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BNR, tic-tac
De circa un an ºi jumãtate pe-

isajul politic european a
fost marcat de abdicãrile

monarhilor din Olanda, Bel-
gia ºi Spania. Pânã ºi Papa
Benedict al XVI-lea a plecat
din fruntea Bisericii Catolice.

Oare au avut aceºtia pe nop-
tierã un ceas care le-a indicat
necesitatea schimbãrii? Dacã
da, nu ar trebui sã existe un
astfel de mecanism ºi pe birourile
politicienilor ºi ale bancherilor cen-
trali, mai ales cã monarhii europeni
de astãzi au rol mai mult ceremonial,
fãrã a lua decizii cu implicaþii pe ter-
men lung asupra bunãstãrii cetãþii?

În urmã cu câteva zile, presa ne-a in-
format despre iminenta validare în Par-
lament a unui nou Consiliu de Admini-
straþie al Bãncii Naþionale a României.
De ce atâta grabã, în special pe fondul
unei cvasicertitudini a prelungirii man-

datului actualei echipe conduse de gu-
vernatorul Mugur Isãrescu?

Rãspunsul sau ecourile sale vor de-
veni evidente, probabil, dupã
începerea mandatului noului
preºedinte al þãrii. Într-o inter-
venþie din presã, unul dintre
consilierii guvernatorului Isã-
rescu a încercat sã minimalize-
ze importanþa numirii intempe-
stive a noii conduceri a BNR,

precizând cã “nu se limiteazã proce-
sul de selecþie, întrucât cei care secali-
ficãsuntcunoscuþi ºi paracunoscuþi”.

Cunoscuþi ºi paracunoscuþi,
într-adevãr, dar pentru ce? Eficienþa
politicii monetare din ultimii 25 de
ani, cu efecte dezastruoase asupra
preþurilor de consum? Falimentele
bancare de la sfârºitul anilor ‘90?
Sau capacitatea de prevedere a crizei
financiare din ultimii ani, pe fondul
unei supravegheri incalificabile a

sistemului bancar?
Apologeþii “competenþei” BNR vor

spune cã, la urma urmei, greºeala este o
componentã intrinsecãanaturii umane.
Dar cum rãmâne cu “perseverenþa” în
greºealã ºi, mai ales, cu asumarea
rãspunderii pentru aceste greºeli?

În numeroasele dizertaþii din ulti-
mii ani, prilejuite de acordarea titlu-
lui de doctor honoris causa, guverna-
torul Isãrescu ºi-a exprimat neîncre-
derea în capacitatea de autoreglare a
sectorului privat, plasând acolo in-
clusiv vina izbucnirii crizei globale.

Dar ce era sã facã sectorul privat,
dacã bãncile centrale au redus agresiv
dobânzile de politicã monetarã, mai
ales în ultima decadã? Doar a preluat
ºtafeta exuberanþei de la autoritãþile
monetare ºi a alergat pânã ºi-a pierdut
suflul sub povara datoriilor.

(continuare în pagina 14)
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LUCIAN ISAC PROPUNE:

Campanie de
promovare a IPO
Electrica prin facturi
l Clienþii ar putea deveni investitori la Electrica

Î
n perioada imediat urmãtoare
(din 16 iunie conform ultimelor
informaþii din presã) urmeazã sã

înceapã IPO ELECTRICA, emitent
care este unul dintre cei mai impor-
tanþi jucãtori ai sectorului distribu-
þiei, furnizãrii energiei electrice ºi ai
serviciilor energetice din România,
motiv pentru care consider cã repre-
zintã cea mai importantã listare a
anului pentru piaþa de capital
româneascã.

Spre deosebire de alte oferte deru-
late de-a lungul timpului la Bursa de
Valori Bucureºti, prin care statul a
vândut pachete de acþiuni la diverse
societãþi pe care le deþine în portofo-
liu, ELECTRICASAprezintã o par-
ticularitate unicã: asigurã servicii
unui spectru larg de clienþi - consu-
matori casnici, industriali ºi agenþi
economici.

Întrucât prospectul de oferta nu
este disponibil la acest moment, nu
voi face referire la oferta propriu-zisã
ºi nici nu pot face vreo recomandare
legatã de decizia de a investi sau nu în
cadrul respectivei oferte.

Subiectul este altul: potenþialul
uriaº de a atrage investitori de retail
la nivelul pieþei româneºti de capital
odatã cu aceastã ofertã.

Din datele disponibile pe site-ul
societãþii, rezultã cã emitentul, prin
sucursalele sale, oferã servicii pen-
tru 18 din judeþele þãrii, fiind totoda-
tã cel mai mare furnizor de energie
electricã din þarã, deservind aproxi-

mativ 3,5 milioane de clienþi.
Cu alte cuvinte, lunar, Electrica

SA prin sucursalele sale, emite 3,5
milioane de facturi cãtre clienþii sãi,
în cea mai mare parte persoane fizi-
ce, având o bazã de date uriaºã cu
adresele de facturare (care sunt ºi
adrese de domiciliu).

