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Ponta îi forþeazã mâna
lui Isãrescu
N
oul Consiliu de Administraþie al Bãncii Naþionale a României va primi votul Parlamentului
în aceastã lunã, chiar dacã actualele
mandate ale membrilor expirã la finalul lunii septembrie, a declarat ieri
premierul Victor Ponta.
Domnia sa a þinut sã precizeze cã
guvernatorul Mugur Isãrescu va fi
susþinut de USD pentru un nou mandat la BNR, iar cã vicepreºedintele
Bogdan Olteanu, deºi “a fost foarte
bun în funcþia deþinutã”, nu se aflã în
ograda sa ºi nu poate sã spunã dacã
va mai câºtiga un nou mandat.
Surse politice ne-au declarat, însã,
cã Bogdan Olteanu ºi Cristian Popa
ºi-ar fi pierdut sprijinul politic pentru viitoarele alegeri BNR.
Analiºtii susþin cã graba lui Victor
Ponta sã aleagã mai devreme noul

Consiliu de Administraþie al BNR ar
fi, de fapt, o acþiune care sã clarifice
dacã Mugur Isãrescu va candida sau
nu la alegerile prezidenþiale din
toamnã: “În aceastã lunã se fac jocurile pentru alegeri. Dacã Mugur Isãrescu va avea un nou mandat la
BNR, este clar cã nu va mai candida
la Preºedinþie”.
Analistul economic Florin Cîþu
este de pãrere, însã, cã graba actualei
puteri sã aleagã noul board al BNR,
noii membri ai Curþii de Conturi,
Consiliul de Administraþie al Radioului Public ºi preºedintele TVR aratã cã PSD nu crede cã, în toamnã, va
mai avea o majoritate necesarã pentru
aceste portofolii ºi atunci va vota în
aceastãlunãcasãseasigurecãînconducerea BNR “intrã cine trebuie”. (A.S.)
(continuare în pagina 15)

Efervescenþã pe acþiunile energetice ºi bancare
l Brokerii spun cã intrã investitori noi în piaþã l Dealuri cu 0,35% din BRD ºi 0,22% din TLV

A

cþiunile energetice ºi bancare au fost luate cu asalt,
ieri, investitorii realizând
dealuri de 48,69 milioane lei (10,8
milioane de euro).
Vedeta zilei a fost BRD, simbol
pe care au fost înregistrate schimburi negociate de 22,6 milioane lei (5
milioane de euro), cu 0,35% din ca-

Academicieni europeni:
“Sectorul bancar nu
contribuie la creºterea
economicã”
Sectorul bancar este supradimensionat ºi absoarbe din economie cel
puþin tot atât cât adaugã, susþin consilieri academici europeni.
“Dupã toþi indicii, pacientul nostru
este anormal de gras”, noteazã academicienii într-un raport de 50 de
pagini, intitulat “Este Europa suprabancarizatã?”, pregãtit pentru Consiliul EuroSectorul bancar pean pentru
din Europa este Riscuri Sist e m i c e
asociat cu
(ESRB).
dezechilibre
“Sistemul
de genul
bancar european
a ajuns
suprainvestiþiilor
la o mãsurã
în domeniul
care conimobiliar, potrivit la
tribuþia sa
academicienilor. marginalã la
creºterea
economicã realã este posibil sã fie
zero sau negativã”, susþin academicienii. În opinia lor, sectorul bancar
din Europa este asociat cu dezechilibre de genul suprainvestiþiilor în domeniul imobiliar. Autorii avertizeazã
cã preferinþa înregistratã în structura
de finanþare a Europei în ultimii 15
ani, în favoarea bãncilor, respectiv în
defavoarea pieþelor de valori mobiliare, a nesocotit tendinþa înregistratã
la nivel global.
ESRB este un mecanism înfiinþat
de BCE pentru identificarea ºi monitorizarea riscurilor din sistemul financiar înainte ca acestea sã genereze crize. Dar, BCE ºi noul Mecanism
unic de supraveghere nu sunt obligate sã respecte recomandãrile fãcute
de ESRB. (V.R.)
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pitalul bãncii, tot ieri având loc
deal-uri cu Romgaz (de 7,14 milioane lei), SNP Petrom (8,06 milioane
lei), Banca Transilvania (8,58 milioane lei), dar ºi Transgaz (de 2,3
milioane lei).
Brokerii sunt de pãrere cã au loc
intrãri de capitaluri pe bursa noastrã,
acestea fiind evidente pe segmentul

