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Cornel Codiţă

Politica Rusiei faţă de România nu poate fi înţeleasă
niciodată dacă este raportată strict la istoria relaţiilor reciproce, la acţiunile sau opţiunile politice ale
vreunui politician sau altul din România, cu atît mai
puţin la accidentele locale și gafele în care am ajuns
să excelăm cînd este vorba despre relaţia cu „marele vecin de la Răsărit”. Rusia face astăzi politică, nu
doar în spaţiul în care se găsește România, ci la nivel
global, pe liniile de forţă ale unei paradigme geostrategice care opune dimensiunea eurasiatică celei
euroatlantice.
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INVESTITORI
CAMERA DE COMERÞ ªI INDUSTRIE PRAHOVA A DESCHIS REPREZENTANÞÃ LA MOSCOVA

Piaþa Federaþiei Ruse este
foarte importantã pentru oamenii
de afaceri români
Interviu cu domnul Aurelian Gogulescu, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie Prahova
economice în Federaþia Rusã, programatã pentru intervalul 27 mai - 3
iunie a.c. Programul acestei misiuni
este unul complex ºi cuprinde forumuri de afaceri, întâlniri bilaterale,
vizite la companiile din zona Moscova, dar ºi Vladimir ºi Smolensk.
Aceastã misiune este, de fapt, prima
dintr-un ºir de 3 misiuni economice
pe care dorim sã le organizãm în
acest an în Federaþia Rusã.
Doresc sã menþionez cã participarea directã în cadrul misiunii este
deosebit de importantã, discuþiile de
afaceri directe dintre viitorii colaboratori sunt de asemenea, esenþiale,
mai ales cã am primit din partea partenerului rus o listã cu numeroase
firme ruseºti care sunt interesate de
colaborãri cu firme româneºti. Firmele ruseºti sunt din Moscova, dar
ºi din alte regiuni ale Federaþiei
Ruse ºi ºi-au exprimat deja punctual
intenþiile de colaborare cu firmele
româneºti, specificând domenii ca:
importul de produse alimentare ºi de
bunuri de larg consum, de obiecte
sanitare, de confecþii, dar ºi exportul
pe piaþa româneascã de produse din
Domnul Gogulescu spune cã e imperios necesar sã relansãm relaþiile economice bilaterale.
plastic, materiale de construcþii,
cherestea, etc.
prima reprezentanþã a unei camere le din Rusia, România ºi statele Pe- þara, pentru urmãtoarele domenii de
Reporter: Cum colaboraþi cu aude comerþ româneºti în Federaþia ninsulei Balcanice, cu o bazã de date interes:
toritãþile române pentru dezoltarea
- export românesc de: utilaje ºi schimburilor comerciale româRusã. Semnarea oficialã a Acordu- de 2.400.000 companii din 12 þãri lui prin care Reprezentanþa CCI potenþiali parteneri pentru firmele echipamente pentru industria pe- no-ruse?
Prahova la Moscova a luat fiinþã, a prahovene ºi româneºti, s-au trolierã ºi de gaze naturale, cabluri,
Aurelian Gogulescu: Cu ocazia
avut loc în cadrul oficial prilejuit de înscris deja importante firme româ- piese sudate, echipamente pentru vizitei efectuate recent în România,
încheierea lucrãrilor Comisiei Inter- neºti. În ceea ce priveºte rezultatele protecþia muncii, vopsele, grundu- Preºedintele Agenþiei Informaþioguvernamentale Româno – Ruse de concrete, este vorba deja de o cola- ri, tâmplãrie, materiale de construc- nal –Economice Ruso- Balcanice a
Colaborare Economicã ºi Tehnico – borare a unei firme prahovene pro- þii, confecþii, produse de uz casnic, avut întâlniri cu oficialitãþile romducãtoare de ambalaje de hârtie, cu vin, produse alimentare – conserve âneºti, la nivel local – Prefectul Juªtiinþificã.
Am avut ºansa ca anul trecut,
de legume ºi fructe, mezeluri, mie- deþului Prahova ºi Preºedintele
Recent, la mijlocul un partener rus.
Consiliului Judeþean
în luna octombrie, sã semnãm cu lunii martie a acestui Reporter: Sunt firmele româ- re, ambalaje din plastic
ºi
din
hârtie,
mean,
a
avut
loc
vizita
neºti
interesate
de
piaþa
ruseascã?
Prahova - ºi la nivel
Agenþia Informaþional “Misiune
î n R o m â n i a a Din ce domenii? Cum îi ajutã aceas- dicamente de uz vetecentral la Ministerul
Economicã Ruso-Balcanicã
economicã în
Preºedintelui Agen- tã reprezentanþã în penetrarea pieþei rinar;
Economiei, Comerun Acord de Parteneriat în baza
- import de: instala- Federaþia Rusã
þ i e i I n f o r m a þ i o- ruseºti?
þului ºi Mediului de
Afaceri. Oficialitãþicãruia am deschis o reprezentanþã n a l - E c o n o m i c ã Aurelian Gogulescu: Interesul þii diverse, cauciuc sin- în perioada 27
Ruso-Balcanicã,
ortetic,
negru
de
fum,
le române au fost exfirmelor
româneºti
pentru
piaþa
Fea Camerei de Comerþ ºi Industrie
ganizatã de C.C.I. deraþiei Ruse este unul important, materii prime pentru mai - 3 iunie” .
trem de receptive ºi
(C.C.I.) Prahova la Moscova.
Prahova, cu un pro- aºa cum a reieºit din chestionarele producerea de fontã ºi
au manifestat dispogram complex de de testare a interesului pentru coo- alamã, diverse substanþe ºi produse nibilitate pentru dezvoltarea relaþiiAurelian Gogulescu: Am avut întâlniri ºi discuþii, în care s-au pus la perarea economicã bilateralã, pe chimice;
lor ºi sprijinirea cooperãrii bilatera- colaborãri în transportul de pro- le. Oficialitãþile judeþene au accepºansa ca anul trecut, în luna octom- punct noi direcþii, în sensul unei cât care le-am întocmit ºi le-am trimis
brie, sã semnãm cu Agenþia Infor- mai eficiente colaborãri în cadrul Re- cãtre numeroase firme prahovene ºi duse petroliere, asocieri ºi partene- tat propunerea de semnare a unui
maþionalã-Economicã Ruso-Balca- prezentanþei. Avem o comunicare ºi româneºti. Feed-back-ul a fost unul riate pentru dezvoltarea de diverse Acord la nivel regional pentru
nicã un Acord de Parteneriat în baza o conlucrare permanentã cu repre- pozitiv, confirmându-ne interesul afaceri, finanþãri în vederea dezvol- extinderea cooperãrii ºi pe alte placãruia am deschis o reprezentanþã a zentanþii Agenþiei, iar rezultatele nu firmelor româneºti pentru iniþierea tãrii de activitãþi logistice, procesare nuri – cultural, social – alãturi de
Camerei de Comerþ ºi Industrie au întârziat sã aparã. În primul rând, ºi derularea relaþiilor economi- cereale etc.; subcontractãri piese cooperarea economicã.
(C.C.I.) Prahova la Moscova. Aceasta pe portalul informatic deþinut de co-comerciale româno-ruseºti, pen- strunjite.
Reporter: Vã mulþumesc!
Aceastã reacþie ne-a determinat sã
constituie o premierã la nivelul si- Agenþie, care reprezintã un spaþiu in- tru cã am primit pânã acum în jur de
ANCUÞA STANCIU
stemului cameral românesc, fiind formaþional comun pentru companii- 100 intenþii de colaborare din toatã demarãm organizarea unei misiuni

Reporter: Care este opinia dvs.
cu privire la relaþiile economice
româno-ruse în acest moment ?
Aurelian Gogulescu: Piaþa Federaþiei Ruse, o piaþã de 142 milioane locuitori, este foarte importantã
pentru România, pentru oamenii de
afaceri români.
România a avut o importantã tradiþie în ceea ce priveºte exportul de
mãrfuri pe aceastã piaþã, export care
constã în utilaj petrolier, mobilier,
bunuri de larg consum, produse
agro-alimentare, produse electrocasnice etc.
Având în vedere tradiþia colaborãrii economice cu Rusia, pe de o
parte, iar pe de altã parte, criza economicã prelungitã din prezent, este
necesarã identificarea de potenþiali
parteneri de afaceri pentru firmele
româneºti, pe piaþa rusã, în acest
moment.
În prezent, chiar dacã volumul
exporturilor româneºti, dar ºi structura exporturilor noastre pe piaþa
rusã s-a schimbat mult, potenþialul
rãmâne unul important, pentru cã
Rusia e o þarã cu o economie de tip
emergent ºi e imperios necesar sã
relansãm relaþiile economice bilaterale, în scopul ºi în sensul echilibrãrii balanþei comerciale în favoarea
exporturilor noastre, în beneficiul
firmelor româneºti.
Reporter: Cum colaboraþi cu
Agenþia Informaþionalã-Economicã
Ruso-Balcanicã? Ce paºi concreþi
au fost fãcuþi pentru dezvoltarea relaþiilor româno-ruse ?

Mircea Vescan: Este nevoie de normalizarea
relaþiilor româno-ruse
Interviu cu Mircea Vescan, directorul general al Armax Gaz
Reporter: Anul trecut, ne-aþi îngheþate. Este inexplicabilã sla- prezenta un pas decisiv pentru
spus cã Armax Gaz întreprinde acti- ba activitate comercialã pe care ieºirea din crizã.
Reporter: Ce domenii ar putea
vitãþi susþinute ca sã pãtrundã pe România o are, la ora actualã, cu
piaþa ruseascã. Aþi progresat în acest Federaþia Rusã ºi statele din fos- atrage investitorii ruºi în România?
tul spaþiu CAER.
demers?
Mircea Vescan: În primul rând
Avem nevoie de oameni ºi deci- sectorul energetic, urmat de indusMircea Vescan: Progresele fãcute
de noi pentru pãtria uºoarã, spre
trunderea pe piaþa “Armax Gaz” este liderul naþional în producerea de exempl u pr oducþia de mobirusã s-au intensifiaparaturã ºi echipamente destinate industriei
cat ºi s-au fãcut
lã, dar bineînþepaºi importanþi în gazeifere ºi petroliere. Compania are capital integral les ºi serviciile
în turism ºi agricontactarea ºi dez- privat, cu o tradiþie de peste 85 ani în domeniul
culturã.
voltarea de relaþii tratãrii, reglãrii ºi mãsurãrii gazelor naturale.
cu persoane de deReporter: Ce
Furnizor complet, “Armax Gaz” dezvoltã proiecte
cizie.
ar putea exporta
Totuºi, pânã în de tip “lucrare la cheie” pentru industria gazelor
producãtorii roma c e s t m o m e n t , naturale oferind proiectare, execuþie, instalare,
âni în Rusia?
aceste activitãþi nu punere în funcþiune ºi întreþinere, toate orientate
Mircea Vess-au concretizat în
can: Piaþa rusã
contracte ferme cãtre nevoile fiecãrui client în parte.
este un gigant ºi,
pentru companie.
în consecinþã, ºi
Reporter: Au apãrut schimbãri zii care sã revigoreze economia nevoile sale sunt pe mãsurã.
care sã favorizeze poziþia României româneascã ºi sistemul energetic.
Producãtorii români pot exporpe piaþa rusã? Care sunt impediReporter: Consideraþi cã dezvol- ta cu succes echipamente ºi servimentele?
tarea relaþiilor cu Rusia ar fi de bun cii pentru industria energeticã, în
Mircea Vescan: Din pãcate, augur pentru România?
special pentru sectorul de petrol ºi
nu. Reprezentanþii diplomatici ºi
Mircea Vescan: Este nevoie de gaze, servicii în sectorul IT, moeconomici ai Guvernului Româ- normalizarea relaþiilor pe care Româ- bilã, îmbrãcãminte, vinuri ºi alte
niei ori nu au priceperea necesarã, nia le are cu Federaþia Rusã, mai produse agricole.
ori pur ºi simplu nu se doreºte, exact readucerea lor la nivelul ºi staReporter: Vã mulþumesc!
pentru cã din punct de vedere co- tutul pozitiv existent cândva. Mai
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mercial, relaþiile sunt aproape departe, devoltarea acestora ar re-

VTB Capital,
interesatã de
privatizarea
CFR Marfã
VTB, a doua mare bancã de stat din
Rusia, vrea sã investeascã “câteva
sute de milioane de euro” în regiunea
Balcanilor în urmãtorii ani, vizând inclusiv privatizarea CFR Marfã, a declarat
recent Atanas Bostandjiev, directorul
general al VTB Capital, divizia de investiþii a grupului rus.
Atanas Bostandjiev a spus: “Voi fi mulþumit dacã vom investi câteva sute de
milioane de euro în urmãtorii câþiva ani
în diverse proiecte din Bulgaria, România, Serbia ºi Grecia, direct ca bancã
sau prin sprijinirea clienþilor. Existã
oportunitãþi bune în energie, transporturi, telecomunicaþii ºi agriculturã.
Vom analiza privatizãrile planificate în
Bulgaria, Serbia ºi România. Suntem
interesaþi de privatizarea companiei feroviare de marfã din România. Serbia
pregãteºte privatizãri în sectorul bancar de care suntem interesaþi. Existã
planuri similare în Slovenia ºi Croaþia”.
Mihai Macsim, directorul general al Camerei de Comerþ ºi Industrie Româno-Ruse (CCIRR), ne-a declarat, recent, într-un interviu, cã existã investitori ruºi interesaþi de infrastructura feroviarã de la noi: “Ruºii vor sã cumpere
«CFR Marfã» România sau mãcar sã le
închirieze vagoanele, întrucât ei au crizã de vagoane. Înainte, noi construiam
vagoane la Balº ºi Arad pentru ei”.
VTB Capital a deschis recent un birou
la Sofia pentru a facilita extinderea în
sud-estul Europei, cãutând sã acopere
golul lãsat de retragerea investitorilor
occidentali din regiune din cauza crizei
datoriilor de stat.
VTB Capital are filiale la Londra, Hong
Kong, Singapore, Dubai, New York,
Viena ºi Kiev.
VTB Capital a preluat în toamna anului
trecut, prin divizia austriacã BT Invest,
o participaþie de 80% la Bulgartabak,
cel mai mare producãtor de þigarete din
Bulgaria, pentru 100 milioane euro.
Guvernul de la Sofia se pregãteºte de
asemenea sã privatizeze diverse participaþii deþinute la mai multe companii
de utilitãþi, pentru a obþine fondurile
necesare pentu a acoperi serviciul datoriei de stat.
VTB vizeazã de asemenea preluarea
Vivacom, cel mai mare operator de telefonie fixã din Bulgaria, în parteneriat
cu banca bulgarã Corporate Commercial Bank. Fostul ministru bulgar de Finanþe Milen Velchev a fost numit director general al filialei VTB Capital de
la Sofia.
Guvernul ºi FMI au convenit în luna decembrie ca CFR Marfã sã fie vândutã
unui investitor strategic, într-un proces
care sã fie încheiat pânã la sfârºitul lunii octombrie a acestui an ºi în care sã
poatã fi implicate Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi
International Finance Corporation, divizia de investiþii a Bãncii Mondiale.
Statul va publica prospectul de vânzare
a acþiunilor pânã la jumãtatea lunii iunie
2012 ºi va încheia privatizarea pânã la
sfârºitul lunii octombrie 2012, potrivit
datelor anunþate în decembrie. n

