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FMI vrea sã modifice în
sens pozitiv estimãrile
de creºtere economicã

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) intenþioneazã sã-ºi revizuiascã
în sens pozitiv, în urmãtoarele trei
sãptãmâni, estimãrile privind creºte-
rea economiei mondiale, potrivit de-
claraþiilor directorului instituþiei,
Christine Lagarde.

“Ne vom revizui în creºtere
estimãrile privind expansiunea eco-
nomiei mondiale”, a spus Christine
Lagarde, la sfârºitul unei vizite în
Kenya, adãugând cã este prematur sã
ofere alte detalii în acest moment.

Conform raportului FMI din oc-
tombrie 2013, FMI estimeazã cã Pro-
dusul Intern Brut mondial va creºte
cu 2,9% în 2013 ºi cu 3,6% în 2014.

FMI publicã în luna ianuarie a fie-
cãrui an estimãrile sale privind evo-
luþia economiei mondiale.

Scade randamentul
obligaþiunilor spaniole

Randamentul obligaþiunilor de
stat spaniole a scãzut ieri, în cazul
titlurilor cu maturitatea la zece ani,
ajungând pânã la cel mai redus nivel
din 2009. Declinul a venit pe fondul
anunþurilor privind avansul vânzãri-
lor retail din zona euro, respectiv
evoluþia comenzilor industriale din
Germania.

Randamentul obligaþiunilor spa-
niole cu scadenþa la zece ani a co-
borât cu 0,05 puncte procentuale la
ora 14.41, pe piaþa londonezã,
ajungând la 3,75%. Anterior, randa-
mentul fusese de 3,74% - cel mai re-
dus din decembrie 2009.

V.R.

MIHAI BOGZA:

“Am putea rata ºansa
unui 2014 de succes”

(Interviu cu domnul Mihai Bogza,
preºedintele Consiliului Investitorilor Strãini)

Reporter: Domnule Mihai Bog-
za, în calitate de preºedinte al Consi-
liului Investitorilor Strãini (FIC),
cum aþi caracteriza evoluþia mediu-
lui de afaceri din þara noastrã în anul
care s-a încheiat?

Mihai Bogza: Ar fi putut fi una
foarte bunã. Am beneficiat de pe
urma reluãrii creºterii economice în
þãrile UE, ºi asta s-a vãzut în volumul
exporturilor, dupã cum am benefi-
ciat ºi de un an agricol excepþional,
care a dus la producþii foarte bune în
agriculturã. Din pãcate însã, în ceea
ce a depins în mod direct de noi,
românii, lucrurile nu au stat la fel,
astfel încât pe ansamblu mã tem cã
am ratat ºansa de a transforma per-
formanþa economicã din anul 2013
într-una sustenabilã pe termen lung.

Reporter: Sugeraþi cã autoritãþile
nu au fãcut nimic bun pentru mediul
economic?

Mihai Bogza: Ar fi o exagerare.
Cu siguranþã au fost realizate ºi lu-
cruri pozitive, dar mai ales în ultima
parte a anului au fost adoptate ºi mã-
suri care îºi vor pune în mod negativ
amprenta asupra performanþei vii-
toare a economiei.

Reporter: Haideþi sã începem cu
lucrurile bune...

Mihai Bogza: Acestea au în prin-
cipal în vedere mãsuri pe care noi,

FIC, le-am cerut de mai multã vreme.
Una este adoptarea OUG 88/2013, în
care, printre altele, se stabilesc criterii
pentru prioritizarea investiþiilor pu-
blice. Într-un interviu de acum un an,
mã plângeamcã în lipsa unor astfel de
criterii, fondurile publice destinate
investiþiilor sunt risipite cãtre mii de
obiective simultan ºi ca atare foarte
puþine proiecte ajung la finalizare, un
exemplu concludent fiind autostrãzi-
le. Sperãm ca noua Ordonanþã sã
punã ordine în aceastã zonã. Tot noi,
FIC, am propus ca la nivelul executi-
vului sã existe o entitate care sã mo-