Astfel, înainte de începerea ofertei,
ar putea fi trimisã odatã cu factura
(chiar pe verso acesteia, pentru a eco-
nomisi hârtie) o scurtã prezentare a
mecanismelor bursiere, o prezentare
generalã a modalitãþii prin care un in-
vestitor poate subscrie în cadrul unei
oferte, lista cu firmele de brokeraj,
adrese de contact ale BVB, ASF etc.

LUCIAN ISAC,
director general Estinvest

(continuare în pagina 5)

DISNEYLAND-UL PROPAGANDEI FISCALE

Pentru cã nu mai poate pune
preºedinþi, Adrian Sârbu

trebuie sã-ºi plãteascã datoriile
A

dmirabilã replica lui
Adrian Sârbu: “Victor
Ponta nu este nici primul
ºi nici ultimul politician

român care, odatã ajuns la putere,
confundã media cu Disney-
land-ul propagandei".

Bunã!
Ha,ha!
Dar, Adrian Sârbu, însuºi,

nu este nici primul ºi nici ulti-
mul ºef de media care o con-
fundã cu “Disneyland-ul
propagandei", începând cu marea
victorie propagandisticã celebratã la
PRO TV, în noiembrie 1996, în
ocazia înscãunãrii lui Emil Constanti-
nescu ºi continuând cu diabolizarea
lui Corneliu Vadim Tudor, între pri-
mul ºi al doilea tur al alegerilor pre-
zidenþiale, câºtigate de Ion Iliescu, în
decembrie 2000, ca sã se arate util
noii puteri politice din acel moment.

Confuzia semnalatã de Adrian
Sârbu este comunã ºefilor de media
ºi politicienilor.

Deºi Victor Ponta este recunoscut
drept mincinos, n-aº spune cã min-
te ºi în aceastã ocazie, când afirmã
cã Adrian Sârbu I-ar fi propus sã-l
facã preºedinte, pentru cã, fie ºi
dacã aceastã discuþie nu va fi avut
loc, ea este extrem de verosimilã.

De altfel, Adrian Sârbu nici nu ar
fi primul om din media care îºi închi-
puie cã pune preºedinþi ºi premieri -
Cristian Tudor Popescu are aceeaºi

pretenþie.
Suspectez cã ei trebuie sã se punã

de acord, înainte de electorale, ca sã
nu ne alegem cu doi preºedinþi.

Mã întreb ce primeºte în schimb
cel care pune preºedinþi?

Probabil cã Victor Ponta
º i - a r dor i sã dev inã
preºedinte.

Atunci, de ce sã-l refuze pe
Adrian Sârbu, cerându-i sã-ºi
plãteascã taxele?!

Din cauzã cã este un so-
cial-democrat principial?

Haida de!
Pãi social-democraþii anului 2002

sunt cei care au acordat PRO
TV-ului lui Adrian Sârbu un ajutor
de stat de 276 de miliarde de lei,
“pentru dezvoltarea culturii” (desi-
gur, manele, telenovele ºi show-ri de
mahala).

Deci?!
Eu cred cã, dacã discuþia relatatã

de premier va fi avut loc, atunci Vic-
tor Ponta nu l-ar fi refuzat pe Adrian
Sârbu, în cazul cã Adrian Sârbu
chiar ar mai putea sã punã preºedinþi.

Dar, de când Adrian Sârbu a fost
alungat din PRO TV, Victor Ponta nu
mai dã nici mãcar o ceapã degeratã
pe puterea lui propagandisticã.

ªi atunci, devine un social-de-
mocrat principial, cerându-i sã plã-
teascã taxele.

(continuare în pagina 5)

BCG: Marii bogãtaºi ai lumii
ºi-au sporit averile în 2013
l Avuþia globalã privatã a urcat cu peste 14%
anul trecut, la recordul de 152.000 miliarde
dolari l Numãrul milionarilor în dolari din
China a crescut masiv

Averile private ale marilor
bogãtaºi din lume au sporit
cu 14,6% în 2013, la nive-

lul record de 152.000 de miliarde de
dolari, în principal în baza majorãrii
câºtigurilor obþi-
nute pe pieþele
bursiere, conform
unui raport publicat sãptãmâna aceasta
de compania de consultanþã Boston
Consulting Group (BCG).

Analiza noteazã cã averile bo-
gãtaºilor din America de Nord au
crescut cu 15,6%, la 50.300 miliarde
dolari, cele din Europa Occidentalã -
cu 5,2%, la 37.900 miliarde dolari,

iar avuþiile din Europa de Est (inclu-
siv Rusia) - cu 17,2%, la 2.700 mi-
liarde dolari.

Cel mai important avans, de
30,5% sau 8.700 miliarde dolari, a

fost înregistrat în
regiunea Asia
(fãrã Japonia),

unde avuþia privatã a ajuns la 37.000
miliarde dolari. Cele mai bune evo-
luþii au fost consemnate în China
(averea privatã a urcat cu peste 49%
în 2013) ºi India.

A.V.

(continuare în pagina 4)

PIB-ul Portugaliei
a scãzut în T1

Economia portughezã a scãzut în
primul trimestru din 2014 (T1), com-
parativ cu ultimele trei luni din 2013,
din cauza declinului exporturilor ºi al
investiþiilor, anunþã Institutul Naþio-
nal de Statisticã de la Lisabona (INE).

