Larsson holland-svéd páros. Aucklandban a férfiak páros
versenyének döntőjében Florin Mergea és brit párja Dominic Inglot kapott ki két szettben a
Raven Klaasen/Leander Paes dél-afrikai-indiai kettőstől.
A bajnok Nagyváradi Digi 11-4-re verte a Dinamót a fővárosi Floreasca uszodában zajló
vízilabda Szuperliga tizedik fordulójában. További eredmények: Steaua-Kolozsvári Poli 23-2 és
Rapid-Aradi AMEFA 12-9.
A rájátszásba jutásért harcoló Ferencváros az első harmad után 3-0-ra vezetett, mégis kikapott
5-4-re Dunaújvárosban a jégkorong MOL Liga tegnapi játéknapján, amelyen a címvédő
Érsekújvár (Nové Zámky) hatodszor is vereséget szenvedett a listavezető Miskolctól, ezúttal
4-3-ra a szétlövések után.
Itthon a nemzeti ligában a Steaua és a galaci Dunarea is győzelemmel startolt a rájátszás
negyedik napján. A csíkszeredai Vákár Lajos jégpályán a Steaua 6-5-re győzött a
Gyergyószentmiklósi Progym ellen, a Galaci Dunarea pedig 16-4-re verte a Sportul
Studentescet. A rangsort a Steaua vezeti 54 ponttal, második a Dunarea 33 ponttal.
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Időjárásjelentés
Estig a nyugati megyékben változékony, máshol ködös marad az idő. A hőmérséklet nulla és 15
fok között van. Holnap nyugat felől egy csapadékban gazdag front érkezik, a nyugati és
központi országrészben eső, máshol ködös, borús időre kell számítani. A hőmérséklet
hajnalban -7 és +5, holnap napközben a csúcsértékek -1 és 15 fok között lesznek a
legmelegebb a nyugati országrészben várható. Bukarestben most köd van és és 2 fokot mutat a
hőmérő.
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