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ADRIAN VOLINTIRU, DIRECTOR GENERAL:

“Romgaz nu a renunþat
la niciun proiect de investiþii,

în pandemie”

C
ompania Naþionalã de Gaze
Naturale “Romgaz” SA nu a
renunþat la niciun proiect de
investiþii în perioada crizei
Covid 19, în ciuda faptului cã
previziunile societãþii de stat

pe termen scurt privind piaþa gazelor
nu sunt extrem de optimiste, ne-a pre-
cizat Adrian Volintiru, directorul ge-
neral al companiei, într-un interviu.
Domnia sa nu ascunde cã perioada cu-
rentã este una dificilã pentru Romgaz,
în condiþiile efectelor îndelungate ale
OUG 114/2018, care a plafonat preþu-
rile gazelor pentru producãtori, ºi a
pandemiei de coronavirus. Domnul

Volintiru a adãugat cã Romgaz conti-
nuã sã se concentreze pe diversificarea
activitãþii ºi continuarea investiþiilor.

Romgaz a aprobat, de altfel, o stra-
tegie de investiþii de 15,69 miliarde
lei pânã în 2025, iar o treime din buget
merge spre activitatea specificã a
companiei - cercetare ºi explorare on-
shore -, în timp ce restul merge cãtre
alte posibile asocieri de termocentra-
le pe gaze, o fabricã de metanol, dar ºi
posibile investiþii în regenerabile, în
acest sens fiind demarat un studiu de
piaþã.

Adrian Volintiru a mai precizat cã se
pregãteºte o OUG care sã re-regle-

menteze situaþia de pe piaþa gazelor
astfel încât ordinul ANRE care impu-
ne producãtorilor preþuri de vânzare a
gazelor sub preþul de cost sã nu se mai
aplice. Compania aºteaptã forma fina-
lã a acestei Ordonanþe de Urgenþã.

Directorul general al Romgaz a su-
bliniat, de asemenea, cã existã un ex-
cedent de ofertã de gaze naturale în
piaþã, în condiþiile iernii blânde ºi a ga-
zelor încã aflate în depozite, iar în con-
secinþã se întrevede o reducere a pro-
ducþiei pe termen apropiat. Romgaz
trebuie sã se asigure în special cã are
proiecte pe piaþa din România, spune
Adrian Volintiru, adãugând cã þara no-

astrã are nevoie de investiþii pentru re-
lansare. Volintiru a mai spus cã nu ºtie
sã existã încã discuþii despre dividende
suplimentare.

Potrivit directorului general al
Romgaz, compania a ieºit din proiec-
tul terminalului LNG de la Alexandro-
upolis, Grecia, din cauza contextului
dificil al pieþei gazeifere, societatea de
stat concentrându-se pe investiþii în
þara noastrã. În ceea ce priveºte discu-
þiile cu ExxonMobil privind vânzarea
participaþiei de 50% pe care america-
nii o deþin în proiectul Neptun Deep
din Marea Neagrã, Adrian Volintiru a
spus cã discuþiile au fost amânate, ace-

stea urmând sã fie reluate dacã nu anul
acesta, la începutul anului viitor.

Directoratul societãþii nu ia în calcul
atragerea de fonduri prin bursã mo-
mentan, însã dupã ce va primi un ra-
ting de companie - proiect amânat din
cauza pandemiei - Romgaz se va uita
ºi la accesarea de finanþare prin piaþa
de capital.

MIHAI GONGOROI

(Citiþi întregul interviu în
suplimentul dedicat
companiei Romgaz)

INDIFERENT DE CE SE VA ÎNTÂMPLA LA CCR,

Parlamentarii sunt deciºi sã
impoziteze pensiile speciale
lMarius Budãi, PSD: “Nu sunt de acord cu catalogarea drept bolºevicã a legii adoptatã
în Parlament, deoarece distanþa dintre pensia medie ºi pensia maximã este foarte mare”
l Florin Roman, PNL: „Nu vreau sã îi plãtesc pensia judecãtorului care i-a dat drumul
criminalului Turnagiu la Mehedinþi ºi nici pensia fostului comandant torþionar de la Penitenciarul
Colibaºi”l Cristina Prunã, USR: „Noi credem cã impozitarea pensiilor speciale este soluþia
constituþionalã pentru ca pensiile lunare de 78.000 de lei sã nu mai fie plãtite din bugetul public”

C
ontestarea la Curtea Constitu-
þionalã de cãtre Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi de Avocatul
Poporului a actului normativ

prin care Parlamentul a dispus impo-
zitarea pensiilor speciale a iscat un val
de nemulþumire în rândul societãþii ºi
al clasei politice. Mai ales cã unii din-
tre beneficiarii pensiilor speciale au
criticat dur legea adoptatã de Parla-
ment, un exemplu în acest sens fiind
Augustin Zegrean, fostul preºedinte al
Curþii Constituþionale a României
(CCR), care a afirmat cã actul norma-
tiv prin care se impoziteazã pensiile
speciale este o mãsurã bolºevicã.