nitorizeze modul în care diferitele mi-
nistere ºi agenþii implementeazã pro-
gramul economic al Guvernului, pre-
cum ºi diferitele angajamente asuma-
te de acesta. Aceeaºi OUG menþiona-
tã anterior face un pas înainte în acest
sens, realizând un sistem naþional de
verificare, monitorizare, raportare ºi
control pentru entitãþile publice, sub
aspectul situaþiilor financiare, angaja-
mentelor legale ºi bugetelor.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU
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SONDAJ REUTERS

Dolarul se va consolida
anul acesta
l La finele lui 2014, cursul va fi de 1,27 unitãþi/
euro, conform analizei l Ieri, moneda
americanã s-a apreciat

Dolarul american se va conso-
lida în primele ºase luni din
anul curent, raportat la yen

ºi euro, pe fondul redresãrii celei mai
mari economii mondiale – cea a
SUA –, potrivit unei analize Reuters.

Cel mai re-
cent sondaj al
agenþiei, reali-
zat sãptãmâna aceasta în rândul stra-
tegilor valutari, aratã cã în perioada
ianuarie – iunie 2014, euro ºi yenul
japonez se vor numãra printre valu-
tele cu cea mai proastã evoluþie din
rândul monedelor þãrilor dezvoltate.

“Privind la poziþiile pe care le au
investitorii, observãm cã, deºi con-
sensul este pentru apreciere, ei nu
par sã aibã poziþii importante pe do-
lar, pe termen lung”, declarã Micha-

el Sneyd, strateg valutar la “BNPPa-
ribas”. Acesta adaugã, însã:
“Credem cã existã posibilitatea ca in-
vestitorii sã susþinã acele poziþii,
ceea ce va contribui la aprecierea
monedei SUA”.

Sondajul Reuters aratã cã dolarul
va avea un curs de 1,35 unitãþi/euro
în decurs de o lunã, de 1,30 unitãþi/
euro în ºase luni, respectiv de 1,27
unitãþi/euro la finele anului.

Ieri, pentru a doua zi la rând, dola-
rul s-a apreciat pe pieþele externe, în
urma publicãrii unui raport privat
din care rezultã cã societãþile din
SUAau fãcut angajãri peste aºteptãri
în decembrie, semn cã piaþa muncii
se redreseazã. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

CHIMCOMPLEX VA PARTICIPA ÎN CONSORÞIU CU TRICON
ENERGY HOLDING LA VÂNZAREA OLTCHIM

Vuza: “Avem acordul bãncilor pentru un credit
de maxim 200 milioane euro”

Chimcomplex a obþi-
nut acordul de principiu
de la un sindicat de pa-
tru bãnci în vederea
contractãrii unui credit
de maxim 200 de mi-
lioane de euro, pentru
preluarea Oltchim, ne-a
declarat, ieri, ªtefan
Vuza, acþionarul majoritar al com-
plexului chimic de la Borzeºti.

Domnia sa ne-a precizat: “Avem
discuþii finalizate cu un sindicat alcã-
tuit din patru bãnci pentru împrumutul
de care avem nevoie. Nu pot nomina-
liza în acest moment care sunt cele

patru instituþii bancare, dar
pot menþiona cã toate
acestea sunt prezente ºi în
þaranoastrã ºi cãamobþinut
aprobarea de principiu”.

ªtefan Vuza ne-a mai
spus cã va participa la
privatizarea combinatu-
lui de la Râmnicu Vâlcea

în consorþiu cu traderul american de
chimicale Tricon Energy Holding:
“Este vorba despre cel mai mare tra-
der de chimicale de pe planetã, cu o
cifrã de afaceri de 4,6 miliarde dolari.
Holdingul are sediul în Statele Unite
ale Americii, dar este prezent în

întreaga lume - în Singapore, în Bei-
jing, în Istanbul, în San Paolo etc”.

