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Energia - piatra de
moarã de gâtul Europei

O
componentã majorã a

inflaþiei pe care o re-
simþim astãzi este ge-
neratã de preþul ener-
giei, ceea ce a dus la o
reconsiderare a inve-
stiþiilor în domeniul
nuclear ºi la concluzia

cã este nevoie de ºi mai multã energie
verde care sã înlocuiascã gazele importa-
te din Rusia este unul din mesajele prin-
cipale pe care le-au transmis, sãptãmâna
trecutã, oficialii guvernamentali ºi ex-
perþii în energie care au participat la vi-
deoconferinþa organizatã de ziarul
BURSA sub titlul “Consecinþele econo-

mice ale rãzboiului”.
Potrivit experþilor, reþeaua de tran-

sport a energiei electrice ºi de gaze natu-
rale necesitã investiþii majore, inclusiv
în interconectãri, aprobãrile pentru pro-
iectele mature de noi capacitãþi de pro-
ducþie trebuie sã fie acordate mult mai
repede astfel încât sã reducem durata de
execuþie ºi punere în funcþiune a unei in-
vestiþii, iar ce ar trebui cu adevãrat sã ne
preocupe este securitatea energeticã a
þãrii noastre, nu neapãrat independenþa
energeticã. De asemenea, oficialii gu-
vernamentali au precizat cã sursele de
aprovizionare de gaze se vor diversifica
odatã cu punerea în funcþiune, în acea-

stã varã, a interconectorului Gre-
cia-Bulgaria.

Mihai Cãlin Precup,
secretar de stat în
Ministerul Finanþelor:
“Este necesar sã
promovãm investiþiile în
factori de producþie
interni”

Situaþia geopoliticã actualã a arãtat cã
trebuie sã promovãm investiþiile în facto-
ri de producþie interni, a spus Mihai Cã-
lin Precup, secretar de stat în Ministerul

Finanþelor.
“O componentã extrem de importantã

a inflaþiei este generatã de preþul ener-
giei. În special de preþul gazului, care a
crescut fulminant, cu peste 50% în ulti-
ma perioadã, la fel ºi preþul energiei elec-
trice. Însã, din punctul meu de vedere, in-
flaþia este generatã de o subinvestiþie din
trecut. Am crezut cã suntem independen-
þi energetic, dar ne-am dat seama cã nu
suntem ºi mai avem nevoie de investiþii,
pentru a deveni cu adevãrat independenþi
de importul de energie.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 9)

Acþiunile la modã dupã
pandemie s-au prãbuºit în
ultimele luni
l Acþiunile growth rãmân în continuare scumpe, raportat la
indicatorii tradiþionali de evaluare

D
eþinãtorii de acþiuni growth -
mai ales cele care erau foarte la
modã dupã declanºarea pande-
miei - au avut în ultimele luni

de-a face cu un mãcel (blood-
bath, cum ar spune americanii).
În schimb, acþiunile value nu
prea au fost afectate negativ.
Acþiunile growth sunt cele con-
siderate cu potenþial de creºtere
în urmãtorii ani, iar cele value,
fiind relativ ieftine, cu randa-
mente mai mari la profitabilitate
sau dividend, sunt considerate fãrã po-
tenþial mare de creºtere.

În timp ce acþiunile growth au scãzut
puternic, multe acþiuni value au înregi-
strat chiar aprecieri - cei care au pariat pe
producãtorii de materii prime au avut cel
mai mult de câºtigat. Pentru acþiunile va-
lue, excepþia remarcabilã au fost bãncile
americane ºi europene (inclusiv cele
româneºti), care au avut de suferit din

pricina rãzboiului, dar ºi a unei
potenþiale recesiuni în urmãtoarea
perioadã.

În acest context, din punct de vedere
fundamental (nu cu grafice et.c),
este firesc sã ne întrebãm dacã
mãcelul în sectorul growth s-a
încheiat.

În cazul României, unde piaþa
bursierã este extrem de micã ºi
ilichidã, chiar ºi raportat la PIB,
în general din cauza corupþiei en-
demice, întreþinutã de Autorita-

tea de Supraveghere Financiarã, mai
multe acþiuni considerate growth au fost
afectate de schimbarea paradigmei (de la
growth la value), venitã de peste ocean,
din New York. Dar marea majoritate a
banilor româneºti investiþi în ultimii doi
ani în burse n-au mers cãtre piaþa localã,
ci cãtre pieþele externe mai lichide ºi mai
corect reglementate.

(continuare în pagina 11)

Propaganda este aproape
de capitulare în Ucraina

Î
n timp ce Armata Ucrainei se retrage
victorioasã cãtre Kiev ºi înainteazã
glorioasã cãtre Moscova, dupã cum
lasã sã se înþeleagã liderii politici, în

presa occidentalã se amplificã un curent
defetist de neînþeles, cel puþin din per-
spectiva numeroaselor ºtiri pri-
vind pierderile de soldaþi ºi teh-
nicã militarã ale Rusiei, publi-
cate de aceeaºi presã în ultimele
luni.

