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Nicolescu: România are nevoie de investi Ńii de 50 de miliarde de euro
pentru independen Ńă energetic ă

România are nevoie de investiŃii în sectorul energetic de 4 - 5 miliarde de euro
pe an în următorii zece ani, pentru ca, în jurul anului 2020, să devină, alături
de Danemarca, singura Ńară independentă energetic din Uniunea Europeană,
a declarat, marŃi, ministrul delegat pentru Energiei, Răzvan Nicolescu, într-o
conferinŃă de profil.
'Am demarat revizuirea strategiei energetice naŃionale şi o primă concluzie
care se desprinde este că România are un necesar de investiŃii în sectorul
energetic de 4 - 5 miliarde de euro pe an, în următorii zece ani, astfel încât în
jurul anului 2020 România să devină, alături de Danemarca, singura Ńară din
Uniunea Europeană independentă din punct de vedere energetic', a precizat
Nicolescu.
El a precizat şi sursele din care ar putea proveni aceşti bani. În primul rând,
ministrul de resort a precizat că aceşti bani ar putea proveni de la stat, dar, în
opinia sa, este greu de crezut că statul poate deveni investitor în sectorul
energetic, în condiŃiile în care trebuie să investească în alte domenii prioritate
cum ar fi sănătatea, educaŃia sau armata.
A doua sursă de finanŃare ar putea fi, în opinia ministrului Nicolescu, capitalul
privat autohton, care, însă, este insuficient dezvoltat.
În ceea ce priveşte atragerea capitalului privat străin, Răzvan Nicolescu a
spus că se constantă un trend pozitiv, având în vedere investiŃiile realizate de
marile companii din energie care au venit în România, dar competiŃia în lume
este puternică şi România trebuie să devină mai atractivă pentru investitori.
'Mai rămâne posibilitatea ca aceste 4 - 5 miliarde de euro să reprezinte
finanŃare din partea companiilor de stat. Aici avem un potenŃial imens. Mă
bucur că inclusiv aceste procese de listare a Nuclearelecrica, Romgaz,
Electrica, au făcut ca pentru prima dată, anul acesta, România, la nivelul
companiilor de stat, să depăşească un buget total de investiŃii de un miliard
de euro. Bugetul pe anul 2014 al companiilor de stat din domeniul energetic
este de 1,3 miliarde de euro', a explicat Nicolescu.
El a mai spus că acest buget trebuie să crească, potenŃialul real fiind de 2
miliarde de euro pe an, iar avantajele suplimentare ale listării la bursă constau
în transparentizarea activităŃii şi impunerea regulilor de guvernanŃă
corporativă la companiile de stat de care acestea au foarte mare nevoie.
În privinŃa programului de listare a companiilor de stat, ministrul de resort a
arătat că speră ca, în prima parte a anului 2015, să se listeze Complexul
Energetic Oltenia, iar în a doua parte a anului, Hidroelectrica, după ce iese
din insolvenŃă. Răzvan Nicolescu a mai spus că se poartă discuŃii inclusiv
pentru listarea OPCOM (operatorul pieŃei de energie electrică şi gaze naturale
din România - n.r.).
În privinŃa companiilor de stat, Răzvan Nicolescu a precizat că este interesat
de două aspecte, respectiv să aibă o strategie de dezvoltare pe cel puŃin 10
ani şi să nu aibă probleme de lipsă de integritate. AGERPRES



Mircea Ursache (ASF): România trebuie s ă aibă o legisla Ńie european ă în
domeniul pie Ńei de capital