energetic.
Voci din piaþã spun cã acþiunile
energetice sunt singurele atractive
de pe Bursa de Valori Bucureºti ºi cã
investitorii au intrat la cumpãrare,
cãutând refugiu faþã de situaþia din
Ucraina.
O altã explicaþie pentru interesul
deosebit pentru titlurile BRD, TLV,

n Ana Popescu:
“Gradul scãzut de
bancarizare – paradoxal,
în condiþiile unei
competiþii acerbe”
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SNP ºi SNG ar fi faptul cã, din luna
mai, a crescut ponderea acestora în
indicele MSCI Frontier Markets
100, de la 1,5%, la 2,7%.
A.A.
(continuare în pagina 3)
Citiþi, în pagina 6, comentariul
ºedinþei de tranzacþionare BVB.

DOLAR = 3,2286 RON

Eficienþa energeticã –
o piaþã de circa
cinci miliarde de euro

I

mplementarea directivei europene privind eficienþa energeticã (n.r. mãsuri de reducere a
consumului de energie ºi gaze) în
þara noastrã va crea o piaþã de circa 5
miliarde de euro, ne-au declarat mai
mulþi specialiºti din domeniu, luând
în calcul ºi necesarul de reabilitare
termicã în urmãtorii 6-7 ani.
Ieri, la o conferinþã de profil, Iulian Iancu, preºedintele Comisiei de
Industrii ºi Servicii din Camera
Deputaþilor, a declarat: „La nivelul
Uniunii
Europene,
sunt
700-800.000 de companii de tip
ESCO specializate în servicii energetice, care au o piaþã de 7,5 – 8,5 miliarde de euro pe an,
dar potenþialul este
de 25 miliarde de
euro. România duce
lipsã de astfel de
companii specializate, dar cu siguranþã vor apãrea, odatã
cu implementarea
directivei. Aceste
companii, dar ºi lucrãrile de eficienþã
energeticã vor crea mii de locuri de
muncã în urmãtorii ani dacã gãsim
mecanisme practice ºi realiste de finanþare. Eu cred ºi sper cã eficienþa
energeticã se va transforma într-o
temã naþionalã, un program prin care
economia României are ºansa sã se
relanseze în urmãtorii ani”.
Domnia sa susþine cã þara noastrã
are o intensitate energeticã de trei ori
peste media UE, iar clãdirile rezi-

denþiale pot economisi 40% din
energia consumatã pentru încãlzire-rãcire dacã sunt izolate corect ºi
trec ºi printr-un program de eficientizare energeticã. Parlamentarul a
explicat: „Simpla izolare aduce proprietarilor e economie de bani. Dar
pentru ca eficientizarea sã fie completã trebuie modernizat sistemul de
încãlzire centralizatã, precum ºi instalaþiile din interiorul blocurilor.
Acest potenþial de economisire reprezintã o resursã importantã de energie,
care poate aduce, în viitor o dependenþã mult mai redusã de importuri”.
Iulian Iancu a anunþat cã legea prin
care se preiau, în
legislaþia naþionalã, prevederile directivei va intra, în
aceastã sãptãmânã,
la votul final din comisia de specialitate
din Camera Deputaþilor, dupã care va fi
supusã aprobãrii
Plenului. Adoptarea
directivei în legislaþia naþionalã trebuie
sã aibã loc în aceastã
sãptãmânã, ca sã nu riscãm un infrigement, a mai spus domnul Iancu.
„Am primit deja unul pentru cã nu am
avut gata planul naþional de acþiune la
30 aprilie. UE a trimis deja scrisorile
cãtre multele state europene care nu
ºi-au îndeplinit acest angajament”, a
mai spus sursa citatã.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 15)