Rusia pregãteºte
vânzarea unor
participaþii deþinute
de stat la
Sberbank, VTB ºi
Agricultural Bank
Preºedintele rus, Dmitri Medvedev, a cerut guvernului ºi Bãncii Centrale a Rusiei
sã elaboreze pânã în septembrie propuneri privind reducerea participaþiilor deþinute la bãncile de stat la mai puþin de
50%. Guvernul deþine 75,5% din VTB,
a doua mare bancã din Rusia, 100% din
Russian Agricultural Bank, iar Banca Rusiei deþine 57,6% în cea mai mare bancã
a þãrii, Sberbank. Cele trei bãnci sunt incluse în programul de privatizare.
Guvernul Rusiei a aprobat în decembrie
planul de privatizare pentru perioada
2011-2013, ce include vânzarea participaþiilor la zece mari companii de stat
care ar putea aduce bugetului încã 59
miliarde de dolari.
Programul de privatizare a început în
februarie, când guvernul ºi-a vândut
participaþia de 10% deþinutã la VTB, a
doua bancã din Rusia, pentru 3,3 miliarde de dolari. Sberbank intenþioneazã sã lanseze în 16 aprilie un roadshow
(turneu de promovare) pentru vânzarea unei participaþii de 7,6% deþinute
de Banca Rusiei, în valoare de 6 miliarde de dolari.
Investitorii, inclusiv cei care deþin deja
acþiuni Sberbank, apreciazã cã perioada aleasã pentru vânzarea participaþiei
deþinute de guvern este adecvatã, pieþele fiind încrezãtoare dupã injecþiile
masive de lichiditãþi ale BCE. Sberbank, controlatã de statul rus, deþine
aproximativ jumãtate din depozitele de
retail din Rusia ºi are de gând sã-ºi diversifice prezenþa internaþionalã. Recent,
Sberbank
a
achiziþionat
Volksbanken International AG, divizia
din Europa de Est a grupului bancar austriac ÖVAG, pentru 505 milioane de
euro. Volksbank a intrat pe piaþa din
România în anul 2000. În prezent, este
una din cele mai mari zece bãnci de pe
piaþa localã, cu active de 4,7 miliarde
de euro ºi o reþea de 135 de unitãþi.
Începând din 2010, strategia bãncii s-a
modificat, iar Volksbank România este
în curs de repoziþionare ca bancã universalã. Începând din octombrie 2011,
controlul asupra Volksbank România a
fost transferat cãtre un SPV (VBI Beteiligungs GmbH), în contextul vânzãrii
diviziei Volksbank International, fãrã
subsidiara din România, cãtre Sberbank, din Rusia. n

PAGINA 4

ROMANIA-RUSIA/BURSA, NR. 64

Marþi, 3 aprilie 2012

MONOGRAFIE
DATE PENTRU 2011

Economia Rusiei a crescut cu 4,2%,
investiþiile strãine în þarã – cu 66%
l Industria financiarã - cel mai important receptor rus de investiþii strãine, anul trecut
DATE GENERALE
1. Denumirea oficialã:
Federaþia Rusã

2. Poziþia geograficã:
Federaþia Rusã este situatã pe
douã continente, Europa ºi Asia,
având urmãtorii vecini:
Ø la N-V: Norvegia ºi Finlanda;
Ø la V: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Belarus;
Ø la S-V: Ucraina;
Ø la S: Georgia, Azerbaidjan,
Kazahstan;
Ø la S-E : China, Mongolia,
R.P.D.Coreeanã.

3. Suprafaþã:
17.075.400 Km2 (locul 1 în
lume).

E

conomia Rusiei
a crescut cu
4,2% în 2011, dupã
un avans de 4% în 2010, ritmul de
expansiune menþinându-se ºi anul
acesta, potrivit cifrelor oficiale de la
Moscova. În lunile ianuarie – februarie 2012, PIB-ul Rusiei a urcat
cu 4,3%, în ritm anual, iar avansul
din februarie a fost de 4,8%, generat
de majorarea semnificativã a investiþiilor ºi producþiei industriale.
Pe întreg anul curent, guvernul de
la Moscova aºteaptã o creºtere economicã de 3,7%, însã Banca Mondialã preconizeazã un avans de 3,5%. La
rândul sãu, agenþia de evaluare Standard & Poor’s (S&P) a estimat, recent, cã expansiunea economiei Rusiei va fi de numai 3,5% anul acesta.
Conform S&P, economia Rusiei
va fi “dinamicã” în primul semestru
din 2012, dupã care va pierde din
avânt din cauzã cã banca centralã va
încerca sã limiteze creditarea. Potrivit S&P, Banca Rusiei va încerca,
probabil, sã încetineascã avansul
creditãrii în semestrul al doilea, ca sã
reducã riscurile inflaþioniste generate de majorarea preþurilor electricitãþii ºi gazelor.
“Dupã un avans de 4,2% în 2011,
credem cã încetinirea ritmului de expansiune va duce la o creºtere de
3,5% a PIB-ului Rusiei în 2012”,

Rusia a exportat anul
trecut diamante brute
în valoare de 3,8
miliarde de dolari
Rusia a exportat anul trecut 32,3
milioane de carate de diamante
brute în valoare de 3,81 miliarde
de dolari, în creºtere cu 37% comparativ cu 2010, potrivit Ministerului rus de Finanþe. Primii trei mari
importatori mondiali de diamante
ruseºti au fost anul trecut Belgia
(18,8 milioane carate sau 2,516
miliarde de dolari), India (5,958
milioane de carate sau 590,57 milioane de dolari) ºi Israel (3,468
milioane carate sau 383,78 milioane de dolari).
Ministerul rus de Finanþe a mai informat cã producþia de diamante a
Rusiei s-a situat la 35,14 milioane
de carate în 2011. Rusiei îi revine
aproximativ 21% din producþia
mondialã de diamante, majoritatea
producþiei ruseºti fiind concentratã
în cele mai inaccesibile regiuni ale
lumii, imediat sub cercul polar.

Printre problemele economiei Rusiei se numãrã dezvoltarea inegalã a regiunilor þãrii. În timp ce regiunea capitalei
Moscova se dezvoltã exploziv, nivelul de viaþã din zona
metropolitanã apropiindu-se de cel al celor mai dezvoltate þãri europene, cea mai mare parte a þãrii, în special în

susþine Jean-Michel Six, economist
ºef pentru Europa în cadrul S&P.
Anul trecut, investiþiile strãine în
Rusia au crescut cu 66,1%, comparativ cu 2010, ajungând la 190,6 miliarde dolari, conform Serviciului
Federal de Statisticã (Rosstat). Din
aceastã sumã, investiþiile strãine directe au reprezentat 18,415 miliarde
dolari în 2011, fiind mai mari cu
33,3% faþã de anul precedent.
Rosstat precizeazã cã, la finele lui
2011, totalul capitalului strãin acumulat în economia Rusiei a fost de
347,2 miliarde dolari, în creºtere cu
15,7% faþã de 2010.
Conform Rosstat, investiþiile strãine de portofoliu din Rusia au scãzut
cu 25,1% anul trecut, la 805 milioane de dolari, iar cele în valori mobiliare au crescut cu 67,6%, la 577 de
milioane de dolari. Plasamentele
strãine în titluri de stat s-au redus cu
67,8%, la 219 milioane de dolari.
Industria financiarã a Rusiei a beneficiat de cea mai importantã sumã
din investiþiile strãine atrase în 2011,
respectiv 86,9 miliarde dolari, urmatã fiind de cea manufacturierã ºi sectorul minier. Cipru a fost cel mai
mare investitor strãin în Rusia, anul
trecut, urmându-i Olanda, Luxemburg ºi Germania.
În 2011, autoritãþile de la Kremlin
au înfiinþat Fondul Rus de Investiþii
Directe, prin care sunt co-finanþate
investiþiile internaþionale. Acesta a
obþinut, în luna octombrie, un miliard de dolari de la un fond suveran
din China, iar premierul rus Vladimir Putin estima, anul trecut, cã fluxurile de capital cãtre instrumentul
creat vor ajunge în curând la 60 - 70
miliarde dolari.

zonele rurale ºi ale populaþiilor minoritare din Asia, a rãmas puternic în urmã. Dezvoltarea economicã se face
sesizabilã ºi în alte câteva mari oraºe precum Sankt Petersburg, Kaliningrad ºi Ecaterinburg, ca ºi în zonele rurale adiacente.

Standard&Poor’s (S&P) a avertizat recent cã ar putea retrograda ratingul suveran al Rusiei, “BBB” cu
perspectivã stabilã, dacã preþul petrolului se va reduce, având în vedere ºi promisiunile electorale ale
preºedintelui ales Vladimir Putin,
care presupun majorãri ale salariilor
ºi cheltuielilor publice, precum cele
în domeniul apãrãrii, ajutoarelor sociale ºi infrastructurii, evaluate de
analiºti la 170 de miliarde de dolari,
pe parcursul a ºase ani. Potrivit S&P,
o scãdere de 10 dolari a preþului barilului de petrol va provoca o reducere
a veniturilor Rusiei echivalentã cu
1,4% din PIB. Agenþia estimeazã cã
pentru echilibrarea bugetului rus
este nevoie ca preþul mediu anual al
petrolului sã fie de 120 de dolari pe
baril, peste nivelul de 117 dolari pe
baril luat în calcul de guvernul de la
Moscova.
În prezent, preþul barilului de petrol Ural, de referinþã în Rusia, este
cotat la circa 125 dolari pe baril. “Preþul ridicat al petrolului permite în prezent nivelul cheltuielilor guvernamentale. În acelaºi timp, presiunile de
creºtere a cheltuielilor, generate de
îmbãtrânirea populaþiei ºi promisiunile din campania electoralã, fac necesarã obþinerea unor venituri suplimentare”, considerã S&P.
Rusia este extrem de dependentã
de preþul petrolului ºi de conjunctura
economicã mondialã, chiar dacã Putin susþine o strategie de diversificare a economiei.

Banca Mondialã: Economia
Rusiei va creºte în 2012 cu
3,5%

S&P: Ratingul Rusiei
depinde de preþul petrolului

Rusia intenþioneazã sã exporte 27 de milioane
de tone de cereale în 2012
Rusia nu va limita exportul de cereale în 2012, estimând cã acesta ar putea
atinge 27 de milioane de tone. Prim-vicepremierul rus, Viktor Zubkov, a declarat recent, într-o întâlnire cu ºeful guvernului, Vladimir Putin: “Avem posibilitatea sã nu reducem în acest an cantitatea cerealelor destinate exportului, planificatã la 27 de milioane de tone”.
La ora actualã, Rusia deþine o cantitate reportatã de anul trecut de 94 de milioane de tone, ceea ce-i permite sã acopere toate necesitãþile pieþei interne.
“Companiile care se ocupã de exportul cerealelor pot încheia contracte pentru aprilie, mai, iunie. (...). Preþurile mondiale sunt destul de ridicate, ceea ce
va avea o influenþã pozitivã asupra stãrii agricultorilor”, a indicat Zubkov.
Vladimir Putin a spus cã Rusia este al treilea furnizor de cereale din lume,
dupã SUA ºi Canada.
Rusia a fost nevoitã, în august 2010, sã impunã un embargou asupra exportului de cereale, fiind afectatã de cea mai gravã secetã din ultimii 100 de
ani. Þara ºi-a reluat exportul în vara anului 2011.

Economia Rusiei va înregistra
anul acesta o creºtere de 3,5%, sub
estimãrile guvernului, de 3,7%, se
aratã într-un raport al Bãncii Mondiale, care precizeazã cã autoritãþile
ar trebui sã ajusteze politicile fiscale
pentru a asigura stabilitatea macroeconomicã.
Inflaþia în Rusia ar urma sã ajungã
la 6% în 2012, puþin sub nivelul record de 6,1% înregistrat în 2011.
Banca Mondialã estimeazã într-un
scenariu de bazã cã avansul Produsului Intern Brut al Rusiei va încetini
în 2012 la 3,5%, faþã de 4,3% în
2011, iar economia se va redresa în
2013, înregistrând o creºtere de
3,9%. Scenariul estimeazã cã acþiunile liderilor europeni pentru reducerea gradualã a riscurilor asociate
cu criza din zona euro vor avea succes, iar preþul mediu al barilului de

þiþei va fi de 98,2 dolari în 2012 ºi
97,1 dolari în 2013. Totuºi, avertizeazã Banca Mondialã, fluxurile de capital în Rusia vor rãmâne probabil
volatile, iar deficitul bugetar va fi de
1,3% din PIB în 2012 ºi de 0,9% din
PIB în 2013.