Ziarul BURSA a scris, încã de la
începutul lunii iulie, cã ªtefan Vuza
ºi Ioan Niculae ar negocia în vederea
constituirii unui consorþiu din care sã
facã parte ºi compania americanã
Tricon Energy, în vederea participã-
rii la privatizarea Oltchim,
InterAgro (grup condus de Ioan Ni-
culae) fiind interesat, cu precãdere,
de producþia de PVC a combinatului,
potrivit omului de afaceri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Un alt cartuº orb al BNR
în lupta cu morile de vânt

B
anca Naþionalã a Româ-
niei a mai fãcut ieri un pas
pe drumul relaxãrii mo-
netare, în speranþa cã po-

ate îºi va repara, astfel,
greºelile din trecut. Princi-
piul “cui pe cui se scoate” nu
funcþioneazã, însã, ºi în poli-
tica monetarã. BNR nu face
decât sã lupte cu cartuºe oar-
be împotriva morilor de vânt,
în ciuda numeroaselor exem-
ple de pe pieþele internaþio-
nale, care ne aratã cã “eforturile” în
acest sens sunt inutile, fie cã este
vorba de reduceri ale dobânzii sau de
tipãrire directã.

Banca centralã a Poloniei a decis,
tot ieri, sã menþinã dobânda de poli-
ticã monetarã la 2,5%, un minim
istoric atins în iulie 2013. În Cehia,
dobânda este 0,05% din noiembrie
2012. În ambele cazuri nu s-au înre-
gistrat efecte majore asupra dinami-

cii creditului neguvernamental,
chiar dacã ponderea creditelor ne-
performante este mult mai scãzutã
decât la noi.

În Ungaria, dobânda de po-
liticã monetarã se menþine de
mult timp pe o traiectorie
descendentã, ajungând la 3%
în decembrie 2013, de la
5,75% în decembrie 2012.
Efectele nule asupra creditãrii
au determinat guvernul de la
Budapesta sã treacã la presiuni

directe pentru scoaterea bãncilor
strãine din þarã, în speranþa, deºartã,
cã trecerea lor de partea “poporului”
va stimula creditarea.

Pe fondul acestei tendinþe regio-
nale, Banca Naþionalã a României a
redus ieri dobânda de politicã mone-
tarã cu 0,25 puncte procentuale,
pânã la 3,75%, iar rata rezervelor
minime obligatorii a fost redusã la
12% pentru pasivele în lei ºi la 18%

pentru pasivele în valutã.
Efectele pozitive vor fi, din pãca-

te, tot nule. De ce? Pentru cã bãncile
nu vor relua creditarea, în ciuda unor
reduceri simbolice ale dobânzilor, în
condiþiile în care bilanþurile lor sunt
“încãrcate” de credite neperforman-
te. Nivelul acestora, raportat la
întregul portofoliu de credite, situea-
zã sistemul nostru bancar pe unul
dintre primele locuri din Europa,
chiar în faþa unor þãri care au apelat
deja la ajutoare externe pentru susþi-
nerea bãncilor. Iar oficialii BNR au
declarat, în ultima parte a anului tre-
cut, cã au descoperit lacune serioase
în modul de evaluare a creditelor ne-
performante din portofoliile bãncilor.

Doar la raportarea rezultatelor fi-
nanciare pentru 2013 vom cunoaºte,
cu un grad mai redus de incertitudi-
ne, dimensiunea “surprizelor” din
bilanþurile bancare.

