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Producãtorii
din zona euro au
majorat preþurile
pentru prima oarã
în opt luni

Producãtorii din zona euro au ma-
jorat preþurile în aprilie, pentru pri-
ma oarã în ultimele opt luni, semn cã
economia regiunii depãºeºte riscul
intrãrii în deflaþie, conform
Bloomberg.

Markit Economics informeazã cã
preþurile medii de vânzare au crescut
în aprilie, evoluþia reflectând în prin-
cipal majorãrile din Germania, Italia
ºi Irlanda.

Indicele Markit Economics pri-
vind intenþiile de achiziþii ale mana-
gerilor de companii a scãzut uºor
luna trecutã, la 52 de puncte, de la
52,2 puncte în martie. Un nivel de
peste 50 de puncte al acestui indice
aratã creºterea activitãþilor.

“Indicii referitori la preþuri au
început sã creascã, iar angajãrile
înregistreazã cel mai mare avans de
dupã jumãtatea lui 2011”, declarã
Chris Williamson, economist-ºef la
Markit. Acesta adaugã: “Prin urma-
re, responsabilii cu politicile din
zona euro ar trebui sã fie încrezãtori
cã regiunea se menþine pe o tendinþã
echilibratã de redresare”.

Analiºtii anticipeazã cã economia
uniunii monetare a crescut cu 0,4%
în trimestrul ianuarie-martie 2015.
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REMINISCENÞÃ DIN DOSARUL GAZELOR IEFTINE

Factura populaþiei ºi a
micilor companii, umflatã cu
aproape 600 milioane de lei

G
DF Suez a câºtigat, la
Curtea de Apel Bucu-
reºti, un proces împotriva
reglementatorului pieþei

noastre de energie (ANRE) privind
costuri nerecuperate prin tarifele re-
glementate ale gazelor, potrivit datelor
transmise ieri de ANRE. Instanþa a
dispus ca reglementatorul sã-i plã-
teascã distribuitorului de gaze în jur
de 291 milioane de lei – prejudiciu
realizat pânã la finalul anului 2010.

Decizia Curþii de Apel scoate la
ivealã „decontul” celebrului dosar al
gazelor ieftine instrumentat de
DIICOT, în care sunt urmãriþi penal
Ioan Niculae, patronul InterAgro, ºi
foºtii miniºtri Varujan Vosganian ºi
Adriean Videanu. Aceºtia din urmã
au permis marilor consumatori sã

cumpere gaze numai din producþia
internã a Romgaz în 2009 ºi 2010,
iar efectul produs a fost importarea
unor cantitãþi suplimentare de gaze
ruseºti în perioada iernii pentru aco-
perirea necesarului de consum al po-
pulaþiei ºi micilor companii.

Actualul preºedinte al ANRE, Ni-
culae Havrileþ, ne-a explicat de unde
vin aceste costuri, fãrã a face referire
la dosarul DIICOT: „Atât E.ON cât
ºi GDF Suez au avut de recuperat
prin tariful reglementat al gazelor
costuri de circa 600 milioane de lei
din perioada 2008-2012. Când am
venit la conducerea ANRE în 2012,
am acordat o majorare de tarif de cir-
ca 5% pentru populaþie ºi 10% pen-
tru companii, astfel încât distribuito-
rii sã-ºi recupereze costurile.

Acestea au provenit în special din im-
porturi suplimentare de gaze faþã de
ce a fost recunoscut în tarif, la preþuri
foarte ridicate, care au variat între 380
ºi 590 de dolatri mia de metri cubi. În
2012 existau procesele deschise
împotriva ANRE pe aceastã speþã”.

