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Lagarde, FMI:
“Economia mondialã ar
trebui sã se întãreascã
în semestrul al doilea”

Activitatea economicã pe plan
mondial ar trebui sã se întãreascã în
semestrul al doilea din 2014 ºi va ac-
celera în 2015, deºi ritmul ar putea fi
mai slab decât arãtau estimãrile, po-
trivit afirmaþiilor directorului gene-
ral al Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI), Christine Lagarde,
anunþã Agerpres.

Prezentã la o conferinþã pe teme
economice, desfãºuratã în Franþa,
domnia sa a declarat: “Activitatea
globalã este în creºtere, dar ritmul ar
putea fi mai slab decât ne-am aºtep-
tat, deoarece potenþiala creºtere este
mai slabã ºi investiþiile se menþin
destul de scãzute.

Oficialul FMI a menþionat cã de-
ciziile bãncilor centrale de a adopta
mãsuri de relaxare a politicii mone-
tare ar fi putut avea doar un impact
limitat asupra cererii ºi statele ar tre-
bui sã ia mãsuri de stimulare a eco-
nomiei prin majorarea investiþiilor în
infrastructurã, educaþie ºi sãnãtate,
menþinând un nivel sustenabil al
datoriei publice.

Directorul FMI le-a cerut guver-
nelor din zona euro sã continue re-
formele ce privesc îmbunãtãþirea si-
tuaþiei de pe piaþa muncii ºi sã inten-
sifice concurenþa în sectorul bunuri-
lor ºi al serviciilor.

Christine Lagarde a anunþat cã
estimãrile FMI privind perspectivele
economiei mondiale, ce vor fi date
publicitãþii luna aceasta, vor arãta o
uºoarã diferenþã faþã de prognozele
din aprilie.

V.R.

EXPERTUL AURELIU LECA:

„Liberalizarea pieþei de energie,
impact grav asupra industriei”
l Obiºnuite cu un preþ mic al energiei, companiile nu s-au grãbit sã se
retehnologizezel Þara noastrã are nevoie de un model de dezvoltare
economic, ca sã nu subvenþioneze haotic industrial Reducerea consumului
de energie, singura ºansã pentru facturi suportabile

Impactul liberalizãrii pieþelor de
energie ºi de gaze asupra indu-
striei noastre este unul grav,

ne-a declarat Aureliu Leca, reputat
expert în energie, profesor ºi ºef al
catedrei UNESCO de ªtiinþe Ingi-
nereºti (1992-2010) la Universitatea
Politehnicã din Bucureºti.

Domnia sa ne-a precizat: „Com-
paniile sunt afectate în special de
creºterea preþului gazelor, care este
una mult prea rapidã. Preþul electri-
citãþii de pe piaþa liberã a scãzut,
ceea ce a fãcut ca facturile sã fie
încã suportabile pentru firme.
Practic, industria a fost prinsã pe
picior greºit într-un proces de libe-
ralizare acceleratã a pieþelor. Dar
nu putem spune cã industria a avut
preocupãri foarte mari pânã acum

pentru retehnologizare, eficienti-
zare ºi reducerea consumurilor”.

Profesorul Leca este unul dintre
autorii unui studiu de impact al libe-
ralizãrii pieþelor asupra economiei,
comandat de Institutul European
din România (IER). Conform date-
lor din acest studiu, industria mai
are 13% potenþial de economisire a
energiei ca procent din consum.

Aureliu Leca ne-a menþionat:
„Acest procent pare mic dar sã nu ui-
tãm cã ne-a rãmas puþinã industrie
energointensivã. Dupã Revoluþie,
industria a fost obiºnuitã cu energie
ieftinã, iar ritmul de eficientizare a
fost unul lent.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

GEORGE EPURESCU, CITÂND STUDIILE SUA:

“Exploatarea gazelor
de ºist duce la moarte
infantilã sau malformaþii”
l Tot mai multe state vor sã interzicã fracturarea
hidraulicã

Controversatul subiect pe
marginea gazelor de ºist
continuã sã fie fierbinte pe

masa guvernelor europene ºi ameri-
cane, doar cã flacãra aprinsã în
numeroase state de tentaþia de a ex-
ploata acest tip de gaze pare sã ia o
nouã turnurã.

Tot mai multe þãri din lume inten-
þioneazã sã renunþe
la fracturarea hidrau-
licã, dupã ce au
anunþat cã vor sã legifereze aceastã
procedurã sau chiar au autorizat
începerea explorãrii ºi/sau exploatã-
rii gazelor de ºist.