Fitch: Privatizarea bãncilor
din Rusia ar putea duce la
retrogradarea ratingurilor

Decizia guvernului de la Moscova
de a-ºi reduce acþiunile deþinute la
bãncile din Rusia ar putea duce la
scãderea potenþialã a sprijinului statului, ceea ce ar avea ca rezultat o
scãdere moderatã a pragului ratingului de suport, se aratã într-un raport
al Fitch Ratings.
Recent, preºedintele rus Dmitri
Medvedev a cerut guvernului ºi Bãncii Centrale a Rusiei sã elaboreze
pânã în septembrie propuneri privind
reducerea participaþiilor deþinute la
bãncile de stat la mai puþin de 50%.
Guvernul deþine 75,5% din VTB, a
doua mare bancã din Rusia, 100% din
Russian Agricultural Bank, iar Banca
Rusiei deþine 57,6% în cea mai mare
bancã a þãrii, Sberbank. Cele trei bãnci
sunt incluse în programul de privatizare.
Fitch apreciazã cã în cazul reducerii participaþiilor deþinute de guvern
la bãncile de stat la mai puþin de
50%, impactul va fi moderat negativ
pentru nivelul potenþialului sprijin
pe care agenþia îl ia în calcul pentru
ratingurile bãncilor. Împreunã cu
tendinþa guvernelor, observatã pe
plan mondial, de a-ºi reduce sprijinul
implicit pentru bãnci, impactul va fi
probabil o retrogradare cu o treaptã a
pragului ratingului de suport pentru
bãncile ruseºti.

usia este cel mai mare producãtor de petrol ºi cel mai
mare exportator de gaze
naturale, nichel ºi paladiu.
Vânzãrile de energie contribuie la
aproape jumãtate din veniturile la

R

Guvernul Rusiei a aprobat în
decembrie planul de
privatizare pentru perioada 2011-2013, ce include
vânzarea participaþiilor la zece
mari companii de stat care ar putea
aduce bugetului încã 59 miliarde
de dolari.
Vânzarea activelor companiilor
de stat este menitã sã reducã deficitul
bugetar, estimat la 5,3% din PIB în
2010 ºi la 3,6% din PIB în 2011. Programul de privatizare a început în februarie, când guvernul ºi-a vândut
participaþia de 10% deþinutã la VTB,
a doua bancã din Rusia, pentru 3,3
miliarde de dolari. Sberbank intenþioneazã sã lanseze în 16 aprilie un
roadshow (turneu de promovare)
pentru vânzarea unei participaþii de
7,6% deþinute de Banca Rusiei, în
valoare de 6 miliarde de dolari, o decizie menitã sã arate cã cel mai mare
grup bancar din Rusia este un jucãtor
important într-o industrie europeanã
decimatã de criza financiarã mondialã.

Moody’s: Aderarea Rusiei
la OMC va avea un impact
mixt asupra companiilor
ruse

Deºi aderarea Rusiei în acest an la
Organizaþia Mondialã a Comerþului
(OMC) va fi beneficã pentru importatorii ºi exportatorii interni, industriile ce produc utilaje ºi echipamente vor avea probabil de suferit, potrivit Moody’s Investors Service.
“Condiþiile pentru acceptarea Rusiei
în OMC includ reducerea plafonului
mediu asupra tarifelor de import, de
la 10% la 7,8%, ceea ce în general va
fi în beneficiul consumatorilor, va
stimula cererea ºi va ajuta marile
companiile importatoare”, a explicat
analistul Serghei Griºunin. În opinia
lui, “vor avea de câºtigat retailerii de
alimente ºi produse nealimentare, iar
profilurile de creditare ale companiilor vor creºte ºi ar putea scãdea gradul lor de îndatorare”.
Mai mult, apreciazã Moody’s,
producãtorii de metale neferoase, feroase ºi produse chimice îºi vor majora, cel mai probabil, producþia, dar
pentru aceste companii implicaþiile

buget ale Rusiei.
Federaþia a rãmas profund dependentã de exporturile de materii prime, în mod special petrol, gaze naturale, metale ºi cherestea, lãsând
þara vulnerabilã la variaþia preþurilor

4. Populaþia:
141.888.900 milioane de locuitori (la 27 iulie 2008) - locul 9 în
lume. Densitatea medie este de
8,3 locuitori pe km pãtrat, iar în
zona europeanã de 25 locuitori pe
km pãtrat.

5. Capitala:
Moscova. Principalele oraºe:
Sankt Petersburg, Nijnii-Novgorod, Novosibirsk, Ekaterinburg,
Samara, Omsk, Celiabinsk, Ufa,
Kazan, Perm, Rostov pe Don.

6. Moneda naþionalã:
rubla. Subdiviziune: copeica
(1 rublã – 100 copeici). Cursul
este fluctuant.
În 28 martie 2012:
1 dolar - 28,9927 ruble;
1 euro - 38,6957 ruble.
pozitive ale aderãrii Rusiei la OMC
vor fi vãzute numai pe termen lung.
Agenþia apreciazã cã intrarea Rusiei în OMC va contribui la un mediu
comercial mai transparent ºi mai
predictibil, care ar putea crea noi
oportunitãþi pentru investitorii strãini ºi locali. ªi Banca Mondialã a estimat cã statutul de membru în OMC
al Rusiei ar putea majora creºterea
economicã cu 3,7% în 2012-2016 ºi
cu 11% între 2012-2021.
Dar, avertizeazã Moody’s, industriile ce produc utilaje agricole ºi
echipamente ar putea fi afectate de
intrarea Rusiei în OMC. “Producþia
acestor companii nu este competitivã pe plan mondial ºi ele au capacitãþi limitate de a-ºi îmbunãtãþi eficienþa operaþionalã. O pierdere a cotei de piaþã ºi un declin al vânzãrilor
care va reduce în final profitabilitatea ar putea avea ca rezultat deteriorarea ratingurilor acestor producãtori”, a explicat analistul Serghei
Griºunin. În decembrie, Organizaþia
Mondialã a Comerþului (OMC) a dat
undã verde aderãrii Rusiei, dupã 18
ani de negocieri în care Moscova a
încercat sã devinã membrã a acestei
organizaþii ce se ocupã de reglementarea comerþului mondial.
A.V.

Anul trecut, rata de
creºtere a PIB-ului
Rusiei a fost a treia ca
mãrime în rândul
economiilor de top.

pe piaþa mondialã.
Exporturile Rusiei s-au ridicat la
40,1 miliarde de dolari USD în ianuarie 2012. Metalele ºi energia contribuie mai mult de 80% la exporturile
Rusiei.
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STRATEGIA ENERGETICÃ

Consolidarea companiilor
energetice ruseºti în strãinãtate

Proiecte de
infrastructurã
Urmãtoarele proiecte la scarã largã, referitoare la infrastructura menitã sã creascã fiabilitatea aprovizionãrii ºi tranzitului resurselor
energetice ruseºti, au fost implementate:
- Conducta de gaze “Goluboy Potok” (Blue Stream) (16 miliarde metri
cubi de gaz pe an, 2005);
- prima fazã a sistemului de conducte Baltic (65 milioane tone de petrol pe
an, 2006);
- Conducta de gaze (33 miliarde metri cubi de gaz pe an, 2007);
- prima fazã a conductei petroliere
“Sever” (North) (8,4 milioane tone de
produse petroliere pe an, 2008).
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Implementarea urmãtoarelor
noi proiecte de infrastructurã,
menite sã diversifice pieþele de
export pentru resursele energetice ruseºti, a fost demaratã:
- Conducta de gaze “Severniy Potok” (Nord Stream) (55 miliarde metri
cubi de gaz pe an);
În noiembrie 2011, prima conductã
de 1.224 km de gaz a Nord Stream a
devenit operaþionalã prin Marea Balticã
ºi a fost salutatã de liderii politici ºi de
afaceri drept o contribuþie semnificativã
la securitatea energeticã a Europei pe
termen lung. Conducta trece prin apele
Rusiei, Finlandei, Suediei, Danemarcei
ºi Germaniei. Atunci când vor fi deplin
operaþionale la sfârºitul lui 2012, cele
douã linii ale Nord Stream vor avea capacitatea de a transporta 55 miliarde de
metri cubi/an de gaz rusesc cãtre UE
timp de cel puþin 50 de ani. Acþionarii
Nord
Stream
includ
Gazprom,
BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas, Nederlandse Gasunie ºi GDF SUEZ.
- „Unecia – Primorsk”, conductã
petrolierã ce va ocoli Belarus, cu o capacitate proiectatã de 50 de milioane
de tone, care va fi gestionatã de
“Transneft”.
Vladimir Putin a inaugurat în luna
martie al doilea tronson al sistemului
de oleoducte la Marea Balticã (BTS),
menit sã diminueze dependenþa de Belarus ºi Ucraina, ca þãri de tranzit spre
Europa. Oleoductul, cu o lungime de
1.000 de kilometri ºi o capacitate iniþialã de pânã la 30 de milioane de tone
pe an, leagã oraºul Unecia (din regiunea Briansk, la frontiera dintre Rusia ºi
Ucraina) cu Ust-Luga (regiunea
Sankt-Petersburg, nord-vest), unde
petrolul este încãrcat spre export. Proiectul trebuie sã-i permitã Rusiei sã
ocoleascã þãri de tranzit ca Ucraina ºi
Belarus, cu care a avut frecvente neînþelegeri în ultimii ani, soldate cu mai
multe întreruperi temporare ale livrãrilor de hidrocarburi ruseºti spre Europa.
Prima parte a BTS, care aduce la
Marea Balticã petrol provenind din
nordul Siberiei occidentale, funcþioneazã de la sfârºitul anului 2001.
- Conducta petrolierã Eastern Siberia – Oceanul Pacific (80 milioane tone
de petrol pe an).
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usia încearcã sã revinã
într-o poziþie de monopol
internaþional în domeniul
energiei. Ambiþiile Rusiei pe plan modial reies din Strategia Energeticã pânã în 2030, aprobatã de guvern pe 13 noiembrie 2009.
“Obiectivul strategic al politicii
strãine energetice a Rusiei este maximizarea utilizãrii potenþialului
energetic pe piaþa mondialã, sporirea poziþiilor în strãinãtate ºi obþinerea câºtigului maxim posibil pentru
economia naþionalã”, se aratã în documentul citat.
Potrivit actului, pânã în 2030, exportul resurselor energetice va rãmâne factorul major de dezvoltare pentru
economia ruseascã, dar impactul sãu
asupra economiei Rusiei se va diminua: ”Ratele de creºtere ale exportului
de energie vor încetini treptat ºi este
de aºteptat ca volumul sã se stabilizeze pânã la sfârºitul perioadei.
Aceastã tendinþã corespunde politicii economice pe termen lung a
þãrii, care se concentreazã pe diversificarea structurii economice ºi pe
diminuarea dependenþei þãrii de exporturile de energie”.
Strategia energeticã a Rusiei pânã
în 2030 este o updatare a documentului cu acelaºi nume, pe o perioadã
pânã în 2020.
Pe fondul implementãrii Strategiei energetice pânã în 2020, exporturile de combustibili ºi energie au
crescut, iar cele de produse petroliere, în locul petrolului brut, sunt în
dezvoltare de asemenea, se mai aratã în noul document.

Sporirea prezenþei
companiilor ruseºti
în strãinãtate
Ruºii vor sã-ºi sporeascã prezenþa
în strãinãtate, în trei etape.
În primã fazã, pânã în 2015, trebuie dezvoltatã cooperarea cu þãrile
consumatoare de energie ruseascã,
inclusiv prin schimburi de active,
profitabile de ambele pãrþi. De asemenea, urmeazã sã fie semnate

Investiþiile necesare
pentru dezvoltarea
complexului
energetic – 2,4–2,8
trilioane dolari
Dezvoltarea diverselor industrii
ale complexului de combustibili ºi
energetic, energiei regenerabile,
furnizãrii de încãlzire centralizatã
ºi economisirii de energie vor necesita investiþii masive în valoare
de 2.4–2.8 trilioane dolari, la preþurile considerate din 2007, potrivit strategiei.
Sursele majore de investiþii vor include fondurile proprii, profiturile
societãþilor comerciale comune
(ruseºti ºi strãine) cu atragerea de
credite ºi active obþinute prin emisiunea de acþiuni noi. În decursul
procesului de modernizare a centralelor nucleare ºi hidroelectrice
existente ºi de construire a unora
noi, precum ºi în cazul când, datoritã elementelor specifice ale regiunii, firmele de energie din regiune nu vor fi auto-suficiente ºi atrãgãtoare pentru investitori, activele statului vor fi de asemenea mãrite în mod corespunzãtor conform documentelor aprobate ale
programului.