Domnia sa ne-a menþionat cã, la
aceastã datã, prejudiciul este recupe-
rat integral prin tarifele majorate
percepute de GDF, motiv pentru care
ANRE va face recurs la Înalta Curte
împotriva deciziei Curþii de Apel.
Practic, reglementatorul doreºte ca
instanþa sã recunoascã faptul cã cele
291 milioane de lei au fost recupera-
te deja de distribuitor.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

MICHAEL KRAHN, PRAKTIKER ROMÂNIA:

“Am aplicat rigurozitatea
germanã pentru îndeplinirea
obiectivelor companiei”

Praktiker România vrea sã îºi
extindã reþeaua localã la 45
de magazine în þarã ºi în Bu-

cureºti, prin deschiderea a 3-5 uni-
tãþi noi, în fiecare an, pânã în 2020,
a declarat, pentru revista BURSA
CONSTRUCÞIILOR, Michael
Krahn, directorul general al compa-
niei.

Domnia sa apreciazã cã
ultimul magazin deschis de
Praktiker la Târgu-Jiu a re-
prezentat un succes pentru
companie, care doreºte sã
continue expansiunea în
þara noastrã.

Michael Krahn ne-a
menþionat cã este fidel rã-
dãcinilor sale germane ºi,
de mai bine de 20 de ani,
aplicã în cadrul compa-
niei Praktiker România
aceeaºi rigurozitate pen-
tru îndeplinirea obiecti-
vele propuse.

Directorul general al
companiei susþine cã lu-
creazã la un proiect
pentru implementarea
unor coffee-shopuri în
magazine, ceea ce reprezintã
o noutate pentru reþeaua Praktiker.
În plus, Michael Krahn ne-a decla-
rat cã rezultatele financiare ale
companiei au fost unele pozitive
încã de la preluarea acesteia de cãtre
domnul Omer Susli: “Praktiker
România se aflã în creºtere, 2014 a
fost primul an dupã 4 ani de scãderi
în care am înregistrat creºteri, atât
raportat la cifra de afaceri (+3%),
cât ºi în ceea ce priveºte traficul de
clienþi (+7,2%), în comparaþie cu
anul 2013”.

Domnia sa considerã cã trendul
pozitiv va fi menþinut, iar rapoartele
oficiale din primul trimestru vor
confirma acest lucru dupã publicare.

Piaþa de bricolaj de la noi înregis-
treazã o creºtere a numãrului de pro-

iecte de reamenajare ºi modernizare
a locuinþelor, care se traduce printr-o
cerere mai mare în sectorul de
home&deco&garden, dupã cum
ne-a spus Michael Krahn, subliniind
cã nu putem vorbi despre o piaþã de
bricolaj maturã pe plan local,
întrucât sunt doar 13 ani de când
acest segment a intrat în þara noastrã.

Domnul Krahn
ne-a precizat: “Am asistat la multe
schimbãri anul trecut, cu ieºirea de
pe piaþã a companiei Obi ºi achizi-
þionarea companiei Baumax de cã-
tre Leroy Merlin, care îl transfor-
mã într-un competitor direct pentru
noi. Însã, existã ºi o creºtere a cere-
rilor pe piaþa de DIY (do-it-your-
self)”.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 2)

3 MAI – ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LIBERTÃÞII PRESEI

Libertatea presei în lume, la cel
mai jos nivel din ultimul deceniu
l Doar 14% din locuitorii lumii trãiesc în þãri cu o presã liberã

Libertatea presei la nivel mon-
dial a scãzut vertiginos, anul
trecut, la cel mai jos nivel din

ultimul deceniu, potrivit raportului
anual “Libertatea presei în 2015” al
Freedom House.

Procentul celor care se bucurã de
mass-media liberã a rãmas la cel mai
scãzut nivel, calculând din 1996,
când Freedom House a început in-
corporarea datelor despre populaþie
în concluziile raportului. Astfel, se
constatã cã doar 14% din locuitorii
lumii trãiesc în þãri cu o presã liberã,
ceea ce înseamnã cã doar unul din
ºapte oameni trãieºte în þãri unde re-
latarea ºtirilor politice este neutrã, si-
guranþa jurnaliºtilor este garantatã,

intruziunea statului în afacerile de
media este minimã, iar presa nu este
supusã presiunilor legale sau econo-
mice oneroase. Raportul mai aratã cã
42% din cetãþenii lumii au presa par-

þial liberã, iar 44% trãiesc în þãri cu
presã cenzuratã.