România trebuie să aibă o legislaŃie europeană în domeniul pieŃei de capital,
în câŃiva ani, iar pentru atingerea acestui obiectiv 'măturarea legislaŃiei
secundare' este un demers mai mult decât necesar, a declarat marŃi Mircea
Ursache, vicepreşedintele AutorităŃii de Supraveghere Financiară, cu ocazia
celei de-a treia ediŃii a conferinŃei 'FinanŃare prin piaŃa de capital', organizată
de ziarul Bursa.
'Rolul AutorităŃii de Supraveghere Financiară este de a implementa legislaŃia
europeană în litera ei. România, în câŃiva ani, trebuie să aibă o legislaŃie
europeană. Noi am început un proces de transformare a pieŃei de capital. Din
cauza supra-reglementării, piaŃa de capital a început să fie neproductivă.
Toate aceste adăugiri la lege n-au făcut decât să împovăreze piaŃa. În
momentul de faŃă, măturarea întregii legislaŃii secundare nu va face decât să
creeze un mediu legislativ favorabil pieŃei. Trebuie acum să ne ocupăm de
legislaŃia primară. În perioada următoare, va fi adoptat un act normativ pentru
a rezolva, de exemplu, situaŃiile existente pe PiaŃa Rasdaq. Pe 29 iulie am
transmis Ministerului de FinanŃe forma finală a actului normativ, în funcŃie de
observaŃiile făcute de Ministerul de JustiŃie. De asemenea, pe 30 iulie a.c. am
înaintat legiuitorului proiectul de modificare a legislaŃiei ce priveşte fondurile
alternative. Dacă aceste aspecte se rezolvă, imaginea pieŃei de capital va fi
alta', a afirmat Mircea Ursache.
Potrivit acestuia, reglementările AutorităŃii de Supraveghere Financiară
trebuie să rezolve mai multe probleme.
'Nu ştiu cât de prietenoase pot fi reglementările AutorităŃii de Supraveghere
Financiară, dar ele trebuie să rezolve mai multe probleme. PiaŃa este
confruntată la ora actuală cu bătălii personale, cu atitudini bulevardiere. Să nu
vă aşteptaŃi ca eu să arbitrez un meci în care jucătorii sunt interesaŃi să-şi dea
la picioare. SancŃiunile vor continua pentru cei care vor încălca regulile pieŃei.
Rolul reglementatorului este de a pune în ordine. De asemenea, am adoptat
recent un act prin care ne-am afiliat la un acord cu Statele Unite al Americii,
privind evitarea evaziunii transfrontaliere. Prin acest acord, vom cunoaşte
orice fel de tranzacŃie şi venituri obŃinute de unii sau de alŃii, fie pe teritoriul
american, fie în altă parte. Nu în ultimul rând, am convenit cu Banca NaŃională
ca la nivelul ASF să existe un fond de rezoluŃie dedicat exclusiv firmelor de
investiŃii, separat de cel al Băncii NaŃionale', a mai spus vicepreşedintele ASF.
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Sobolewski: Eliminarea barierelor, necesar ă ca pia Ńa de capital s ă
devin ă interesant ă pentru investitori

Eliminarea barierelor şi a obstacolelor este necesară pentru ca piaŃa de
capital din România să devină un produs interesant pentru investitori, a
declarat, marŃi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, Ludwik
Sobolewski, la o conferinŃă de specialitate.



"Sunt foarte multe lucruri care nu depind de noi, cum ar fi de exemplu politicile
statului faŃă de antreprenori. Ceea ce Ńine însă de noi şi ce putem face se
referă la eliminarea barierelor şi a obstacolelor, astfel încât piaŃa de capital din
România să devină un produs interesant pentru investitori. Trebuie să
realizăm un produs atrăgător pentru antreprenori şi investitori. Aceştia nu vor
veni pe piaŃa de capital atâta timp cât nivelul cifrei de afaceri va fi unul scăzut.
De asemenea, companiile listate deja nu vor utiliza această piaŃă atâta timp
cât cifra de afaceri rămâne scăzută', a afirmat Sobolewski.
Potrivit acestuia, piaŃa BVB este foarte intensă şi merge în paralel pe mai
multe direcŃii.
'Suntem în directă comunicare cu cei care sunt membri în comitetele unde se
decide dacă România poate reprezenta un punct de investiŃii. PiaŃa de capital
nu e un produs simplu, are o arhitectură complexă. Una dintre direcŃiile
importante pe care le promovăm se referă la investitorii individuali din
România. Dacă deschidem piaŃa pentru investitorii externi, nu înseamnă că îi
vom neglija pe clienŃii individuali', a adăugat directorul general al
BVB.Agerpres