Principalele probleme legate de resursele energetice ale Rusiei:
ü reducerea cererii ºi scãderea preþurilor pentru
resursele energetice, din cauza crizei economice
mondiale;
ü diversificarea insuficientã a pieþelor de desfacere pentru resursele energetice ale Rusiei ºi a structurii exporturilor de materii prime;
ü politizarea relaþiilor energetice dintre Rusia ºi
exterior;
ü nivelul scãzut al activitãþilor companiilor ener-

getice din Rusia pe pieþele externe.
Strategia mai noteazã cã pentru atingerea obiectivului politicii energetice externe trebuie realizate,
printre altele, urmãtoarele:
ü recunoaºterea intereselor naþionale ale Rusiei în
dezvoltarea sistemului de funcþionare a pieþelor
energetice mondiale, care vizeazã dezvoltarea lor
previzibilã ºi stabilã;
ü diversificarea pieþelor de export ºi a structurii

exportului de mãrfuri;
ü asigurarea unor condiþii stabile pe pieþele de
energie, inclusiv o cerere garantatã ºi preþuri sigure pentru resursele energetice majore exportate;
ü consolidarea unor poziþii în exterior pentru companiile ruse energetice majore;
ü asigurarea unei cooperãri internaþionale eficiente în implementarea unor proiecte riscante
ºi complexe din Rusia.

acorduri interguvernamentale de co- Þara asigurã 25% din comerþul diþionali de resurse energetice ºi combustibil pentru motoare, produoperare pentru promovarea interese- mondial de gaze naturale, dominând dezvoltarea unor relaþii la fel de sta- se chimice bazate pe gaz ºi petrol,
lor companiilor energetice ruseºti.
atât piaþa europeanã a gazelor natu- bile cu noi pieþe energetice vor fi electricitate).
Astfel, Rusia nu numai cã îºi va
În a doua fazã (2020-2022), ar rale ºi cea a Comunitãþii Statelor unele dintre principiile cheie.
trebui dezvoltate ºi implementate Independente. Gazul rusesc acoperã Împreunã cu exportul de energie menþine poziþia sa ca cel mai mare
programe de acþiune coordonate ºi aproximativ 30% din consumul to- primarã, un accent deosebit se va furnizor de energie din lume, dar va
cu alte direcþii economice externe, tal de gaze din þãrile europene (in- pune pe exportul unor produse ener- ºi schimba de asemenea din punct de
pentru întãrirea poziþiei Rusiei în clusiv Turcia, dar excluzând þãrile getice procesate, precum ºi pe dez- vedere calitativ prezenþa sa pe piaþa
cooperarea energeticã regionalã (cu din Comunitatea Statelor Inde- voltarea producþiei acestora de cãtre mondialã de energie prin diversificaþãrile din Uniunea Europeanã, re- pendente). Cu un sistem unic de firme ruseºti de combustibil ºi ener- rea structurii exporturilor sale de materii prime ºi destinaþiile exporturilor
giunea Asia-Pacific, Orientul Mijlo- transport al gazelor, Rusia are de gie care opereazã în strãinãtate”.
de energie, dezvoltând activ noi pieþe
asemenea un rol
ciu, Africa, Asia
pentru comercializarea energiei ºi
Centr alã ºi de Practica schimbului de active energe- important în fur- Europa ºi þãrile
extinzând prezenþa firmelor ruseºti în
Sud-Est, Ameri- tice ºi participãri de capital comune nizarea de gaze
Comunitãþii Statelor
strãinãtate. Acest lucru va face posica Latinã, Chi- ale unor companii strãine ºi ruseºti pe naturale dinspre
întreg lanþul economic – de la explo- Asia Centralã spre Independente vor rãmâne
bilã reducerea dependenþei sectoruna).
lui energetic rusesc de exportul de
Totodatã, Ru- rare ºi producþie la distribuþia de re- Europa ºi spre þã- principalele pieþe de
resurse energetice în Europa, mãrind
sia intenþioneazã surse energetice cãtre consumatorul rile Comunitãþii desfacere
final –este în dezvoltare.
totodatã profitabilitatea ºi eficienþa
sã ducã, potrivit Tranziþia la relaþiile de piaþã în do- Statelor IndepenPieþele energetice ale Europei ºi afacerilor internaþionale ale societãþistrategiei energe- meniul aprovizionãrii cu gaze natu- dente.
Rusia deþine lo- din þãrile Comunitãþii Statelor lor energetice ruseºti fãrã a mãri în
tice, o politicã rale în þãrile din Comunitatea Staflexibilã în relaþia telor Independente este în faza de cul doi din punct Independente vor rãmâne principa- mod substanþial exportul de energie
de vedere al di- lele pieþe de desfacere ale Comple- primarã”.
cu transnaþiona- realizare.
Rusia are un dialog activ cu alte
Rusia intenþioneazã sã îºi atingã
mensiunii rezer- xului energetic ºi de combustibil al
lele, precum ºi o
state, producãtori ºi consumatori
cooperare activã mari de energie, precum ºi cu uniu- velor de cãrbune Rusiei pe întreaga perioadã de im- scopurile cu ajutorul unei susþineri
a c o mp a n i i l o r nile regionale (Uniunea Europeanã, (19% din rezerve- plementare a strategiei: “Drept ur- diplomatice din partea companiilor
ruseºti cu noi cor- Eurasian Economic Community, le mondiale), lo- mare, se vor implementa mãsuri enegetice ruseºti din strãinãtate,
poraþii naþionale etc.) ºi cu organizaþii internaþionale cul al 5-lea din pentru a reduce riscul de tranzit, in- precum ºi prin participarea activã la
ºi alþi actori de pe (Shanghai Cooperation Organiza- punct de vedere clusiv dezvoltarea suplimentarã ºi procesele de negociere internaþionation, Organization of Petroleum
piaþa internaþio- Exporting Countries, Gas Expor- al producþiei mon- îmbunãtãþirea la scarã mare a infra- le pe probleme de energie, furnizanalã.
ting Countries Forum, International diale (5% din pro- structurii de export pentru a asigura rea unui echilibru între interesele
În a treia fazã a Energy Agency, etc.) .
ducþia mondialã) furnizarea de energie cãtre pieþele importatorilor, exportatorilor ºi þãrilor de tranzit al resurselor energetiºi de asemenea re- în cauzã.
strategiei (pânã în
În acelaºi timp, ponderea pieþe- ce, în tratatele internaþionale ºi orgaprezintã aproxi2030), Rusia are
în vedere formarea, la nivel global, mativ 12% din comerþul de cãrbune lor europene de energie în totalul nizaþiile internaþionale; dezvoltarea
exporturilor ruseºti de energie va cooperãrii în domeniul energiei cu
a unor lanþuri de de producþie de folosit pentru încãlzire.
energie, cu participarea companiilor
Industria energiei nucleare scãdea constant, datoritã diversifi- þãrile din Comunitatea Statelor
ruseºti ºi a unor companii din þãrile ruseºti reprezintã 5% din piaþa cãrii exporturilor cãtre pieþele de Independente, Uniunea Economicã
energiei nucleare mondiale, 15% energie din Orient (China, Japonia, Eurasia, Asia de Nord-Est, Organiconsumatoare de energie ruseascã.
O altã þintã este ca Rusia sã aibã o din piaþa reactoarelor nucleare, Republica Coreea, alte þãri din re- zaþia de Cooperare Shanghai ºi
companie energeticã cu o prezenþã 45% din piaþa îmbogãþirii nucleare giunea Asia-Pacific). Mai mult, Uniunea Europeanã, precum ºi cu
stabilã în top trei pe plan mondial, în ºi 15% din piaþa mondialã a con- pânã la sfârºitul celei de-a treia eta- alte þãri ºi organizaþii internaþionale;
domeniul energetic, ºi în top cinci la versiei combustibilului nuclear pe de implementare a Strategiei, coordonarea activitãþii pe pieþele
nivel global. Douã dintre companii- epuizat. De asemenea, Rusia asigu- ponderea pieþelor orientale de ener- mondiale de petrol ºi gaze cu
le ruseºti trebuie sã fie între primele rã 8% din producþia mondialã de gie în cadrul exporturilor ruseºti de membrii Organizaþiei Þãrilor Exporhidrocarburi lichide (petrol ºi pro- tatoare de Petrol ºi ai Forumului
zece, în cele douã topuri, pânã în uraniu natural.
Oficialii ruºi aratã, în Strategia duse petroliere) ar trebui sã creascã Exportatorilor de Gaze; asistenþã în
2030, potrivit strategiei.
Pe tot parcursul implementãrii energeticã, cã Rusia va rãmâne în de la 6% în prezent la 22–25%, în dezvoltarea zonei energetice unite
planului, ruºii vor susþine la nivel mod indiscutabil jucãtorul principal timp ce exporturile de gaze natura- Rusia-Europa-Asia; asistenþã în atrapolitic ºi economic companiile pe piaþa hidrocarburilor ºi va parti- le ar trebui sã creascã de la 0 la gerea investiþiilor strãine; dezvoltarea unor noi forme de cooperate incipa activ în dezvoltarea pieþelor 19–20%.
ruseºti energetice din strãinãtate.
Strategia ar trebui de asemenea sã ternaþionalã (inclusiv tehnologicã)
electricitãþii ºi cãrbunelui, în timp ce
îºi va întãri de asemenea poziþia în prevadã o diversificare a structurii în sectorul energetic. n
Rusia pe pieþele energetice
domeniul industriei nucleare pentru exportului de materii prime pe baza
mondiale
generarea energiei: “În acest caz, exportului sporit de produse energePoziþia Rusiei este deosebit de menþinerea de cãtre Rusia a unor re- tice cu valoare adãugatã mare (proimportantã pe piaþa mondialã a hi- laþii stabile cu consumatorii sãi tra- duse petroliere, gaz natural lichefiat,
drocarburilor, se aratã în Strategia
energeticã.
Potrivit documentului, în ultimii
Vladimir Putin: Rezerve de gaze
ani, Rusia a deþinut poziþii fruntaºe
naturale în Rusia, estimate la peste
în ceea ce priveºte producþia de
petrol ºi a asigurat 12% din canti50.000 de miliarde de mc
tatea de petrol comercializatã în
lume. Peste 80% din petrolul ruezervele de gaze naturale estimate în urma unor prospecþiuni în Rusia
depãºesc în prezent 50.000 de miliarde de metri cubi, dar pot sã se dovesesc este exportat în Europa ºi cota
deascã mult mai mari, a declarat recent premierul rus Vladimir Putin.
Rusiei din pieþele europene este de
Domnia sa a precizat: “Astãzi, rezervele de gaze naturale în urma unor prospecþiuni
aproximativ 30%. Produsele peîn Rusia sunt cele mai importante din lume ºi depãºesc 50.000 miliarde de metri
troliere ruseºti sunt de asemenea
cubi. În nici o parte a lumii nu existã mai mult gaz ca în Rusia, dar asta nu este totul. Dacã ne uitãm mai atent ºi lucrãm mai
exportate predominant în þãrile eumult la ceea ce avem, ar fi mult peste 50.000 de miliarde”.
Extinderea prospecþiunilor în domeniul zãcãmintelor de hidrocarburi rãmâne de actualitate. “Avem pentru aceasta
ropene.
toate mijloacele, trebuie sã facem rezerve pentru viitor, realizând prospecþiuni geologice pe noi teritorii, inclusiv pe
Rusia este pe locul întâi în lume
platoul continental arctic”, a subliniat Vladimir Putin, preºedintele ales al Rusiei.
din punct de vedere al rezervelor
Platoul continental arctic conþine un sfert din rezervele mondiale de hidrocarburi. Þãrile riverane au dreptul sã-l pros(23% din rezervele mondiale) ºi a
pecteze ºi sã exploateze resursele naturale de pe platoul lor continental.
producþiei anuale de gaze naturale.

R

Au fost semnate înþelegeri
pentru construcþia conductei
de gaze “Yuzhniy Potok” (South Stream) – 30 miliarde metri cubi de gaz pe an, conducta de gaze
“Pre-Caspian” (20 miliarde metri cubi
de gaz pe an) ºi conducta petrolierã
Burgas – Alexandropoulis (35 milioane tone de petrol pe an).
- „South Stream” ar urma sã transporte gaze naturale ruseºti cãtre Europa, tranzitând Marea Neagrã. Proiectul concureazã conducta europeanã
„Nabucco”. În ianuarie 2012, Turcia a
acordat autorizaþia pentru conducta
de gaz South Stream, care permite finalizarea proiectului la timp - înainte
de sfârºitul lui 2015. Proiectul South
Stream are drept scop diversificarea
rutelor de export de gaze naturale ale
Rusiei. Conducta trece pe sub Marea
Neagrã spre Europa de Sud ºi Centralã
ºi implicã o secþiune offshore de 900
km. Cu scopul de a alimenta cantitatea necesarã de gaz pentru South
Stream, vor fi extinse ºi capacitãþile
sistemului de transport de gaz din Rusia, cu completãrile de 2.300 km de
conducte de linie ºi zece staþii de compresoare, cu o capacitate totalã de
1.473 MW. Printre acþionarii proiectului South Stream se numãrã Gazprom
(50%), ENI din Italia (20%), Wintershall Holding din Germania (15%) ºi
EDF din Franþa (15%).
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Alte rute de transport
Ø „Sheyba - Abkayk”, oleoduct situat în Arabia Sauditã, care va fi operat de “GAZPROM”, prin divizia de
construcþii a “Stroytransgaz”;
Ø „Sudja - Korenevo - Gluskovo”,
gazoductul care va aproviziona regiunea Kursk, prin ocolirea teritoriului
Ucrainei;
Ø „Yamal - Europa 2” (conductã gazeiferã propusã de Belarus, traseul
acesteia urmând a ocoli Ucraina);

China propune un gazoduct
Rusia-Coreea de Sud, via China
Beijingul a propus construirea unei
conducte submarine care sã transporte gaz rusesc spre Coreea de Sud via
China ºi care reprezintã alternativa la
varianta implicând Coreea de Nord
(Republica Popularã Democratã Coreeanã, RPDC).
Transportul gazului rusesc printr-o
conductã care va lega portul Weihai,
provincia Shandong, de Coreea de
Sud reprezintã o soluþie mult mai stabilã ºi mai economicã decât varianta
Coreea de Nord”, a declarat preºedintele companiei chineze China National
Petroleum Corp., Jiang Jiemin.
Propunerea chinezã se referã la prelungirea pânã la Weihai, via Beijing, a
conductei deja existentã între exploatãrile de gaze din Siberia ºi graniþa
sino-rusã. n

PAGINA 6

ROMANIA-RUSIA/BURSA, NR. 64

Marþi, 3 aprilie 2012

AFACERI
Ionel Blãnculescu:
Este prioritar
sã îndreptãm
exporturile
spre state din
Golful Persic
ºi Rusia