Cifrele sunt cu atât mai dramatice
cu cât raportul Freedom House in-
clude în rândul þãrilor cu presã libe-
rã ºi Groenlanda, care are circa
56.000 de locuitori ºi o densitate de
0,026 locuitori pe kilometrul pãtrat,
dar ºi Australia cu o densitate a po-
pulaþiei de 2,8 locuitori pe kilome-
trul pãtrat.

Putem glumi spunând cã groen-
landezii ºi australienii au nu doar o
presã liberã, ci ºi foarte mult teren li-
ber.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 4)

Marile bãnci din Grecia cer un acord
rapid cu creditorii þãrii

Oficialii celor patru bãnci
majore din Grecia îi cer
Guvernului de la Atena sã

încheie rapid un acord cu creditorii
internaþionali ai þãrii, pentru obþine-
rea finanþãrii necesare, potrivit Kat-
himerini.

Directorul executiv al “Natio-
nal Bank of Greece” SA (NBG),
Leonidas Frangiadakis, cel al
“Alpha Bank” AE, Dimitrios
Mantzounis, directorul “Piraeus
Bank” SA, Anthimos Thomopou-
los, ºi cel al “Eurobank Ergasias”

SA, Fokion Karavias, aduc în
atenþie necesitatea acestui acord
rapid, care sã asigure viitorul Gre-
ciei în zona euro.

A.V.

(continuare în pagina 4)

ÎN TIMP CE, DE IERI, DESFÃªOARÃ PROGRAMUL DE
CONVERSIE PENTRU CREDITELE ÎN CHF

Banca Transilvania are
programatã a doua rundã de
negocieri colective cu clienþii

Reprezentanþii celor împrumu-
taþi în franci elveþieni (CHF)
urmeazã sã aibã a doua rundã

de negocieri cu Banca Transilvania
(care a achiziþionat, în aceastã primã-
varã, Volksbank), dupã cum ne-a
spus unul dintre liderii Grupului
clienþilor cu credite în CHF.

Acesta ne-a precizat: “Am avut
întâlniri cu mai multe bãnci, printre

care ºi Banca Transilvania (BT), iar,
la prima întâlnire, toate au pãrut
deschise negocierilor. Vor mai urma
ºi alte discuþii, probabil timp de
douã-trei sãptãmâni, chiar în aceste
zile urmând sã ne întâlnim din nou
cu reprezentanþii BT.

EMILIA OLESCU
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Citiþi, în pagina 2, noutãþi ºi tendinþe
de pe piaþa construcþiilor,

pe care le puteþi gãsi în al treilea
numãr din 2015 al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

ANPC PIERDE UN PROCES COLECTIV ÎMPOTRIVA BCR

Piperea: “Eºecul ANPC în faþa
BCR - un precedent ce întoarce
totul cu susul în jos”
l Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor subliniazã cã
decizia nu este definitivã ºi cã urmeazã sã facã apel l BCR: “Clienþii au
avut posibilitatea negocierii nivelului de dobândã”

Tribunalul Bucureºti a respins,
sãptãmâna trecutã, un proces
colectiv pe clauze considera-

te abuzive, intentat de Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consu-
matorilor (ANPC) împotriva Bãncii

Comerciale Române (BCR). Instan-
þa obligã ANPC sã-i plãteascã BCR
suma de 27.748,30 lei, decizia ne-
fiind definitivã.

Avocatul Gheorghe Piperea
opineazã cã procesele de acest fel

“par un fel de aranjamente, de
non-combat, fãcute pentru a fi
pierdute”.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 4)

Articol preluat din Bucarest Hebdo.