Nu mai demult de vineri a apãrut
informaþia potrivit cãreia guvernul
german vrea sã interzicã exploatarea
gazelor de ºist, cel puþin pânã în
2021 ºi sã reglementeze mai strict re-

cursul la fracturarea hidraulicã, po-
trivit unui proiect legislativ. Cu doar
o lunã înainte, executivul din Ger-
mania propusese autorizarea proce-
durilor de fracturare hidraulicã.

Bulgaria este o altã þarã unde ex-
plorarea gazelor de ºist a fost bloca-
tã de autoritãþi, în luna mai compa-
nia americanã Chevron re-

trãgându-se de pe
piaþa bulgarã.

Sãptãmâna trecutã,
municipalitãþile din New York au
obþinut dreptul, în justiþie, sã bloche-
ze proiectele de exploatare a zãcã-
mintelor de petrol ºi gaze prin fractu-
rare hidraulicã, în limita ariei lor teri-
toriale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

ªI-A VÂNDUT DEÞINERILE LA GIGANÞII AMERICANI

Soros pariazã pe bãncile spaniole
lMiliardarul american a ieºit, în primul trimestru, din acþionariatul “JPMorgan”, “Bank of America”
ºi “Citigroup”

Miliardarul american Ge-
orge Soros a decis sã pa-
rieze pe Spania, pre-

luând, prin fondul sãu speculativ
Soros Fund Management LLC,
cel puþin 0,5% din mica bancã
“Liberbank” SA, participaþie eva-
luatã la 5 milioane de euro, con-
form unor surse citate de presa in-
ternaþionalã.

Alte surse afirmã cã George Soros
se numãrã printre investitorii care au

cumpãrat, în februarie anul acesta,
acþiuni la banca spaniolã naþionali-
zatã “Bankia” SA (simbol al crizei

din Europa). Sursele declarã cã ac-
þiunile “Bankia” au fost achiziþiona-
te de cãtre Soros de la guvernul spa-

niol. Titlurile “Liberbank” au urcat
cu aproape 90% în ultimul an, iar
cele ale “Bankia” – cu peste 140%.

Analiºtii sunt de pãrere cã
miºcãrile investiþionale ale lui
Soros sunt importante din mai
multe motive: mai întâi, ele
aratã cã miliardarul pariazã
împotriva pieþei acþiunilor din
SUA, respectiv a celor trei gi-

ganþi bancari americani (n.r. din al
cãror acþionariat a ieºit recent); în al

doilea rând, spun specialiºtii, Soros
are acum un portofoliu important în
domeniul producþiei de aur, care ar
putea semnala o viitoare depreciere
a monedei americane, iar în al trei-
lea rând, Soros pariazã din nou
împotriva solvabilitãþii Federal Re-
serve, “fugind” din cele trei institu-
þii majore de credit din SUA.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

OFERTA ELECTRICA, ÎN OCHII PREMIERULUI:

“Este mai bine sã fii norocos
decât inteligent”
l Cotaþia, în creºtere cu 2,27%, în prima zi

Printre laude ºi mulþumiri, pre-
mierul Victor Ponta a scãpat,
vineri, o frazã care dã, cu ade-

vãrat, mãsura succesului ofertei
“Electrica”: “Este mai bine sã fii no-
rocos decât inteligent”.

“Cea mai mare ofertã” din istoria
pieþei noastre de capital, aºa cum re-
petã obsesiv autoritãþile, intermedia-
rii ºi oficialii Bursei, a ieºit cu foarte
mare noroc, dupã ce chiar consorþiul
de intermediari a fost nevoit sã co-
recteze prospectul, iar, în perioada
subscrierilor, Fondul Proprietatea a
“trântit” un plasament privat pentru
5% din Romgaz, care a deturnat o
parte din investitorii chitiþi pe Elec-
trica.

Victor Ponta a mers, vineri, la
Londra, cu ocazia listãrii certificate-
lor globale de depozit (GDR) Elec-
trica, ºi nu la Bursa de Valori Bucu-
reºti, unde a început tranzacþionarea

acþiunilor.
“Am învãþat astãzi (n.r. vineri)

ceva ce voi utiliza în viaþa mea poli-
ticã, cã este mai bine sã fii norocos
decât inteligent. Noi am fost noro-
coºi ºi acum trebuie sã fim deºtepþi
pentru a menþine acest noroc pentru
companiile noastre”, a spus premie-
rul, la Londra., potrivit Agerpres.