E

ste prioritar ca România sã
exporte în state precum cele
din Golful Persic ºi Rusia,
ne-a declarat
analistul economic Ionel
Blãnculescu,
convins cã
trebuie sã
orientãm exporturile ºi
spre alte zone, în afarã de Uniunea
Europeanã: “Statele din zona Golfului Persic, Kuwait, Qatar,
Emiratele Arabe Unite, Oman,
Bahrain, Arabia Sauditã, state
prietene ale României de mult
timp, au simpatie faþã de þara noastrã, întâlnind personal, cu prilejul
unor întâlniri de afaceri, miniºtri ºi
alþi responsabili ai statelor respective, foºti studenþi în facultãþile
r omâneºti, car e invitã statul
român sã întãreascã legãturile de
afaceri cu respectiva zona. Îmi
aduc aminte cã la o întâlnire pe
domeniul petrolier, interlocutorii
mei din Qatar îmi spuneau cã
Institutul de Petrol ºi Gaze din
Ploieºti este considerat în Orientul Mijlociu drept Harvard-ul în
învãþãmântul petrolier”.
Domnul Blãnculescu ne-a spus cã
a avut ocazia sã meargã la Moscova,
unde a constatat cã antreprenorii ruºi
sunt “veritabili oameni de afaceri, de
calibru internaþional”, ºcoliþi în cele
mai mari universitãþi occidentale de
business.
“Am o relaþie excelentã cu mediul
de afaceri din Rusia, unde acord consultanþã pentru o companie localã.
Particip regulat la manifestãrile
Ambasadei Ruse la Bucureºti ºi ale
mediului de afaceri rus din þara noastrã. Ruºii sunt prezenþi la noi, au
combinate, au businessuri mari.
Sunt prezenþi în industria resurselor
minerale, în industria metalurgicã.
Mediul economic românesc trebuie
încurajat sã-ºi dezvolte relaþiile cu
antreprenorii din Rusia”, este de pãrere analistul.
Ionel Blãnculescu aminteºte de interesul manifestat de ºeful diplomaþiei
germane, Guido Westerwellw, faþã de
dezvoltarea relaþiilor cu Rusia. De
îndatã ce Vladimir Putin a câºtigat un
nou mandat de preºedinte, Guido Westerwellw a anunþat cã Germania
doreºte sã întãreascã"parteneriatul
strategic" cu Rusia, declarând: “Rusia
este ºi rãmâne un partener de o importanþã centralã pentru Germania ºi
Europa.Deaceea,noidorimsãcontinuãm
ºi sã aprofundãm parteneriatul strategic cu Rusia”.
Ionel Blãnculescu mai spune cã
dezvoltarea relaþiilor cu Rusia nu
ar însemna sã oprim colaborarea cu
UE: “Nu ar însemna sã oprim exporturile spre sofisticata ºi exigenta piaþã a Uniunii Europene, de pe
urma cãreia câºtigãm cât sã nu ne
prãbuºim, însã nimic mai mult”.
Analistul concluzioneazã cã
economia noastrã poate sã-ºi reporneascã motoarele, prin întãrirea relaþiilor cu Rusia, care poate deveni
piaþã de desfacere pentru produse
precum mobila, autoturisme, echipamente agricole, industriale, bãuturi alcoolice, produce chimice,
îngrãºãminte. Pe de altã parte,
domnia sa crede cã cele douã state
pot dezvolta relaþii în industria
grea ºi în industria petrolierã, adãugând: “Cred cã a venit momentul
ca România sã iasã din captivitatea
mediului economic al Uniunii Europene, întãrind afirmaþiile primului-ministru Ungureanu, referitor
la necesitatea de a reorienta exporturile ºi spre alte zone decât ale UE
ºi, mai mult, de a orienta ºi încuraja
implantarea companiilor din România spre acele zone, pentru a putea
repatria profituri în þara noastrã.
Deocamdatã suntem martorii numai a exportului de profituri din
Romania spre alte zone. Poate vom
reuºi, în afara acestui flux financiar
continuu, de 22 de ani, sã realizãm
ºi un un reflux financiar, spre România, care sã creascã veniturile la bugetul de stat ºi nivelul investiþiilor
în þara noastrã”.
Domnul Blãnculescu concluzioneazã cã, dacã þara noastrã ar fi acceptatã pe o astfel de piaþã gigant,
acest fapt ar echivala cu o nouã epocã economicã pentru România.
VIVIANI MIRICÃ

MIHAI IONESCU:

Dupã ’90, comerþul
România-Rusia a îngheþat
Interviu cu Mihai Ionescu, secretarul general al Asociaþiei Naþionale
a Exportatorilor ºi Importatorilor din România - ANEIR
care sã ºtii ce imporþi, sã poþi sã faci funcþioneze pe piaþa lor. Pânã atunci,
distribuþia, lucruri foarte dificile, ºi putem face societãþi mixte de imsã ai ºi un capital la dispoziþie sã ºtii port-export.
pe ce te bazezi. Din pãcate,
Reporter: În ce fel vã ajutã autoIMM-urile noastre nu au fost în stare ritãþile?
de aºa ceva.
Mihai Ionescu: Din anul 2000,
Reporter: Acest lucru înseamnã cerem sã folosim spaþiile ambasadei
cã mãrfurile româneºti nu se regã- noastre din Moscova, ca sã deschisesc pe piaþa din Rusia?
dem acolo un centru de promovare a
Mihai Ionescu: Nu, nu înseamnã exporturilor româneºti. Jumãtate din
cã mãrfurile româneºti nu sunt pre- spaþiul de acolo al ambasadei este
zente pe piaþa ruseascã, dar ele sunt gol, am gãsit formule juridice, orgaacolo prin firme occidentale. Am vã- nizatorice, cum sã facem sã folosim
zut la magazinele din Rusia produse acel spaþiu. Toþi miniºtrii de externe
româneºti la preþuri exagerat de mari au zis da, însã nu au dus la capãt acest
ºi le-am propus sã le dãm acele pro- lucru, din cauza birocraþiei. Avem un
duse în mod dimod de a gândi,
rect, de zece ori
de a acþiona, exComerþul România-Rusia
mai ieftin, dar nu
trem de dãunãtor.
Import
Export
au vrut, pentru cã Perioada (mii euro) (mii euro)
Sã nu creadã
ar trebui sã facã
nimeni cã piaþa
2011
(date
ei importul ºi, sã
rusã ne aºteaptã
2.092.479,611 1.018.419,095
provizorii)
plãteascã. Totope noi. Sunt scep2010
tic cã sectorul pridatã, rusul dacã
2.044.817,341 833.230,924
SURSA: INS
vede scris pe provat din România
va avea ºanse
dus “made în
România” îl ocoleºte, dar dacã vede majore acolo. Tot investiþiile strãine,
“made în Italy” sau “made în Fran- parteneriatul prin multinaþionale ºi
ce”, îl ia.
societãþile mixte pe care trebuie sã le
Mai sunt câteva firme mixte, care formãm ne vor ajuta sã ajungem pe
s-au unit ºi fac afaceri împreunã, în piaþa rusã.
Reporter: Cât de mult au scãzut,
domeniul mobilei, de exemplu, dar
foarte puþine. Am încercat în indu- dupã 1990, încasãrile din comerþul
stria uºoarã sã deschidem un punct nostru cu Rusia?
Mihai Ionescu: Înainte de ’89,
acolo, ne-am chinuit un an de zile,
Am vãzut la magazinele din Rusia produse
nu am reuºit. ANEIR a deschis re- mai bine de jumãtate din exporturile
româneºti la preþuri exagerat de mari",
prezentanþe acolo -una la Moscova noastre mergeau cãtre ruºi ºi încane-a declarat Mihai Ionescu.
ºi douã în teritoriu -, dar nu am putut sam peste 4-5 miliarde dolari. La un
pli ºi oameni de afaceri dornici sã dãm ºi banii”. O altã posibilitate era trece de aceastã bareia afacerile cu noi. ªi la ei, ca ºi la sã ne dea un avans când duceam rierã organizatoricã,
Numãrul companiilor care
noi, exportul ºi importul erau mono- marfa, iar restul la decontare sau, o nu am gãsit oameni
poluri de stat. La noi, privatizarea altã manierã - sã achite când ridicau capabili sã poatã sã exportã produse româneºti cãtre
era mult mai rapidã în acest sector ºi marfa din aceste depozite.
se ocupe de import ºi Rusia s-a ridicat, anul trecut, la
În acelaºi timp, se mai practica am renunþat.
au apãrut suficient de mulþi investitori privaþi care au luat afacerile în acel tip de comerþ care, de fapt, se
Reporter: Totuºi, 414, faþã de 360 - cât a reprezentat
mâini proprii. Acolo, procesul nu s-a mai practicã ºi acum la ruºi, pe siste- exporturile noastre numãrul exportatorilor noºtri în
mul de bazar. Rusia este plinã de ba- cãtre ruºi au crescut
întâmplat la fel de repede.
Reporter: ªi ei, practic, ce au fã- zare în care fel de fel de comercianþi de zece ori în ultimul federaþia Rusã, în 2010.
intermediazã.
cut?
deceniu. De ce?
La aceste douã tipuri de comerþ,
Mihai Ionescu: Ei, neavând firMihai Ionescu: Ruºii care au in- moment dat, aceastã cifrã coborâse
me specializate care sã facã impor- românii nu au fost ºi nu sunt în stare vestit la noi, în diverse sectoare, îºi de 100 de ori, la vreo 40 de milioatul, acest lucru presupunând sã aibã sã se alinieze. Singurii care au avut iau marfa ºi o duc la ei acasã. Aces- ne de dolari, în primii ani dupã Respecialiºti în relaþiile de comerþ exte- forþa sã facã acest lucru sunt acele tea sunt exporturile noastre, nu sunt voluþie.
rior, au mers pe urmãtoarea metodã: companii occidentale, cele care fie exporturi fãcute de noi; ei vin, proAcum a mai crescut procentul de
“aduceþi voi marfã în Rusia, o puneþi au deschis magazine proprii, cum ar duc ºi duc marfa înapoi, ceea ce nu e export cãtre ruºi, suntem cam la
în depozite - iniþial la Moscova, dupã fi IKEA, care au împânzit Rusia, fie rãu, este o ºansã a noastrã. A doua 10%, dar locul nostru a fost luat.
care au deschis depozite în alte zone -, au fãcut depozite în care au fãcut im- ºansã este sã mãrim sau sã încercãm, Avem dificultãþi organizatorice.
noi venim ºi luãm din depozite mãr- portul ºi de acolo au fãcut distribuþia. pe mãsurã ce comerþul rusesc se moAm putea sã concurãm acolo cu
furile cu bucata, le ducem în magazi- Acest tip de comerþ înseamnã sã ai o dernizeazã, sã înfiinþãm societãþi vinuri, dar ne trebuie o ofensivã, nu
ne, le vindem ºi, când le vindem, vã structurã organizatoricã în Rusia în mixte, în producþie ºi comerþ, care sã putem sã ne punem marfa în raft ºi sã
aºteptãm sã fie cumpãratã.
În orice caz, ºi în Rusia a avut loc o
stratificare a societãþii ruse, în care
MARTIE 2012
rupturile sociale sunt foarte grave.
Sunt foarte puþini care au forþã financiarã ºi-ºi permit sã cumpere produse de lux. Ceilalþi, peste 90%, trãiesc
de pe o zi pe alta. De aceea, nu te poþi
juca pe piaþa rusã în materie de caliÞara noastrã a fost prezentã, în premierã, cu pavi- nal Fair“, ce s-a desfãºurat în perioada 13-15 mar- apreciere de care se bucurã produsele lor pe pieþetate.
lion naþional, sub brandul pentru produse indus- tie. La standul românesc au expus firme exporta- le internaþionale, mai mult de jumãtate din producReporter: În concluzie, ar trebui
triale “Romania, your reliable trade partner”, la toare precum Mefin Sinaia, General Turbo Bucu- þie fiind orientatã cãtre export. Au precizat, de
târgul internaþional “Sankt Petersburg Internatio- reºti, Promex Brãila, Forserv, Drobeta Turnu Se- asemenea, cã prezenþa lor la acest eveniment insã ne zbatem mai mult pentru îmbuverin, Sim Co BH, Bu- ternaþional este determinatã de strategia lor de
nãtãþirea relaþiilor noastre economicureºti ºi Oyal Ploteks extindere a exporturilor pe piaþa rusã.
ce cu ruºii…
MATRICE DE SECTOARE STRATEGICE ªI PIEÞE ÞINTÃ SNE
Filipeºtii de Pãdure. Au În calitate de reprezentant MECMA ºi director de
Mihai Ionescu: Toþi cei care fac
2010-2014
fost expuse sisteme pavilion, domnul Costin Lianu a precizat cã precomerþ
cu Rusia sunt în câºtig. Piazenþa
cu
stand
naþional
la
Sankt
Petersburg
este
de
injecþie
ºi
compoSECTOARE
PIEÞE
þa este destul de generoasã ºi cu
nente pompe de injec- datoratã interesului crescând al firmelor exportaPeste 50 de þãri din întreaga lume; Rusia ºi China, Rusia
1
Construcþii de maºini
þie, turbine ºi compo- toare româneºti de a fi prezente pe piaþa rusã, preºanse de profit pentru toþi cei care
pentru construcþii navale
nente turbine cu abur, cum ºi parteneriatului pe care MECMA l-a dezvolOrientul Mijlociu, Africa de nord, statele membre UE,
reuºesc sã pãtrundã acolo. Eu îi
2
IT
echipamente pentru tat cu mediile de afaceri româneºti pentru a le susJaponia
îndemn pe români sã încerce mai
industria metalurgicã, þine prezenþa pe aceastã piaþã importantã.
3
Mobilã
Rusia, þãri membre CIS, SUA, UK, Statele Arabe, UE
departe, avem colaborãri pe toate
echipamente ºi servicii Ministerul Economiei din România a finanþat ºi
UE (Germania, Marea Britanie, Olanda, Franþa),
planurile, stimulãm prezenþa la
4
Confecþii
în
construcþii,
arbori
organizat
aceastã
primã
prezenþã
româneascã,
Japonia, SUA
târguri, toate tipurile de mãrfuri
sub
pavilion
naþional,
la
cel
mai
mare
eveniment
cotiþi
pentru
industria
Rusia, þãrile baltice, Israel, Cipru, Grecia, þãrile
5
Încãlþãminte
auto ºi alte componen- expoziþional tehnic din regiune, una dintre cele
sunt foarte cãutate.
scandinave
te pentru
industria mai intens industrializate din Federaþia Rusã, cu
Nu cred cã o putere de talia Rusiei
UE, þãrile de origine ale marilor investitori, þãri de
6
Electronice
constructoare de ma- scopul de a facilita ºi promova exporturile de
asamblare pentru producãtorii de componente
trebuie evitatã, din punct de vedere
ºini, cauciucuri, valþuri produse industriale românesti în Rusia, piaþã þin7
Turism rural
Japonia, SUA, Germania, Italia, Turcia, Austria, Franþa
economic ºi comercial. Din contrã,
ºi roþi de tip industrial.
tã de prim ordin în Strategia Naþionalã de Export
8
Agricultura ecologicã SUA, Europa, Japonia, Orientul Apropiat
vecinãtatea, tradiþia relaþiilor, ar tre2012-2016.
Reprezentanþii
firme9
Vie-vin
Germania, Rusia, SUA
bui sã ne încurajeze.
Firmele,
care
fac
exporturi
consistente
atât
în
þãri
lor
românesti
prezente
10 Artizanat
UE, Germania, Italia, Marea Britanie, Franþa, SUA
la targ au evidenþiat, în UE, cât ºi în Orientul Mijlociu, conteazã pe lansaReporter: Mulþumesc!
11 Servicii profesionale
UE, SUA, þãrile arabe