Marii consumatori de gaze ZECI DE MII DE VIZITATORI AU ADMIRAT SIGLA BURSEI, ÎN GOL
BVB a fost partener la Bookfest,
fac rost de discount-uri

M

area industrie din þara conectaþi în cazul în care populaþia
n o a s t r ã s - a r p u t e a riscã sã rãmânã fãrã gaze.
Domnia sa a explicat: „O aseme„învârti”, pânã la urmã,
de discount-urile mult visate pe care nea lege trebuie sã fie obligatorie
tot sperã sã le obþinã de la producã- pentru toþi actorii pieþei, iar toþi contorii de gaze, dacã Guvernul ºi Par- sumatorii din industrie sã poatã fi delamentul decid sã adopte legea con- conectaþi. Legea nu trebuie sã favosumatorilor întreruptibili. Acest tip rizeze pe anumiþi consumatori aºa
de consumatori primesc un discount cum s-a întâmplat pânã acum. Trebuie discutate scenariile
pentru gazele achiziþioENERGIE de deconectare ºi stabilinate întrucât sunt la dite în CSAT pentru cã
spoziþia dispecerului
naþional, care-i poate opri oricând aceste companii trebuie sã primeascã
discounturi dacã stau la dispoziþia
avem probleme în alimentare.
Numai cã, în urma liberalizãrii dispecerului”.
Deputatul Iancu este de pãrere cã
pieþei gazelor, economia ºi-a
restrâns considerabil consumul CSAT trebuie sã discute ºi sã adopte
astfel încât importurile de gaze au o astfel de strategie care þine de secuajuns la un minim istoric (maxim 5% ritatea þãrii privind închiderea pe
în ultimele luni). Aºa cã este foarte tranºe a consumatorilor, în funcþie de
posibil ca marii consumatori între- cât de mare este deficitul de gaze la
ruptibili sã primeascã discount-uri un moment dat.
Parlamentarul a completat cã lepentru gazele achiziþionate chiar
gea trebuie sã includã ºi obligaþia de
dacã nu sunt opriþi de dispecer.
Deputatul Iulian Iancu susþine cã, a majora capacitatea de înmagazinaîn contextul actual al tensiunilor cu re de gaze a þãrii, situatã, în prezent,
Ucraina, este absolut necesar sã la doar 2,7 miliarde de metri cubi.
avem o lege specialã pentru consuA.T.
matori întreruptibili, care sã fie de-

dar a ratat ocazia sã se promoveze

Bursa de Valori Bucureºti a fost
partener la Târgul Internaþional de
Carte Bookfest, însã nu a folosit ocazia sã se promoveze în rândul celor
câtorva zeci de mii de vizitatori, deºi
este de notorietate cã suferã din cauza lipsei de investitori.
Miercurea trecutã, BVB a anunþat
cã susþine Bookfest, alãturi
de douã companii poloneze
XTB ºi Kredyt Inkaso, în
contextul în care Polonia a
fost þara invitatã de onoare a
târgului.
Ludwik Sobolewski, directorul general al BVB, a explicat, atunci, cã acest gest are legãturã cu promovarea culturii.
“Cultura este importantã pentru investiþii, pentru creºterea numãrului de investitori”, a spus domnia
sa.
La evenimentul de miercuri, Ludwik Sobolewski nu a acceptat întrebãri din partea presei, ca sã explice
care sunt metodele de promovare a
BVB, la târgul de carte.