În prima parte a lunii aprilie
2022, o scurtã ºtire de la Reuters
a preluat afirmaþia lui John
Kirby, pe atunci purtãtor de
cuvânt al Pentagonului, con-
form cãreia Ucraina poate câºtiga rãzbo-
iul contra Rusiei. “Dovada se aflã efectiv
în rezultatele pe care le vedem în fiecare
zi”, susþinea oficialul american.

Pe atunci vãzduhul Ucrainei era pa-
trulat de “Fantoma din Kiev”, care avea
pe rãboj zeci de avioane, soldaþii ruºi
morþi se numãrau cu zecile de mii ºi tan-
curile pierdute cu sutele.

Dupã o lunã, New York Times scria cã

“Fantoma” nu a fost decât un mit, aºa cum
a recunoscut chiar guvernul Ucrainei, dar
un mit cu o valoarea simbolicã mare, deo-
arece reprezintã “spiritul colectiv al piloþi-
lor care apãrã regiunea Kiev”.

În ultimele zile, propaganda s-a apro-
piat ºi mai mult de capitulare în
faþa realitãþii din teren, în condi-
þiile în care promotorii ei au uitat
cã propaganda trebuie sã aibã ºi
un sâmbure cât de mic de adevãr,
altfel este ca o poziþie financiarã,
construitã pe un grad mare de le-
verage, împotriva cãreia s-a
întors piaþa, respectiv realitatea.

“Liderii ucraineni proiectea-
zã imaginea invulnerabilitãþii faþã de Ru-
sia”, a scris recent Sudarsan Raghavan,
corespondent al cotidianului Washin-
gton Post, pe contul sãu de Twitter, în
timp ce “luptãtorii de pe front oferã o
imagine mai realistã, în care voluntarii
slab înarmaþi aratã cã sunt abandonaþi de
comandanþi ºi se confruntã cu
certitudinea morþii”.

(continuare în pagina 11)

O INSTITUÞIE FUNDAMENTALÃ A ECONOMIEI DE
PIAÞÃ ROMÂNEªTI:

Camera de Comerþ ºi
Industrie a României (1)

1
. Istoria Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României începe încã
din secolul al XIX-lea, când pri-
mul domnitor al Principatelor

Unite, Alexandru Ioan Cuza, o înfiinþea-
zã prin Decret Domnesc. Insti-
tuþia modernã care a luat naºtere
a contribuit în mod substanþial
la edificarea ºi consolidarea no-
ului stat românesc, în special
prin conectarea Principatelor
Române la sistemul economic
capitalist occidental, devenit, în
a doua jumãtate a secolului
XIX, modelul politic, economic
ºi cultural al României.

Pe parcursul a mai mult de un secol ºi
jumãtate de existenþã, instituþia a evo-
luat, traversând mai multe forme ºi de-
numiri, influenþate de regimurile care
s-au succedat în þara noastrã ºi de politi-
ca externã aplicabilã în domeniul eco-
nomic.

Dupã Revoluþia din 1989, prin Decre-
tul-lege nr. 139/1990 privind camerele
de comerþ ºi industrie din România (pu-
blicat în M. Of. nr. 65/12 mai 1990), Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie a României1

a dobândit statutul juridic de organizaþie
neguvernamentalã de utilitate publicã,
cu caracter autonom, având drept scop
promovarea comerþului ºi industriei

româneºti pe plan intern ºi extern ºi spri-
jinirea comercianþilor români în raportu-
rile cu autoritãþile din þarã ºi cu organi-
sme specializate din strãinãtate (art.9
alin.1 ºi alin.3 din decretul – lege).

Aºadar, încã de la momentul ori-
ginar al actualului regim demo-
cratic, CCIR a fost consideratã,
prin lege, drept persoanã juridicã
de utilitate publicã, având carac-
ter autonom ºi misiune specificã
– sprijinirea comerþului ºi a indu-
striei româneºti, în þarã ºi în strãi-
nãtate, diplomaþia economicã ºi
reprezentarea mediului de aface-

ri românesc în cadrul organismelor spe-
cializate din strãinãtate.

În anul 2007, CCIR a fost reorganiza-
tã, prin adoptarea Legii nr. 335/2007
(lege publicatã în M. Of. nr. 836 din 6 de-
cembrie 2007), reafirmându-se, în art. 24
alin.1, statutul Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României, ca „organizaþie ne-
guvernamentalã, autonomã, nonprofit,
de utilitate publicã, cu personalitate juri-
dicã, ce reprezintã, sprijinã ºi apãrã inte-
resele generale ale comunitãþii de afaceri
din România, urmãrind promovarea ºi
dezvoltarea industriei, comerþului, servi-
ciilor ºi a agriculturii, în concordanþã cu
cerinþele economiei de piaþã”.

(continuare în pagina 3)
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“Presa din Europa ºi Statele Unite a început sã spunã
adevãrata poveste a bãtãliei din Ucraina, dupã multe
sãptãmâni în care au reprodus doar propaganda ucraineanã
despre masacrarea forþelor Rusiei”.
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