La Bucureºti, secretarul de stat

Karoly Borbely, a spus cã “pasul”
de listare a acþiunilor companiilor
româneºti la bursele din Bucureºti
ºi Londra trebuie sã continue, iar
statul va trebui ca “încet-încet” sã-ºi
diminueze rolul în companiile pe
care le controleazã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

EXPLOATARE

Nori negri deasupra
Erste Group din cauza
României ºi Ungariei
l Adriana Marin, SSIF Broker: “Este foarte posibil ca BCR sã înregistreze
o pierdere netã în acest an” l Tomas Spurny, BCR: “Intrãm în a doua
jumãtate a anului cu intenþia clarã sã curãþãm blianþul”

E
rste Group Bank (EBS),
acþionarul majoritar al
BCR, a anunþat, sãptãmâna
trecutã, cã se aºteaptã la o

pierdere netã de 1,4 – 1,6 miliarde
euro, pentru acest an, pe fondul
creºterii cu 700 milioane euro a
costului riscului în România ºi
Ungaria.

Principala cauzã a rezultatului ne-
gativ o constituie majorarea provi-
zioanelor în cele douã þãri, au preci-
zat reprezentanþii grupului financiar
austriac.

Provizioanele mai mari de la BCR
sunt o consecinþã a demersului Bãn-
cii Naþionale a României (BNR) sã
diminueze rata creditelor neperfor-
mante (NPL) din sistemul bancar au-
tohton (n.r. care, în luna martie, se ri-

dica la 22,26%), precum ºi a aºteptã-
rilor pentru o recuperare mai slabã a
creanþelor celei mai mari bãnci loca-
le, aºteptãri bazate pe preþurile care i
s-au oferit pentru pachete mari de
NPL, explicã oficialii Erste.

“Ca urmare a majorãrii provizioa-
nelor în România, Erste Group va
efectua un test asupra tuturor active-
lor intangibile (fondul comercial,
brandul, valoarea relaþiilor cu clien-
þii), de circa 800 de milioane de euro,
care ar putea avea ca rezultat revizui-
rea integralã în scãdere a unora din-
tre acestea”, se aratã în comunicatul
transmis de grupul bancar.

Aceste acþiuni ar putea sã ducã la
ºtergerea unor venituri din taxe
amânate de aproximativ 200 milioa-
ne euro, mai precizeazã documentul.

Directorul general al BCR, To-
mas Spurny, a declarat cã banca pe
care o conduce intrã în a doua ju-
mãtate a acestui an cu intenþia clarã
de a curãþa bilanþul ºi de a consoli-
da capacitatea de a livra rezultate
în viitor. “În contextul strategiei
noastre, recomandãrile de regle-
mentare reprezintã o oportunitate
de a accelera rezolvarea portofo-
liului istoric de credite neperfor-
mante”, afirmã domnia sa.

Tomas Spurny susþine cã BCR in-
tenþioneazã sã realizeze investiþii
“semnificative”, pentru a-ºi creºte
capacitatea de a fi competitivã pe
segmentele retail ºi corporate.

ALEXANDRU SÂRBU
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Soros Fund Management
realizeazã investiþii pentru
George Soros ºi familia acestuia.

Electrica, cu Dumnezeu înainte
l Arhiepiscopia Clujului s-a “lepãdat” de acþiuni FP ºi a luat în IPO
Deºi mulþi s-au închinat la BERD, mulþu-
mindu-i pentru participarea cu 7,5 mi-
lioane de euro la oferta Electrica, noro-
cul de care pomenea premierul Victor
Ponta se poate sã fi venit din partea al-
tui investitor “strategic”: Arhiepiscopia
Clujului.
Consilierul economic al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului ºi Clujului, Sorin
Câlea, a declarat cã a cumpãrat acþiuni,
în ofertã, dupã ce a vândut o parte din
titlurile pe care le deþinea la Fondul Pro-
prietatea, primite ca despãgubire pen-

tru clãdirile ºi terenurile preluate abu-
ziv.
“Am vândut acþiuni ale Fondului Pro-
prietatea ºi am cumpãrat acþiuni Electri-
ca”, a spus Sorin Câlea, citat de Media-
fax, adãugând: “Considerãm cã este o
companie viabilã, care probabil va adu-
ce un randament mai mare decât ceea
ce aduc în prezent acþiunile Fondului
Proprietatea. Arhiepiscopia Clujului a
apelat la o societate de brokeraj care a
efectuat operaþiunile pe bursã”.
El a adãugat cã scopul pentru care s-a

optat pentru acþiuni Electrica este, pe
de-o parte, împãrþirea riscului în mai
multe locuri ºi, pe de altã parte, pentru
susþinerea unor proiecte sociale ale
Arhiepiscopiei Clujului.
Deºi pare inedit, nu este pentru prima
datã când feþele bisericeºti se întorc
spre Bursã.
În 2008, Arhiepiscopia Ortodoxã
Alba-Iulia a fost acþionar la Cars Târnã-
veni (CARS), de-a lungul timpului
având în portofoliu ºi acþiuni bancare
sau SIF-uri. n