Se pare cã nici nu ar fi avut ce sã
rãspundã, întrucât Bursa nu ºi-a trimis un reprezentant la standul pe care
l-a închiriat la târg, lãsându-i doar pe
cei de la brokerul forex XTB sã se
promoveze. Sã nu uitãm cã XTB oferã investiþii pe pieþele strãine.
În week-endul trecut, perioada cu

cel mai mare aflux de vizitatori la
Bookfest, la standul BVB nu existau
materiale promoþionale ale Bursei
sau vreo persoanã care ar fi putut sã
dea detalii despre activitatea BVB.
La Adunarea Generalã din aprilie,
directorul general al BVB le-a spus
acþionarilor cã lucreazã ºi în

week-end, însã acest lucru nu s-a
confirmat cu ocazia Bookfest.
Reprezentanþii XTB prezenþi la
târgul de carte ne-au explicat cã
BVB este prezentã doar ca partener.
Aceºtia au explicat cã Bursa susþine
cultura ºi cã târgul este foarte important pentru aceasta. Potrivit reprezentanþilor XTB de la Bookfest, BVB este prezentã la târg
ºi pentru cã unul dintre parteneri
este Institutul Polonez Bucureºti, iar domnul Sobolewski,
CEO-ul BVB, este polonez.
Pânã acum, BVB nu a mai
fost partener la Bookfest, deºi
evenimentul este la ediþia a
IX-a, astfel cã explicaþia potrivit cãreia susþinerea târgului de
cãtre Bursã are legãturã cu naþionalitatea CEO-ului pare una foarte plauzibilã.
Ediþia de anul trecut a Salonului
Internaþional de Carte Bookfest a
avut aproximativ 95.000 de vizitatori.
ADINA ARDELEANU

REGELE JUAN CARLOS AL SPANIEI ABDICÃ

“Criza economicã profundã
a lãsat o mulþime de cicatrici sociale”

D

upã aproape 40 de ani pe
tronul Spaniei, regele Juan
Carlos I, în vârstã de 76 de
ani, a anunþat, ieri, cã abdicã în favoarea fiului sãu, prinþul Felipe de
Asturia.
“A venit momentul sã predau tronul unei noi generaþii, o generaþie
mai tânãrã, cu multã energie, care

poate sã acþioneze cu hotãrâre, conform schimbãrilor pe care le cere situaþia actualã, respectiv sã facã faþã
intensitãþii provocãrilor viitoare”, a
afirmat regele, într-o declaraþie televizatã. Juan Carlos I a menþionat:
“Criza economicã lungã ºi profundã
prin care trecem a lãsat o mulþime de
cicatrici sociale, dar, totodatã, marcheazã un punct cãtre un viitor cu
speranþã”.
Conform spuselor regelui spaniol,
Felipe “are maturitatea, pregãtirea ºi
simþul responsibilitãþii necesare pen-

tru a sluji ca rege”.
Premierul de la Madrid, Mariano
Rajoy, cel care a fãcut primul anunþul
privind abdicarea regelui Juan Carlos, ºi-a exprimat convingerea cã
“acesta este cel mai bun moment pentru schimbare”. Rajoy a precizat cã
regele, care are probleme de sãnãtate,

renunþã la tron din motive personale.
O sursã din palatul regal a declarat
însã, potrivit Reuters, cã decizia abdicãrii s-a bazat mai degrabã pe raþiuni politice, decât pe motive de sãnãtate. “Este o decizie politicã. Regele abdicã din cauza noilor provocãri din Spania, întrucât considerã cã

Premierul Mariano Rajoy a convocat pentru astãzi un consiliu extraordinar
de miniºtri, întrucât este necesarã aprobarea unei legi organice pentru procesul de abdicare.
“Sper ca, într-un timp foarte scurt, Congresul spaniol sã aprobe nominalizarea ca rege a prinþului Felipe”, a afirmat Rajoy.

este necesar sã lase loc noii generaþii”, a spus sursa.
Decizia privind renunþarea la tron
a fost luatã în luna ianuarie, iar în
aprilie a fost transmisã premierului
Rahoy, respectiv liderului opoziþiei
din þarã, Alfredo Perez Rubalcaba.
Anunþul privind abdicarea a fost
amânat pânã dupã alegerile europene (25 mai – n.r.) ca sã nu influenþeze
votul, mai spune sursa.
ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 11)