(continuare în pagina 15)
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PROIECT DE MODIFICARE A LEGII ENERGIEI

Tranzacþionarea gazelor,
obligatoriu pe burse
l Parlamentarii iniþiatori susþin cã mãsura ne va aduce preþuri mai mici

Un grup de 23 de parlamentari
PSD ºi PNL au depus o ini-
þiativã de modificare a Le-

gii energiei prin care vor sã instituie
obligativitatea tranzacþionãrii gaze-
lor pe bursele de profil, care asigurã
un mediu transparent ºi nediscrimi-
natoriu. Printre semnatari se numãrã
Dumitru Chiriþã, Gheorghe Marin,
Rodin Traicu, Florin Tãtaru, Viorel
Hrebenciuc, Neculai Rãþoi, Emil
Niþã, Ninel Peia ºi Sorin Grindeanu.

Actuala lege care guverneazã do-
meniul energetic a impus tranzacþio-
narea transparentã doar a electricitã-
þii, nu ºi a gazelor, inclusiv pentru
firmele private. Astfel, de la intrarea
sa în vigoare, din a doua jumãtate a
anului 2012, bursa de energie
OPCOM a câºtigat mult în lichidita-
te, iar preþurile de tranzacþionare au
cunoscut un declin, care a fost ac-
centuat, anul trecut, de surplusul de

energie eolianã ºi hidro, dar ºi de di-
minuarea drasticã a consumului.

Propunerea deputaþilor ºi senato-
rilor este ca operatorii din piaþa gaze-
lor “sã oferteze public ºi nediscrimi-
natoriu, pe piaþa concurenþialã, orga-

nizatã ºi administratã pe baza unor
reguli specifice stabilite de autorita-
tea competentã, întreaga cantitate de
gaze naturale disponibilã”. Ei cer ca
tranzacþiile cu gaze naturale sã se
desfãºoare pe piaþa concurenþialã, în

mod transparent, public, centralizat
ºi nediscriminatoriu.

În expunerea de motive aferentã
iniþiativei legislative, parlamentarii
aratã cã “opacitatea existentã în mo-
mentul de faþã în piaþa gazelor face

ca preþul de vânzare sã fie
mai ridicat decât ar fi tre-
buit, piaþa nebeneficiind
de binefacerile unui sistem
concurenþial. Instituirea
obligativitãþii vânzãrii
întregii cantitãþi de gaze
naturale pe piaþa con-
curenþialã face ca preþul
acestora sã fie stabilit
dupã principiul cererii ºi

ofertei, în mod nediscriminatoriu,
fãrã intermediari, în condiþii de
transparenþã totalã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

CÃLIN
RECHEA

ÎNTÂMPLÃRI CU PÃCALÃ

Preºedintele UCR se dã uluit
de generozitatea RCS-RDS

Ceva este putred în Panduri,
unde RCS-RDS tocmai vrea
sã achiziþioneze sediul care

îi cazeazã televiziunea de ºtiri, Di-
gi24, respectiv sã preia fosta fabricã
de încãlþãminte UCR Bucureºti.

Acþionarului majoritar al UCR
(simbol UCRI pe piaþa Rasdaq) a
transmis un Comunicat uluitor,
afirmând cã preþul pe care
RCS-RDS îl oferã pentru preluare
este peste aºteptãrile Consiliului de
administraþie, afirmaþie cel puþin
ciudatã într-o relaþie de afaceri. În
mod logic, un vânzãtor urmãreºte sã
creascã preþul ºi, cel mult, poate spu-
ne cã este satisfãcut de tranzacþie. Un

vânzãtor care sã spunã cã nu se
aºtepta la aºa un preþ bun, mai rar,
mai ales cã RCS-RDS a ofertat ac-
þionarii UCR cu cel puþin 25 de
lei/acþiune, în condiþiile în care pre-
þul pe bursã a fost de 0,5 lei/unitate ºi
1,5 lei/unitate, în ultimele douã tran-
zacþii efectuate în octombrie, respec-
tiv septembrie 2013.

“Preþul oferit de SC RCS-RDS
este mult mai mare decât expectaþiile
optimiste viitoare ale CA”, se aratã
în documentul semnat de Dana Me-
dintu, preºedintele Consiliului de
Administraþie. (V.P.)
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