Conform cifrelor oficiale, publi-
cate sãptãmâna aceasta, PIB-ul Por-
tugaliei a scãzut cu 0,6% în perioada
ianuarie-martie 2014, faþã de 0,7%
cât a fost estimarea preliminarã a
INE, lansatã luna trecutã.

În ritm anual, economia portughezã
a crescut cu 1,3% în primul trimestru
din 2014, faþã de 1,2%, cât a fost esti-
marea precedentã. Avansul a încetinit
comparativ cu trimestrul patru din
2013, când acesta a fost de 1,5%.

Merkel îºi exprimã
susþinerea pentru
Juncker la ºefia
Comisiei Europene

Cancelarul german Angela Mer-
kel ºi-a exprimat din nou, ieri, susþi-
nerea pentru luxembughezul
Jean-Claude Juncker în cursa pentru
preºedinþia Comisiei Europene.

În urma unei reuniuni cu lideri euro-
peni, cancelarul german a declarat:
“Am spus cã, pentru mine, Jean-Claude
Juncker este candidatul pentru funcþia
de preºedinte al Comisiei. Vreau sã
fie preºedintele Comisiei”.

Merkel a avut o reuniune cu pre-
mierul suedez Fredrik Reinfeldt, cel
olandez - Mark Rutte - ºi prim mi-
nistrul britanic David Cameron –
care nu-l vrea pe Juncker în fruntea
Executivului european. (V.R.)

Investiþiile post-privatizare la Enel
Muntenia Sud, investigate de DNA
lMureºan, sindicate: „Am solicitat autoritãþilor controlul echipamentelor
folosite la investiþiile companiilor private din energie”

DNAar investiga modul în care au
fost duse la îndeplinire obligaþiile in-
vestiþionale ale Enel în cazul privati-
zãrii filialei Electrica Muntenia Sud,
ne-au spus surse apropiate situaþiei.

Sursele noastre afirmã: “Cazul co-
ruperii vicepreºedintelui ANRE Clau-
diu Dumbrãveanu a pornit de la o sesi-
zare primitã de DNA în februarie
2013, potrivit cãreia, pentru Enel
Muntenia Sud, nu ar fi fost respectate
obligaþiilede investiþii, cuacordul tacit
al autoritãþilor din ANRE. În sesizare
se spune cã au fost raportate investiþii
parþiale, care ar fi fost acceptate fãrã

proceduri de verificare ºi control din
partea reprezentanþilor ANRE, în
schimbul unor sume de bani date cu
titlu de mitã persoanelor din comisiile
de control ºi recepþie. De asemenea,
sesizarea mai spune cã reprezentanþi
de la nivelul conducerii instituþiilor
implicate în privatizarea Electrica ar fi
avut în vedere favorizarea grupului
italian ENEL în procedura de atragere
a investitorilor pentru Unitãþile 3 ºi 4,
în schimbul unor sume de bani.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)
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CRISTIAN PÂRVAN, AOAR:

“ANRE nu ºi-a jucat
niciodatã rolul de gardian al
companiilor energetice”
l ”Autoritatea de reglementare a pieþei de energie nu
este transparentã ºi nu se gândeºte la consumatori”

ANRE este o instituþie care nu se
gândeºte la consumatori, “nu are ni-
cio legãturã cu aceºtia, deºi are un
departament pentru protejarea lor”,
este de pãrere Cristian Pârvan, secre-
tarul general al Asociaþiei Oameni-
lor de Afaceri din România
(AOAR).

“Aceastã autoritate, care este re-
glementatorul pieþei de energie, nu a
dat niciodatã dovadã de transparen-
þã, nici pe partea de energie, nici pe

partea de gaze”, ne-a spus domnia
sa, menþionând cã, indiferent cum se
va finaliza noul dosar de la DNA în
care este implicat ºi un oficial al
ANRE, “în mod cert se naºte o între-
bare cu privire capacitatea Autoritã-
þii de a fi gardianul jucãtorilor din
piaþã, rol pe care nu l-a jucat
niciodatã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)
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Ioana Petrescu, în Disneyland

Contre între Victor Ponta ºi Adrian Sârbu
Premierul Victor Ponta ºi Adrian Sârbu, fost CEO al CME, compania-mamã

a Pro TV, actualmente proprietar al Mediafax Group, s-au rãzboit în aceastã

sãptãmânã prin declaraþii neobiºnuite pentru scena politicã autohtonã, în

condiþiile în care subiectul datoriilor mass-media cãtre stat era tabu.

“Adrian Sârbu m-a întrebat dacã vreau sã mã facã preºedinte, i-am spus

sã-ºi plãteascã întâi taxele”, a declarat, luni searã, premierul Victor Ponta la

România TV. Domnia sa a continuat: “Eu am o micã neînþelegere cu Adrian

Sârbu. El a spus cã i-a fãcut pe toþi preºedinþi ºi dacã nu vreau sã mã facã ºi

pe mine. Eu i-am spus «Nu, mulþumesc». (A.S.)

(continuare în pagina 5)