În legãturã cu aceastã afirmaþie, de-
putatul Marius-Constantin Budãi, fost
ministru social-democrat al Muncii ºi

Protecþiei Sociale a declarat pentru
Ziarul BURSA: “Legat de declaraþiile
fãcute recent de Augustin Zegrean, fo-
stul ºef al Curþii Constituþionale, sunt
de acord doar cu partea în care domnia
sa vorbeºte despre majorarea cu 40% a
punctului de pensie, dar nu sunt de
acord cu catalogarea drept bolºevicã a
legii adoptate miercuri ºi joi în Parla-
ment, deoarece distanþa dintre pensia
medie ºi pensia maximã este foarte
mare. Fac un apel la normalitate ºi la
susþinerea legii”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

REFINANÞÃRILE DE 1,31 TRILIOANE DE EURO DE LA BCE NU
SUNT SUFICIENTE

Criza a împins supraevaluarea
activelor bancare din zona euro
cãtre noi culmi

Un credit bancar poate fi þinut în bi-
lanþ la valoarea nominalã cu ajutorul
unor “inginerii” financiare aprobate de
bãncile centrale. Aceste metode, care
de cele mai multe ori nu þin seama de
capacitatea debitorului de a rambursa
împrumutul, sunt aplicate pentru a evi-
ta recunoaºterea unei valori mult mai
reduse a creditului ºi a
necesitãþii de majorare
a capitalului bancar.

Din pãcate, Banca
Centralã Europeanã a
fãcut totul în ultima
decadã, dar mai ales de
la promisiunea lui Ma-
rio Draghi din vara
anului 2012, pentru a pãstra “valoa-
rea” activelor financiare la cote com-
plet rupte de realitatea pe care ar trebui

sã se bazeze aceasta.
Bineînþeles cã declanºarea crizei

economice determinate de epidemia
de coronavirus a dus supraevaluarea

activelor financiare cãtre noi culmi, iar
aici sunt incluse, desigur, ºi creditele
bancare.

(continuare în pagina 12)

RAPORT IESE
BUSINESS SCHOOL ªI
CEPR PENTRU LUMEA
POST-COVID:

”Este necesarã
o restructurare
profundã a
multor sisteme
bancare, pe
termen mediu”
lDobânzile scãzute,
reglementarea sporitã ºi
concurenþa operatorilor
digitali au pus presiuni
concurenþiale pe bãnci în
ultimul deceniu, iar aceste
tendinþe se vor prelungi sau se
vor accelera

Pandemia de Covid-19 a provocat o
crizã economicã globalã de amploare
ºi sincronizatã, iar previziunile Orga-
nizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvolta-
re Economicã (OCDE) pe 2020, spre
exemplu, sugereazã o scãdere a
PIB-ului global cu 6%, ceea ce va
însemna declin pentru un numãr re-
cord de þãri, conform unui raport reali-
zat de IESE Business School ºi Centre
for Economic Policy Research
(CEPR), care, în noul context, oferã o
perspectivã asupra viitorului model de
afaceri bancar.

Autorii raportului cu tema ”Viitorul
bancar” aduc în atenþie faptul cã eco-
nomiile avansate vor suferi o scãdere
mult mai mare a PIB, de o dimensiune
care nu a fost vãzutã de la Marea De-
presiune, ºi, fãrã îndoialã, bãncile vor
fi afectate, întrucât vor apãrea insol-
venþe la scarã largã în rândul compa-
niilor, dar ºi un posibil val de falimente
ale gospodãriilor. În plus, în timp ce
bãncile au intrat în criza actualã mai
bine capitalizate ºi mai lichide, dimen-
siunea crizei le va afecta probabil
într-o mãsurã mai mare decât cea
prevãzutã în multe teste de stres
efectuate pânã în prezent.

Raportul – citat de voxeu.org - pre-
cizeazã cã actuala crizã se adaugã unei
combinaþii din ultimul deceniu între
mai multe tendinþe care au determinat
creºterea presiunii concurenþiale asu-
pra bãncilor ºi care, în special în unele
regiuni, le-a redus profitabilitatea.
Tendinþele la care face referire rapor-
tul sunt dobânzile scãzute (care persi-
stã), reglementarea sporitã ºi concu-
renþa crescutã a bãncilor din umbrã,
respectiv a operatorilor digitali.

În raportul despre Viitorul bancar,
autorii susþin cã pandemia globalã de
Covid-19 va prelungi sau va accelera
multe dintre aceste tendinþe - în special
digitalizarea. (A.V.)

(continuare în pagina 12)
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