Reporter: Cum caracterizaþi relaþia
economicã dintre România ºi Rusia?
Mihai Ionescu: Relaþia economicã ºi comercialã România-Rusia este
una specialã, pentru cã a pornit de la
un anumit nivel în 1989, când Rusia
era principalul nostru partener, ºi la
export ºi la import, ºi, odatã cu
aºa-zisa revoluþie, s-a instalat o repulsie a societãþii, dar ºi a oamenilor
de afaceri, faþã de Rusia. Existã chiar
o pudoare a oamenilor de afaceri de
a pronunþa cuvântul “Rusia”, deºi
aveau contracte, aveau afaceri în derulare. Practic, relaþiile dintre cele
douã þãri au îngheþat.
Reporter: Care este motivul care
a stat la baza acestor fapte?
Mihai Ionescu: Motivul era acela
cã a continua sã ai relaþii cu Rusia
însemna sã susþii mai departe ideile
comuniste în România. Acest lucru
s-a întâmplat ºi în partea cealaltã. Celelalte þãri din acelaºi eºalon cu noi,
dar ºi þãrile capitaliste, nu au avut niciun pic de pudoare în continuarea relaþiilor cu Rusia ºi chiar în amplificarea lor, pentru cã Rusia este o piaþã
extrem de mare, cu potenþial financiar puternic. Acolo locuiesc 140 de
milioane de oameni, care au nevoie sã
se îmbrace ºi sã-ºi echipeze gospodãria, iar noi eram cei care le furnizau în
special bunuri de consum.
Reporter: Înþeleg cã ambele þãri
sunt vinovate de încetarea relaþiilor
comerciale bilaterale…
Mihai Ionescu: Da, este atât vinovãþia noastrã, dar este ºi o vinovãþie a partenerilor din Rusia. Populaþia
rusã era ºi ea sãtulã sã se îmbrace, sã
consume, sã-ºi mobileze casa cu produse comuniste din România. Aºa
cum ºi românii ºi-au dorit sã intre în
posesia a tot ceea ce este occidental,
deºi de multe ori produsele erau de
foarte proastã calitate, la fel ºi-au dorit ºi ruºii. Românii s-au trezit mai devreme. În Rusia ºi acum sunt curente
conservatoare care resping lucrurile
din fostul lagãr socialist.
Reporter: Ulterior, þara noastrã a fãcut ceva pentru îndreptarea lucrurilor?
Mihai Ionescu: Încã din anii
96-97, am organizat, timp de patru
ani, peste 20 de misiuni economice,
cu aproape 1000 de oameni de afaceri,
i-am dus în zeci de republici ºi regiuni, pentru a reface legãturile. Am gãsit acolo ºi autoritãþi ºi oameni sim-

Produse româneºti la Târgul Internaþional "Tehnic Sankt
Petersburg International Fair"

SURSA: SNE

cadrul unei întâlniri cu
oficialii ruºi,
buna

rea exporturilor lor pe piaþa rusã prin canale de distribuþie cât mai directe ºi eficiente. n

EMILIA OLESCU

Firmele importatoare
din Rusia pe piaþa
noastrã au ajuns,
anul trecut, la un total

492

de
,
de la 473 - numãrul
importatorilor de
produse ruseºti
din 2010.
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Relaþiile noastre cu ruºii
evolueazã încet, dar sigur
Interviu cu inginerul Mihai Macsim, directorul general al Camerei de Comerþ ºi Industrie Româno-Ruse - CCIRR
Ruºii intenþioneazã sã investeascã, în urmãtorii 10-20 de ani, în
principal în extinderea surselor de
energie primare, dar ºi în transformarea lor în energie electricã, în
primul rând prin tehnologii termo,
ne-a spus, în cadrul unui interviu,
inginerul Mihai Macsim, directorul
general al Camerei de Comerþ ºi
Industrie Româno-Ruse (CCIRR).
Potrivit domniei sale, în ceea ce
priveºte piaþa autohtonã, companiile ruseºti îºi îndreaptã atenþia, în
primul rând, cãtre investiþiile în
procesarea hidrocarburilor - rafinãrii ºi combinate petrochimice cu finalizare în centrale electrice
pe gaze, petrol, hidro ºi nucleare,
unde ofertele României sunt
atractive. Mihai Macsim ne-a vorbit, printre altele, ºi despre alte
domenii care îi atrag pe ruºi.

Reporter: Cum evolueazã relaþiile noastre cu ruºii?
Mihai Macsim: Încet, dar sigur.
În plan politic, în concordanþã cu politica liderilor europeni din UE ºi cu
interesele de apãrare a NATO. Aici
nu prea putem avea altã opinie faþã
de politica alianþelor din care facem
parte ºi de jocul intereselor private
ale unor asociaþi, puternici ºi influenþi.
Orice tentativã autonomã în interesul
nostru este sancþionatã, de cele mai
multe ori de “cãþei” care se cred egalii “dulãilor“ (vezi Olanda). Totuºi,
cred cã ideea de “pragmatism“ în implementarea intereselor noastre este
o formulã inteligentã.
Reporter: Ce investiþii au ruºii la
noi?
Mihai Macsim: Conform strategiei lor de dezvoltare, în urmãtorii
10-20 de ani vor investi în principal
în extinderea surselor de energie
primare (petrol, gaze, carbine, hidro), dar ºi în transformarea lor în
energie electricã, în primul rând prin
tehnologii termo. Interesul în România se îndreaptã, în primul rând, cãtre investiþiile în procesarea hidrocarburilor, ºi aici mã refer la rafinãrii ºi combinate petrochimice, cu finalizare în centrale electrice pe
gaze, petrol, hidro ºi nucleare, unde
ofertele României sunt atractive. De
asemenea, reabilitarea/modernizarea CET-urilor abandonate ºi pline
de datorii, construcþia de centrale
hidro ºi nucleare pentru exportul
energiei electrice, dar mai ales pentru asigurarea rezervelor (buferilor)
pentru generatoarele eoliene ºi solare (investiþii cu termene lungi de re-

Interesul ruºilor în România se îndreaptã, în primul rând, cãtre investiþiile în
procesarea hidrocarburilor", ne-a declarat Mihai Macsim.
cuperare) sunt atractive pentru com- s-ar putea sã fie interesaþi este cel al Inelul de Aur început în Nisipurile
paniile ruseºti. Plecând de la aceste locaþiilor pentru jocuri de noroc. de Aur din Bulgaria.
interese, investesc, în principal indi- Pentru circulaþia turiºtilor, sunt inteReporter: Ce ne puteþi spune derect (prin firme din UE sau Asia în resaþi în construcþia de autostrãzi spre interesul ruºilor pentru domecare sunt acþionari majoritari).
niul balneoclimateric de la noi?
Astfel, sunt prezenþi în România VTB Capital, a doua mare bancã de stat din
Mihai Macsim: Motivaþia de
în majoritatea rafinãriilor, com- Rusia, intenþioneazã sã investeascã, în ur- bazã pentru care aceºtia sunt inbinatelor siderurgice ºi metalur- mãtorii ani, “câteva sute de milioane de teresaþi de sectorul nostru balneo
gice, în construcþia de maºini, în euro” în regiunea Balcanilor, fiind interesa- este apropierea geograficã ºi sigeneral acolo unde investitorii tã inclusiv de privatizarea “CFR Marfã”, a guranþa turiºtilor. Interesul pendeclarat, recent, Atanas Bostandjiev, didin vest evitã sã investeascã din rectorul general al bãncii.
tru balneologie, în general, este
motive obiective: recuperarea in- Mihai Macsim ne-a spus, de asemenea, cã motivat de recuperarea post travestiþiilor se face pe termen lung, existã investitori ruºi interesaþi de infra- umã, pentru compensarea altor
ceea ce nu este rentabil pentru ei. structura feroviarã de la noi: “Ruºii vor sã forme de tratamente (chimiotePentru România, investiþiile lor cumpere «CFR Marfã» România sau mãcar rapie), dar mai ales de slaba
în aceste domenii sunt benefice, sã le închirieze vagoanele, întrucât ei au cri- ofertã autohtonã în Rusia.
zã de vagoane. Înainte, noi construiam vaasigurându-se un mare numãr de goane la Balº ºi Arad pentru ei”.
Reporter: Pe ce se bazeazã
locuri de muncã.
exporturile ºi, respectiv, imporAtanas Bostandjiev a declarat: “Voi fi
Reporter: Care este valoarea mulþumit dacã vom investi câteva sute turile noastre cãtre/din Rusia?
investiþiilor ruseºti în þara noastrã? de milioane de euro în urmãtorii câþiva
Mihai Macsim: În principal
Mihai Macsim: Având în ve- ani în diverse proiecte din Bulgaria, pe ce fac alþii în România - autoRomânia, Serbia ºi Grecia, direct ca bandere cele afirmate mai sus, ºi cã sau prin sprijinirea clienþilor. Existã turisme ºi componente pentru
anume cã investesc indirect, în oportunitãþi bune în energie, transporturi, acestea (“Renault”, “Ford”,
statistica investitorilor strãini din telecomunicaþii ºi agriculturã. Vom ana- mãrci germane), produse realiRomânia ei nu apar în numãr liza privatizãrile planificate în Bulgaria, zate de firme cu capital rusesc
Serbia ºi România. Suntem interesaþi de
semnificativ.
din construcþia de maºini (þevi,
Reporter: Care sunt domenii- privatizarea companiei feroviare de mar- armãturi, utilaje coplexe în dofã din România”.
le din þara noastrã în care ruºii
meniul petro-gaze, dar ºi produdoresc sã investeascã?
se ale metalurgiei neferoase),
produse din domeniul mobilei
Mihai Macsim: Suplimentar de (exemplu este autostrada din jurul
cele spuse mai sus, mai este turismul Mãrii Negre, cu o lungime de peste (într-o mãsurã mai micã), confecþii- cel balnear cu prioritate, dar ºi turi- 7000 km, care va lega toate staþiuni- lor, alimentar etc. De importat, imsmul pentru odihnã. Un loc în care le riverane acesteia, completând portãm energopurtãtori, produse ale

“Gazprom”, prin filiale, sucursale, reprezentanþe din afara României, este una din cele
câteva sute de companii ruseºti care sunt în
România, ne-a spus, într-un alt interviu, Mihai
Macsim: “«Gazprom», în mod direct, are doar
«Gazprom Export» - staþia de legãturã de la
Isaccea cu magistrala care vine din Ucraina
spre Balcani. În schimb, corporaþia ar dori sã
facã multe la noi. Acum lucreazã în þara noastrã printr-o reprezentanþã a unei sucursale din
Serbia a firmei fiice «Gazprom Nefti», care se
ocupã aproape exclusiv de petrol. Au cumpãrat o concesiune de la canadieni privind fora-

rea, extragerea petrolului, reabilitarea de sonde petroliere. Aºa fac occidentalii - iau ieftin de
la noi ºi vând scump la ruºi. Sunt în faza de a
obþine aprobãrile de la statul român. De ºase
luni tot aºteaptã”.
De asemenea, “Gazprom” prin firmele sale fiice are un interes major sã construiascã generatoare de energie electricã, pe gaze, sã foloseascã la maxim intrarea pe la Isaccea, dinspre
Ucraina. Este posibil ca ruºii de la “Gazprom”,
prin firmele fiice, filiale/sucursale, sã investeascã
în reabilitare a surselor de hidrocarburi, potrivit
domnului Macsim: “Lor le-ar conveni mai mult

sã repare sistemul de transport prin Ucraina
decât sã mergã prin “South Stream”, pentru cã
traversarea Mãrii Negre nu este simplã”.
“Gazprom Nefti”, prin firmele surori din Serbia,
vrea sã construiascã ºi depozite de hidrocarburi
în þara noastrã.
“Au nevoie de o zonã buffer ºi am fi putut sã
fim noi aceastã zonã; prin conducta «South
Stream» ar fi putut sã livreze gazele în diverse
direcþii. România trebuia sã fie un nod energetic, un nod de furnizare ºi distribuþie de gaze.
De acest proiect se vorbeºte de prin
1995-1996”, ne-a precizat reprezentantul

chimiei industriale, metalurgice
pentru construcþia de maºini, mijloace
de transport în comun pentru oraºe
din provincie, piese de schimb pentru utilaje ºi instalaþii importate anterior lui 1990, lemn etc.
Reporter: Ce estimãri aveþi cu
privire la evoluþia relaþiilor dintre
þara noastrã ºi Rusia?
Mihai Macsim: Dacã Occidentul
ºi Orientul au relaþii bune, atât politice cât ºi economice, cred cã ºi
România se va orienta cãtre Rusia ºi
piaþa rusã. În principal depinde foarte mult de abordare. Dacã este o
apordare politicã, puternic influenþatã de trecut ºi interpretãrile subiective ale acestuia, atunci relaþiile se
vor deteriora dramatic. Dacã vom
aborda pragmatic aceste relaþii,
atunci ele vor fi pozitive. Mã
gândesc în principal la posibilitatea
generãrii unui numãr mare de locuri
de muncã pentru români, cât ºi la satisfacerea imensei cereri de forþã de
muncã specializatã/calificatã din
Rusia, în principal în domeniul ingineriei ºi al specialiºtilor în construcþii industriale.
Reporter: Cãtre ce þãri ºi, respectiv, domenii se orienteazã Rusia în
strategia sa de dezvoltare?
Mihai Macsim: În prezent, din
informaþiile transmise prin media ºi
programele electorale la alegerile
prezidenþiale din Rusia, orientarea
lor în politica externã este, în primul
rând, faþã de cei care doresc colaborarea cu ei. Astfel, prioritare sunt þãrile care au fost parte a URSS, unde
construiesc relaþii ºi structuri politice, militare ºi economice specifice.
În relaþiile cu UE ºi SUA - NATO,
se aºteaptã o nouã variantã de restartare cãtre un trend pozitiv - în
primul rând o abordare pragmaticã
ºi de interes economic reciproc.
Dacã se va renunþa la politica de
confruntare, atunci vor supravieþui
ºi lumea are ºanse sã o ducã mai
bine. Orientul Mijlociu ºi Extremul
Orient, mai ales China, Japonia,
India, sunt obiective economice ºi
politice prioritare. În strategia de
dezvoltare, prioritare sunt recuperarea unor rãmâneri în urmã în domeniul tehnologic, economic ºi social.
În paralel, va continua politica de
apãrare pentru pãstrarea rolului de
balanþã în politica internaþionalã.
Reporter: Mulþumesc!
EMILIA OLESCU

CCIRR.
“Gazprom Nefti”, prin filialele ºi sucursalele
sale, mai doreºte sã reabiliteze/preia mai multe
staþii de distribuþie combustibili pe întreg teritoriul þãrii.

