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Revenirea
SUA în acordul
climatic de la
Paris va accelera
investiþiile în
economia verde
l Administraþia americanã
a semnalat deja cã va
promova o serie de mãsuri
de mediu, inclusiv un pachet
de cheltuieli de douã
trilioane de dolari
ptimismul cu privire la creºterea sectorului investiþiilor durabile este tot mai mare, dupã
ce, sãptãmâna trecutã, în prima sa zi de mandat, preºedintele american Joe Biden a semnat un ordin
executiv pentru revenirea SUA în
Acordul climatic de la Paris.
La momentul respectiv, noul lider
de la Casa Albã a declarat: “Vom combate schimbãrile climatice aºa cum
n-am mai fãcut-o niciodatã pânã
acum”.
Amintim cã fostul preºedinte al
SUA, republicanul Donald Trump, a
scos SUA din acest acord în noiembrie
2020. Încã din campania electoralã,
Biden a promis cã va readuce SUA în
acord din prima zi în care va ajunge
preºedinte.
Liderii UE au salutat decizia lui Joe
Biden de a iniþia procedura de revenire
a SUA în Acordul de la Paris. Potrivit
UE, criza climaticã este provocarea
definitorie a vremurilor actuale, care
poate fi abordatã numai prin unitate.
SUA vor reveni în mod oficial în
Acordul privind schimbãrile climatice
în termen de 30 de zile de la semnarea
ordinului de cãtre Biden, dar administraþia americanã a semnalat deja cã va
promova o serie de mãsuri de mediu,
inclusiv un pachet de cheltuieli de
douã trilioane de dolari, va revizui regulile care limiteazã capacitatea fondurilor de pensii de a investi în mod
durabil ºi va acorda atenþie taxãrii
emisiilor de carbon.
“Biden a orchestrat implicarea iniþialã a SUA în Acordul de la Paris, iar
reangajarea guvernului american în
aceastã înþelegere nu a fost o surprizã
uriaºã”, spune, citat de institutionalassetmanager.co.uk, Joshua Kendall,
ºeful departamentului de cercetare a
investiþiilor responsabile din cadrul
Insight Investment, menþionând: “Ca
rezultat, Conferinþa Naþiunilor Unite
privind schimbãrile climatice de anul
viitor, care se va desfãºura în Marea
Britanie, va avea probabil o nouã importanþã. Conferinþa ar putea fi o oportunitate pentru SUA sã preia din nou
conducerea schimbãrilor climatice, un
rol care în ultimii patru ani a fost asumat de Uniunea Europeanã”. (A.V.)
(continuare în pagina 12)
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ADRIAN VOLINTIRU:

“Sunt surprins ºi bulversat
de revocarea mea nemotivatã
de la conducerea Romgaz”
l “Gazul este viitorul cãrbune” l “Deºi se merge în sensul bun, liberalizarea pieþei de energie are o notã de forþat”

A

drian Volintiru s-a declarat
surprins ºi bulversat de revocarea sa din funcþia de director general al Societãþii Naþionale de Gaze Naturale
(SNGN) Romgaz. Domnia sa ne-a spus,
într-un interviu, cã nu a fost informat
în legãturã cu motivele pentru care a
fost schimbat de la conducerea companiei de stat, în condiþiile în care mandatul sãu urma sã expire în octombrie
2022.
Adrian Volintiru ne-a vorbit, printre altele, despre proiectele companiei
Romgaz, dar ºi despre liberalizarea
pieþei de energie.

Reporter: Recent, aþi fost revocat
din funcþia de director general al Romgaz. Ce s-a întâmplat? Vi s-au adus la
cunoºtinþã motivele?
Adrian Volintiru: A avut loc o
ºedinþã a Consiliului de Administraþie
la care nu am fost invitat, deºi eram
într-un birou vecin, s-a discutat în absenþa mea absolut totul ºi nu mi s-a
adus la cunoºtinþã nici pânã acum de
ce m-aº face vinovat în privinþa revocãrii. Eu nu ºtiu de ce am fost revocat,

Va rezista optimismul pieþelor în faþa
celor mai mari presiuni inflaþioniste din
ultimii 50 de ani?
rogramul de stimulare econoTendinþe similare ale preþurilor apar
micã anunþat de noua admini- ºi în rapoartele lunare de la Markit
straþie de la Washington, care Economics pentru principalele econoar trebui sã compenseze cumva mii din zona euro.
efectele blocãrii activitãþii ecoDupã o perioadã semnificatinomice, a impulsionat semnifivã în care producãtorii au trancativ aºteptãrile inflaþioniste
sferat puþin sau deloc aceste
de peste Ocean, în condiþiile în
creºteri cãtre consumatori, se
care presiunile asupra preþuripare cã situaþia s-a schimbat, iar
lor de la nivelul producãtorilor
preþurile tot mai mari ale mateerau deja foarte ridicate.
riilor prime ºi materialelor se
CÃLIN
Ultimul raport de la Markit
vãd tot mai mult în preþurile
RECHEA
Economics privind activitatea
produselor finite.
din industria prelucrãtoare a Statelor
O serie de analiºtii considerã cã amUnite aratã cã “presiunile inflaþioniste plificarea presiunilor inflaþioniste din
s-au intensificat, pe fondul întârzieri- SUA, mai ales pe fondul menþinerii în
lor din lanþul de aprovizionare, care au teritoriul negativ a dinamicii anuale a
împins în sus preþurile materiilor PIB-ului ºi a dispariþiei unui mare nuprime”.
mãr de locuri de muncã, reprezintã un
Raportul similar de la Institute for fenomen deosebit de îngrijorãtor.
Supply Management include o listã a
În aceste condiþii, dar ºi pe fondul
materiilor prime ºi materialelor care aºteptãrilor privind emisiunile masive
prezintã creºteri ale preþurilor, în timp de obligaþiuni guvernamentale pentru
ce lista scãderilor de preþ este goalã.
finanþarea pachetului de stimulare

