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ANRE: Liberalizarea pietei energiei electrice a avu t o influen Ńă
de 1-2% în pre Ńul final

Liberalizarea pieŃei energiei electrice începută în urmă cu un an a
avut loc fără efecte negative importante, iar influenŃa a fost de 1-
2% în preŃul final, a declarat, marŃi, la o conferinŃă pe tema
efectelor liberalizării pieŃei energiei asupra economiei preşedintele
AutorităŃii NaŃionale de reglementare în domeniul Energiei (ANRE),
Niculae HavrileŃ.
In zona gazelor naturale, impactul a fost de 8% atât pentru
consumatorii casnici cât şi pentru cei industriali, a precizat
preşedintele ANRE.
'Sperăm să avem şi elemente pozitive, cum ar fi creşterea PIB şi
creşterea veniturilor la producători care vor duce, prin
suprataxarea prevăzută de lege la venituri bugetare suplimentare
care vor fi direcŃionate în zone de interes social, cum ar fi educaŃia
şi sănătatea. Într-un an de zile se vor resimŃi şi efectele benefice',
a spus HavrileŃ.
Preşedintele ANRE a menŃionat etapele liberalizării pieŃei energiei
electrice şi gazelor naturale şi a apreciat că noua etapă de
dereglementare pe piaŃa gazelor naturale de la 1 octombrie nu va
avea un impact mai mare de 2% pentru consumatorii industriali şi
1% pentru consumatorii casnici în preŃul final, astfel că impactul pe
întregul an 2013 va fi de 10% la consumatorii industriali şi de 9%
la consumatorii casnici.
La gazele naturale procedura este cea a convergenŃei preŃurilor
gazelor naturale din producŃia internă şi gazelor naturale din import
la acest moment raportul fiind de 1 la 2. Calendarul de liberalizare
ar trebui să se încheie în decembrie 2014, dar dacă va exista încă
o diferenŃă semnificativă de preŃ între gazele naturale din producŃia
internă şi cele din import poate fi prelungit cu un an până în 2015.

Remus Vulpescu: Oferta Nuclearelectrica este un suc ces
comercial al brokerilor

Oferta publică a companiei Nuclearelectrica este un succes
comercial al brokerilor, Ńinând cont că, din cauza amânării cu
câteva luni, condiŃiile au fost altele decât cele pentru care a fost
pregătită, a declarat marŃi, la o conferinŃă pe tema liberalizării
pieŃei energiei, Remus Vulpescu, directorul de cabinet al
ministrului FinanŃelor Publice.



“PreŃul de închidere este bun, sperăm ca acŃiunile Nuclearelectrica
să închidă anul la un preŃ mai mare (...) Este un succes comercial
al brokerilor, pentru că oferta a fost amânată şi acum au fost alte
condiŃii decât cele pentru care a fost pregătită. În iunie nu exista
ameninŃarea unui conflict armat în Siria, nu erau disensiunile la
nivel politic, nu erau mişcările de stradă din ultima perioadă', a
spus Vulpescu.
El a mai afirmat că Bursa de la Bucureşti are mulŃi emitenŃi, cu o
capitalizare mare, dar foarte puŃină lichiditate, ceea ce arată că
banii sunt 'scufundaŃi' în companii care nu se tranzacŃionează.
În opinia sa, BVB trebuie să se transforme, trebuie să
implementeze cu adevărat Codul de guvernanŃă corporativă, pe
care, de altfel, îl deŃine şi este foarte bun, pentru a atrage mai mulŃi
investitori.
Nuclearelectrica a obŃinut de pe bursă 281,877 milioane de lei,
printr-o ofertă publică de acŃiuni care s-a încheiat pe 20
septembrie, reprezentând 10% din capitalul social, şi îşi va majora
capitalul social cu 312,478 milioane de lei, la această operaŃiune
participând şi Fondul Proprietatea. PreŃul de ofertă a fost de 11,2
lei/acŃiune, minimul din prospect, iar investitorii de retail vor
beneficia şi de un discount.