CCIRR a lansat proiectul “România Nod Energetic European”
Reporter: Aþi lansat proiectul
“România - Nod Energetic European”.
În ce constã acest proiect?
Mihai Macsim: Cu 5-6 ani în
urmã, CCIRR în parteneriat cu
Institutul de Economie Naþionalã
din cadrul Academiei Române a
analizat ºi evaluat perspectiva dezvoltãrii relaþiilor economice cu Federaþia Rusã. O componentã importantã a acestei relaþii este importul
de energopurtãtori. Noile reglementãri ale UE în acest domeniu stipuleazã, printre altele, ºi obligativitatea accesãrii þãrilor UE la magistralele de transport gaze ºi petrol pentru export. O simplã analizã a hãrþii
României cu poziþionarea ei pe harta Europei duce la concluzia cã
suntem în calea fluxului de energie
din toate direcþiile ºi care, paradoxal, ocolesc România (motivele le
ºtim cu toþii). Or, propunerile venite
din partea producãtorilor de gaze
naturale din þãrile ex-sovietice de a
construi cãi de transport spre
UE/Balcani, de cooperare în struc-

turi specifice cum sunt depozitele,
sistemele de interconectare-dispecerizare, dar mai ales existenþa unor
specialiºti în acest domeniu în
România ne-au determinat sã iniþiem un proiect care sã rãspundã cererii. Denumirea de Nod Energetic a
circulat de mult timp în dezbaterile
pe aceastã temã - de peste zece ani ºi a fost citatã în Strategia Energeticã a României. În principal, proiectul nostru propune coagularea intereselor în acest domeniu din þarã ºi
din afara ei în implementarea unor
componente cu capital privat în
România, cum ar fi cãi de transport
pentru hidrocarburi în tranzit, intrare/ieºire, generarea de energie finitã
prin termocentrale cu combustibili
fosili, nucleari, generatoare de energie electricã folosind sursele primare existente pe teritoriul României,
cum sunt apa, vântul, soarele, reabilitarea unor CET-uri din marile
oraºe ºi platforme industriale, sisteme de stocare a energiei primare,
dar ºi surse tampon pentru energia

produsã din surse aleatorii care sã
Mihai Macsim: Speranþa noastrã
permitã conectarea acestora la siste- este optimistã ºi vedem startul acesmul naþional ºi European de tran- tui proiect în perioada mai-iunie
sport-distribuþie.
anul acesta.
Reporter: Ce þãri ºi companii sunt
Reporter: Care va fi primul pas?
implicate în dezvolMihai Macsim:
tarea proiectului?
Primul pas a fost fã“Subliniez încã o cut, acela legat de inMihai Macsim:
datã cã proiectul formarea ºi mediatiÎn implementarea
acestui proiect ºi-au
zarea proiectului.
se bazeazã în
arãtat interesul
Juriºtii cu care colatotalitate pe
structuri economice
pregãtesc dofinanþãri private borãm
din þãri situate în
cumentaþia pentru
cu autonomie
Asia ºi estul Euformalizarea structuropei, fonduri de inmaximã faþã de rii care va reprezenta
vestiþii din Europa ºi
proiectul ºi asigurarea
structurile
SUA, persoane fiziacesguvernamentale”. managementului
ce deþinãtoare de catuia în mod unitar.
pital.
Reporter: Care
Reporter: În ce stadiu se aflã?
este implicarea rusã în derularea
Mihai Macsim: De la intenþie acestui proiect?
pânã la startul acestui proiect este un
Mihai Macsim: Dacã vã referiþi
drum greu ºi lung. În principal, me- la Federaþia Rusã, îi vom invita când
diul politic ºi economic actual din suntem pregãtiþi sã facem acest pas,
lume creeazã motive colective ºi in- alãturi de cei interesaþi din Europa,
dividuale de reþinere.
Asia, America.
Reporter: Când va fi demarat?
Reporter: Ce rol are Camera bi-

lateralã în derularea acestui proiect?
Mihai Macsim: În primul rând
am fost de la bun început implicaþi
în iniþierea ºi concepþia lui. Dupã
constituirea structurii juridice, care
noi dorim sã fie în România, sperãm
sã fim o interfaþã între aceasta ºi
partea esticã a continentului, în
principal þãrile ex-sovietice.
Reporter: Care vor fi sursele de
finanþare ale proiectului?
Mihai Macsim: Un asemenea
proiect implicã finanþe multe ºi implicit atragerea de structuri bancare, fonduri de investiþii, capital privat.
Acest pas a fost fãcut ºi camera
acþioneazã concret în atragerea de
surse de finanþare din toate direcþiile. Subliniez încã o datã cã proiectul
se bazeazã în totalitate pe finanþãri
private cu autonomie maximã faþã
de structurile guvernamentale.
Reporter: Mulþumesc!
EMILIA OLESCU

Strategia Camerei
de Comerþ ºi Industrie
Româno-Ruse
2009-2015

C

amera de Comerþ ºi Industrie Româno-Rusã
(CCIRR) are în implementare o strategie pentru dezvoltarea
exporturilor ºi cooperãrii economice între cele douã þãri, valabilã pânã
în 2015. Documentul precizeazã cã
relaþiile economice, culturale ºi politice între România ºi Federaþia
Rusã pot juca un rol important, iar
în unele domenii, esenþial, în conjunctura actualã.
CCIRR promoveazã ca principiu
de bazã al activitãþii sale schimbarea
ponderii direcþiilor de acþiune prezente dispre Vest spre EST cu majorarea semnificativã a acestora dinspre Est spre Vest, precum ºi identificarea de potenþiali parteneri din
Federaþia Rusã ºi alte state membre
ale CSI, interesate în proiecte de investiþii în România.
Conducerea Camerei mai
doreºte sã-i convingã pe potenþialii
parteneri sã investeascã, direct sau
indirect, în proiectele identificate
de CCIRR ce rãspund intereselor
comune ºi are ca þintã construcþia,
în Federaþia Rusã ºi în alte þãri
membre CSI, a unor mijloace ºi
mecanisme specifice economiei de
piaþã, care sã sprijine întreprinzãtorii români în exportul de produse ºi
servicii.
Printre mijloacele de implementare ale acestei strategii se
numãrã constituirea, în cadrul
CCIRR, a unui departament dedicat promovãrii produselor, serviciilor, programelor de
investiþii,
p r o g r a melor de formare profesionalã etc.
Activitatea
acestui departament se va baza ºi
pe implicarea camerelor teritoriale ºi bilaterale, a altor structuri
profesionale existente ºi cu experienþã în domeniu din þarã cât ºi
din þãrile þintã. Camera se ocupã
ºi de organizarea participãrii firmelor din România cu oferte de
produse ºi servicii la acþiuni promoþionale în teritoriile þintã din
est. Principala contribuþie a camerei va fi o amplã campanie de
informare a partenerilor despre
prezenþa la aceste evenimente a
firmelor din România.
Un alt mijloc de implementare
este constituirea în locaþii din teritoriile þintã, cu mediu economic deschis ofertelor româneºti, de reprezentanþe comerciale ºi tehnice, de
societãþi comerciale cu capital mixt,
de birouri de consultanþã.
CCIRR continuã sã faciliteze deschiderea în România a unor reprezentanþe, firme cu capital integral/mixt, birouri de consultanþã,
pentru partenerii externi cu care
s-au stabilit relaþii de cooperare,
precum ºi constituirea în România a
unei/unor bãnci de investiþii cu capital mixt, român ºi rusesc, care sã
sprijine derularea pe teritoriul României de proiecte de investiþii private
ºi în PPP cu participarea investitorilor ruºi.
Printre punctele strategice ale
Camerei se mai numãrã atragerea investitorilor ruºi în dezvoltarea turismului din România, cu prioritate al
celui balnear, sprijinirea investitorilor ruºi pentru a participa la construcþia proiectului România nod
energetic european, dar ºi acordarea
de facilitãþi fiscale reciproce între
România ºi þãrile din est care, pe
lângã compensarea costurilor, ar
permite operaþiuni de clearing, decontãri la termen, factoring etc.
Sursele de finanþare ale strategiei
propuse de CCIRR sunt constituirea
de fonduri de investiþii închise/societãþi de investiþii dedicate, cu capital mixt, privat ºi public.
Mai pot fi constituite bãnci de investiþii, depozitare ale fondurilor de
investiþii, garanþii ai investitorilor
pentru participarea la licitaþii interne
ºi internaþionale, dar ºi structuri
atractive pentru depozite persoane
fizice, depozite persoane juridice,
burse de mãrfuri etc. Bãncile noi vor
fi deosebit de atractive în perioada
urmãtoare, acestea nefiind implicate
în operaþiuni de creditare de risc
maxim ºi neavând credite nerambursate.
CCIRR mai propune ca sursã de
finanþare atragerea bãncilor specializate din þarã ºi F.Rusã (Eximbank,
Banca de Comerþ Exterior- Rusia,
BII, BICE, etc. ) în operaþiuni de export - import (clearing, leasing, factoring, garanþii etc). n
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Investiþii
strategice ruseºti
în þara noastrã
Magnaþii ruºi deþin industria noastrã de producere a aluminiului, o parte importantã din metalurgie, o treime din
siderurgie, una din cele trei rafinãrii funcþionale, dar ºi un
sfert din piaþa de carburanþi ºi intermedierea gazelor na-

turale. Investiþiile ruseºti în economia noastrã ar putea
spori în viitorul apropiat cu alte sute de milioane de euro
având în vedere interesul manifestat de gigantul “Gazprom” pentru producþia noastrã de energie.

“Mechel” are 7000 de angajaþi în România

G

rupul rus “Mechel” a intrat pe piaþa româneascã în 2002 ºi deþine, în prezent, combinatele Mechel Câmpia Turzii (INSI), Mechel Târgoviºte (COS), Ductil Steel Oþelu Roºu, Ductil Steel
Buzãu, Laminorul Brãila ºi Mechel Reparaþii Târgoviºte. În þara noastrã,
“Mechel” are aproximativ 7.000 de angajaþi.
În luna octombrie a anului trecut, autoritãþile române s-au întâlnit cu reprezentanþi ai conducerii “Mechel”. În cadrul discuþiilor, a fost abordatã
posibilitatea participãrii “Mechel”
în proiecte de dezvoltare a unor
companii mixte cu rolul de a construi ºi opera grupuri energetice în
România.
Grupul siderurgic “Mechel”
este unul dintre cei mai importanþi
producãtori de oþel ºi produse siderurgice din Federaþia Rusã ºi cel
mai important producãtor din
România. Afacerile companiei includ patru segmente: minerit, siderurgie, feroaliaje ºi energie
electricã.
Uzinele Metalurgice Celiabinsk
(Mechel) au preluat Combinatul de
Oþeluri Speciale din Târgoviºte în
anul 2002, Industria Sârmei Câmpia
Turzii în anul 2003 ºi Ductil Steel
Buzãu în 2007.
Compania mamã, OAO “Mechel”, care aparþine miliardarului Igor
Ziuzin, este cotatã la Bursa din New York. Combinatele româneºti au fost
cumpãrate prin intermediarul “Conares Trading”, care a operat în numele
grupului “Mechel”.
În cadrul unei întâlniri cu preºedintele “Mechel” din vara anului trecut,
ºeful statului, Traian Bãsescu, ºi-a exprimat satisfacþia cu privire la continuitatea investiþiilor grupului “Mechel” în România chiar ºi în perioadã
de crizã.

CET Giurgiu, cea mai
recentã achiziþie
ruseascã pe piaþa
noastrã

L

uxoft este o companie care activeazã în
domeniul externalizãrii (outsourcing) de
servicii IT. Compania, înfiinþatã în anul
2000, are sediul la Moscova ºi centre de dezvoltare în Sankt Petersburg, Omsk, Cracovia, Kiev,
Odessa, Dnepropetrovsk, Ho Chi Min, Welwyn
Garden City (Marea Britanie) ºi Bucureºti. Birourile de reprezentare sunt la New York, Londra, Frankfurt, Seattle ºi Singapore.
“Luxoft” se prezintã drept “un lider global
emergent în dezvoltarea de aplicaþii software de
înaltã calitate cu AND ingineresc”. Printre domeniile pe care le deserveºte se numãrã industria
aerospaþialã, industria constructoare de maºinã,
industria energeticã, sectorul financiar-bancar,
cel al telecomunicaþiilor ºi cel al comerþului electronic.