P

n INDUSTRIA AUTO/ Producþie în declin

economicã, randamentele obligaþiunilor americane de 10 ºi 30 de ani au
înregistrat creºteri puternice de la
începutul anului, cu 17 puncte de bazã,
respectiv 20 de puncte de bazã (vezi
graficul 1).
“Existã o ºansã foarte bunã pentru o
surprizã inflaþionistã extraordinarã în
viitorul relativ apropiat”, a declarat
Paul Singer într-un interviu online preluat de Bloomberg, iar “preþul obligaþiunilor va avea o ajustare foarte
semnificativã ºi abruptã”.
Fondul sãu de hedging, Elliott Investment Management, a înregistrat o
creºtere de 12,7% în 2020, conform
datelor de la Bloomberg.
“Când cumperi ceva care nu are niciun randament ºi poþi face bani doar
când randamentul coboarã de la zero la
-5 sau -10, nu poþi spune cã investeºti,
ci doar cã te angajezi într-o activitate
speculativã”, a mai subliniat Singer.
(continuare în pagina 12)

nu am primit nici mãcar hotãrârea
Consiliului de Administraþie, doar am
primit informa re a din pa rte a
preºedintelui Consiliului cã am fost
revocat.
Sunt surprins ºi bulversat din acest
punct de vedere, mai ales pentru cã nu
mi s-a comunicat de ce m-aº face vinovat, în condiþiile în care mandatul meu
se încheie în octombrie 2022.
Reporter: Cu ce sentimente ºi cu ce
proiecte lãsaþi Romgaz în urmã?

Adrian Volintiru: Sentimentul
meu pentru Romgaz este acelaºi dintotdeuna – personal, am ajuns sã iubesc aceastã societate ºi va rãmâne
mereu în sufletul meu, pentru cã a reprezentat o motivaþie ºi o provocare
deosebitã, cu multe împliniri, din punctul meu de vedere.
Aici aº sublinia o serie de lucruri
care s-au întâmplat. Primul exemplu
este relaþia cu Petrom, care în acest
moment ne este partener, Când am

ajuns în Romgaz, în 2018, toatã lumea
îl considera duºmanul nostru de moarte ºi concurentul nostru. Le-am explicat uºor ºi sigur ºi au înþeles ºi colegii
ºi partenerii noºtri de afaceri cã Petrom este un partener ºi meritã sã construim împreunã pentru cã facem proiecte pentru þarã.
A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 9)
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“Primul val de consum, nu de investiþii (II)”
upã ce multã vreme în conformitate cu prevederile art. 286
din Legea 297/2004, orice
persoanã a putut dobândi cu
orice titlu sau putea deþine, singurã ori
împreunã cu persoanele cu care acþioneazã în mod concertat, acþiuni emise
de cãtre societãþile de investiþii financiare din transformarea Fondurilor
Proprietãþii Private, dar nu mai mult
de 5% din capitalul social al societãþilor de investiþii financiare, astãzi, urmare legislaþiei actuale pragul de deþinere a dispãrut.
Precizãm cã la înfiinþare, actele
constitutive ale SIF prevedeau un prag
de deþinere de maxim 0,1%. Acest
prag a fost o decizie politicã, bazatã pe
temerea cã unii acþionari ar putea cumula prea multe acþiuni, ajungând sã
controleze astfel o mare parte a avuþiei
naþionale.
Pragul de deþinere a acþiunilor SIF a
fost în permanenþã un subiect de dezbatere.
Astfel, prima ridicare a pragului

D

Mircea Ursache
Am plecat de la o economie centralizatã decizional,
în care cetãþenii deþineau bani ºi active pe hârtie.
În 1990 s-au restituit pãrþile sociale oprite de
regimul comunist.
s-a fãcut de la 0,1% la 1% prin Ordonanþa de Guvern 41/2005 aprobatã în
anul 2006 prin Legea nr. 97/2006,
care modifica conþinutul art. 286^1
din Legea 297/2004. Prin aceeaºi lege
s-a introdus interdicþia oricãrei persoane de a dobândi sau de a deþine, singurã ori împreunã cu persoanele cu
care acþioneazã în mod concertat, acþiuni emise de cãtre Societãþile de
Investiþii Financiare rezultate din
transformarea Fondurilor Proprietãþii
Private într-un procent mai mare de
1% din capitalul social al Societãþii de
Investiþii Financiare.
A doua ridicare a pragului, de la 1%
la 5%, a fost iniþiatã în anul 2009 (dupã
ce în prima parte a anului în cadrul

AGA SIF1 au avut loc dispute ample
ca urmare a suspendãrii de cãtre management a drepturilor de vot pentru un
grup semnificativ de acþionari bãnuiþi
cã ar acþiona concertat împreunã cu
Banca Transilvania). Proiectul de lege
a primit vot favorabil în Senat pe 11
noiembrie 2009, ulterior urmând dezbateri în Camera Deputaþilor care au
blocat actul normativ, pânã la începutul lunii noiembrie 2011 când a primit
avizul Comisiei Buget-Finanþe al Camerei Deputaþilor. Votul favorabil decisiv s-a dat în 15 decembrie 2011,
fiind emisã în acest sens Legea nr.
11/2012.
(Va urma)
(continuare în pagina 4)