Lista de clienþi ai companiei include “Boeing”, “Deutsche Bank”, “Citi”, “UBS”, “AMD”,
“Dell”, “HP”, “IBM”, “Alstom”, “Bosch”,
“New York Media”, care editeazã revista New
York Magazine, precum ºi Departamentul de

Planuri pentru revitalizarea “Rafo”

Î

n anul 2006, “Balkan Petroleum”, firma
care aparþine lui Marian Iancu, a vândut
pachetul majoritar de acþiuni al rafinãriei “Rafo” cãtre “Petrochemical Holding”,
companie deþinutã de Iakov Goldovskiy.
În 2009, Guvernul ºi-a exprimat disponibilitatea sã acorde o garanþie de stat în
valoare de 330 milioane euro pentru
“Rafo” Oneºti, în vederea realizãrii planului investiþional ºi pentru realizarea unui nou lanþ petrochimic Rafo - Oltchim – Arpechim. Emil Boc
preciza atunci: „Aceastã mãsurã va duce la salvarea a peste 1.500 - 2.000
de locuri de muncã ºi va contribui la realizarea unui lanþ petrochimic extrem de important pentru industria ºi economia româneascã”.

“Alor” Oradea,
singurul abandon
rusesc pe piaþa noastrã

Î

n anii 1990, producãtorul de aluminã Alor Oradea a fost cumpãrat de Russki Aluminium, controlatã de Roman Abramovici ºi
Oleg Deripaska. Compania a funcþionat doar câþiva ani dupã care a
fost închisã pe motiv cã activele
erau dezasamblate ºi furate chiar de
sub ochii poliþiºtilor.

P

achetul de acþiuni deþinut
de stat, prin Consiliul Judeþean, la Uzina Termoelectricã (CET) Giurgiu a fost
vândut integral firmei Global
International 2000, controlatã indirect de cãtre investitori ruºi,
pentru 21,7 milioane lei, iar cumpãrãtorul îºi va asuma ºi datoriile
uzinei, de peste 88 milioane lei.
Firma Global International
2000 este controlatã de Global
Energy Investment SRL, condusã de cãtre Boris Golovin, care,
potrivit presei, este reprezentantul în România al oamenilor de
afaceri ruºi Oleg Deripaska ºi
Igor Ziuzin.

“Luxoft” a intrat în România prin preluarea “ICT Networks”

A

M

în economia româneascã (reducerea activitãþii industriale, lipsa fondurilor financiare, reorganizarea ºi
restructurarea industriei, apariþia a numeroase firme
importatoare etc.).
În aceste condiþii, “Metalimportexport” ºi-a reorientat activitatea spre importul de materii prime ºi materiale necesare industriei metalurgice. În iunie 2007, doi investitori ruºi, persoane fizice, au preluat peste 50% din
acþiunile “Metalexportimport” de la mai mulþi acþionari, devenind acþionari majoritari. Din estimãri reiese
cã aceºtia au plãtit aproximativ 1,6 milioane de euro pentru 51% din acþiuni.

C

Ungaria etc.), precum ºi Turcia, þãrile balcanice
ºi Statele Unite ale Americii reprezintã principalele pieþe de desfacere pentru produsele “Alro”.
Compania “Alro” a raportat, pentru anul tre-

cut, o cifrã de afaceri preliminarã de 2,24 miliarde de lei, în creºtere faþã de 1,81 miliarde de lei în
2010. Profitul net preliminar pe 2011 a crescut la
230 milioane de lei, de la 159,78 milioane de lei
în 2010, ca urmare a condiþiilor favorabile de
piaþã.

C

ompania rusã TISE s-a arãtat interesatã, la sfârºitul anului trecut, de
achiziþionarea pachetului majoritar pe care statul român îl va vinde la compania Oltchim Râmnicu Vâlcea. Cu aceastã ocazie, reprezentanþii TISE ºi-au arãtat
disponibilitatea sã cumpere combinatul
Oltchim ºi sã continue investiþiile, în vederea retehnologizãrii.
TISE este o companie de producþie ºi investiþii în domeniul energiei,
cu capital majoritar de stat, înfiinþatã în 2003, la Moscova. Între acþionarii sãi se aflã companiile Tehnopromexport, Zarubejneft ºi Zarubejneftegaz.

ikhail Prokhorov a cumpãrat uzina de reprocesare a aurului “Aurul” din Baia Mare. El intenþioneazã sã înceapã extracþia aurului folosind procedeul cu cianuri. Aceastã metodã este controversatã,
mai ales în þara noastrã, dupã ce
aceeaºi uzinã a constituit, în
2000, cauza unui dezastru ecologic. Dupã acel incident, uzina
a rãmas închisã. Prohorov a
anunþat, însã, cã va investi 100
de milioane de euro.

“Alro” - cea mai mare companie producãtoare de aluminiu din Europa Centralã ºi de Est
u o producþie de 288.000 de tone metrice
de aluminiu primar în 2008, “Alro” SA
este cea mai mare companie producãtoare de aluminiu din Europa Centralã ºi de Est (exceptând Rusia). Societatea face parte din
grupul internaþional industrial ºi de investiþii “Vimetco” N.V. care îºi desfãºoarã activitatea în industria aluminiului.
Capacitãþile de producþie a aluminiului
primar se aflã în Slatina ºi cuprind o secþie de
electrolizã, capacitãþi de prelucrare, laminoare la cald ºi la rece ºi o secþie de extrudate.
Compania mai deþine ºi combinatul de aluminã “Alum” SA din Tulcea.
Clienþii “Alro” SA sunt utilizatori finali ºi
comercianþi de metale atât din România, cât
ºi din întreaga lume. Peste 80% din producþia realizatã de “Alro” este comercializatã pe piaþa internaþionalã prin intermediul Bursei de Metale de
la Londra ºi în baza contractelor directe pe termen lung cu clienþi din 25 de þãri ale lumii. State
din Uniunea Europeanã (Italia, Grecia, Austria,

TISE, interesat de Oltchim

“Aurul” Baia Mare, proiect de investiþie de 100 milioane de euro

“Metalimportexport”, un jucãtor important în importul de materii prime
ctivitatea societãþii “Metalimportexport” a
fost axatã în principal pe export în perioada
comunistã, aceasta înregistrând o dinamicã
fãrã precedent. Cota maximã a fost atinsã în perioada
1988-1989, când valoarea totalã a exportului a fost de
circa 2 miliarde dolari/an, reprezentând aproape 3 milioane tone laminate oþel ºi
120 mii tone aluminiu blocuri
ºi laminate.
Dupã anul 1990, importurile tradiþionale de laminate
ºi þevi din oþeluri speciale,
precum ºi importurile de
materiale neferoase s-au diminuat simþitor, unele dispãrând complet, ca urmare a
condiþiilor specifice apãrute

Energie al SUA., acestuia din urmã oferindu-i
programe de reconversie profesionalã destinate
unor foºti ingineri din domeniul nuclear care doresc sã lucreze în dezvoltarea ºi testarea de produse software.
“Luxoft” este condusã de cãtre Dmitri Loschinin, care ocupã funcþiile de preºedinte ºi director
executiv. Loschinin, care are o experienþã de peste douãzeci de ani în domeniu, a lucrat, anterior,
pentru o serie de companii din domeniul IT, printre care ºi “IBM”.
În România, “Luxoft” este prezentã din anul
2008, an în care a finalizat achiziþia companiei
locale “ICT Networks”. Aceasta a fost înfiinþatã
în anul 2000 de cãtre Doru Mardare, care, în prezent, conduce echipa de dezvoltate de soluþii de
telecomunicaþii din cadrul “Luxoft”.

“Vimetco”, acþionarul majoritar al companiei,
a anunþat cã vrea sã devinã independent energetic
în România. La sfârºitul lui 2011, “Vimetco Power România” a finalizat prima etapã a procesului de licitare a contractorilor generali pentru
propria termocentralã la Tulcea. Proiectul
pentru o termocentralã în cogenerare de 250
MW la “Alum” Tulcea va avea sprijin financiar din partea BERD ºi al bãncilor comerciale.
În 2002, statul român a vândut pentru
suma de 11,5 milioane de dolari un pachet de
10% din acþiunile “Alro” investitorului
“Marco Group”, care deþinea deja (direct ºi
indirect) 41,85%. În 2006, “Alro” a fuzionat
cu “Alprom” Slatina ºi “Alum” Tulcea. În
aprilie 2007, “Marco” Group ºi-a schimbat numele în “Vimetco”. În urma majorãrilor succesive de capital, “Vimetco” deþine peste 87% din
acþiunile “Alro”.
“Vimetco” este deþinut de miliardarul rus Vitali Matsitski.

Polyus Gold, cel mai mare producãtor de aur din
Europa (corporaþia miliardarului rus Mihail Prokhorov) a pus mâna pe aurul românesc dupã ce a
cumpãrat KazakhGold Group Limited (care deþine 25%
din industria auriferã din
Kazahstan). Astfel, a fost
preluatã ºi subsidiara din
Baia Mare - Romaltyn Mining, descendentã a fostei
uzine Aurul, numitã apoi
Transgold.

TMK – o prezenþã puternicã în România

T

MK este o companie specializatã în producþia de þevi din
oþel laminate ºi sudate, fiind al doilea producãtor mondial de þevi, cu o cifrã de afaceri de aproximativ 3,3 miliarde USD. Este companie publicã înregistratã în Federaþia
Rusã ºi listatã la Bursele de la Londra ºi Moscova. TMK deþine
ºapte uzine metalurgice, cinci în Rusia ºi douã în România ºi
îºi exportã în întreaga lume produsele prin reþele proprii de distribuþie.
În România, TMK deþine douã uzine metalurgice respectiv
TMK-Artrom SA Slatina – producãtor de þevi laminate mecanice ºi compania coordonatoare
a operaþiunilor din Europa ale
TMK, ºi TMK- Reºiþa – fostul
Combinat Siderurgic Reºiþa,
companie administratã de
TMK-Artrom.
Înfiinþatã ca investiþie nouã
în urmã cu trei decenii (anul
1982) sub denumirea de Întreprinderea de þevi Slatina, primele produse fiind realizate în
anul 1988, societatea
“TMK-Artrom” activeazã în
cadrul industriei metalurgice,
sectorul producþiei de þevi din
oþel fãrã sudurã, obþinute prin
laminarea la cald, find în prezent un important producãtor
european de þevi mecanice destinate industriei de automobile
ºi producþiei de cilindrii hidrulici ºi echipamente. Din anul 2001, acþionar majoritar al societãþii slãtinene este compania germanã “Sinara Handel” (astãzi “TMK Europe”). Din anul 2006, TMK Europe ºi “Artrom” Slatina au intrat în
componenþa TMK, noul nume al companiei româneºti fiind cel actual,
de “TMK Artrom” S.A., care îndeplineºte ºi funcþia de companie coordonatoare ale operaþiunilor din România ale TMK.
Miliardarul Dmitri Pumpianski, proprietarul TMK, a anunþat recent cã
grupul vrea sã investeascã anual 300 de milioane de dolari pânã în 2020 în
þãrile în care este prezent, pentru a-ºi menþine activele ºi a dezvolta noi
produse.
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“Gazprom” s-a arãtat disponibilã
sã ne furnizeze direct gaze

P

reºedintele
“Gazprom”
Aleksei Miller a anunþat, în
luna octombrie 2011, disponibilitatea companiei pe
care o conduce de a rãspunde pozitiv
solicitãrilor pãrþii române pentru stabilirea unor relaþii contractuale directe pentru furnizarea de gaz cãtre
România, precizând ca domeniu
prioritar asigurarea consumului de
gaze pentru producþia de energie
electricã.
În cadrul unei întâlniri cu ministrul de atunci al Economiei, Ion Ariton, Aleksei Miller a exprimat interesul “Gazprom” pentru investiþii în
centralele electrice din România.
Cu prilejul vizitei din octombrie,
atât partea românã, cât ºi cea rusã au
trecut în revistã ºi alte oportunitãþi
investiþionale în þara noastrã. În
acest sens, conducerea “Gazprom”
ºi-a exprimat interesul pentru realizarea de investiþii în sectorul depozitãrii subterane de gaze în România.
Cu aceeaºi ocazie, au fost evaluate
perspectivele continuãrii acordurilor
cu privire la tranzitul de gaze prin
semnat Citigroup Global Markets Limited sã in- þie (12%), E.ON Energie România (13%), Enel
Ce ar putea cumpãra “Gazprom” termedieze
posibile vânzãri la companii nelistate Distribuþie Muntenia (12%), Enel Energie MunRomânia cãtre piaþa din sud-estul
“Gazprom” ar putea face achiziþii strategice pe de distribuþie ºi furnizare de electricitate ºi gaze tenia (12%), Enel Distribuþie Banat (24%), Enel
Europei. De asemenea, a fost reafirpiaþa noastrã energeticã, unde oferta a devenit, naturale, inclusiv cele trei menþionate de stat. Distribuþie Dobrogea (24%), Enel Energie
mat interesul reciproc pentru deschiîn acest început de an, extrem de atractivã. Gu- Valoarea totalã a acþiunilor pe lista de vânzare a (12%), GDF Suez Energy România (12%), Elecderea unei colaborãri productive
vernul a decis sã înceapã procedurile de listare la FP este de 527,6 milioane de euro, sau aproxima- trica Distribuþie Muntenia Nord (22%), Electrica
între “Gazprom” ºi companiile
bursã a unor pachete de câte 15% din acþiunile tiv 15% din VAN, conform celei mai recente Distribuþie Transilvania Nord (22%), Electrica
româneºti “Romgaz” ºi “Transgaz”
deþinute la “Electrica Distribuþie Transilvania VAN a Fondului Proprietatea, calculatã la 31 ia- Distribuþie Transilvania Sud (22%), Electrica
pe terþe pieþe în domeniul explorãrii,
Furnizare (22%).
Sud”, “Electrica Distribuþie Transilvania Nord” ºi nuarie 2012.
“Electrica Distribuþie Muntenia Nord”. La începu- Potrivit datelor oficiale, Fondul Proprietatea Statul va mai scoate la vânzare prin bursã pachete
exploatãrii ºi transportului de gaze.
tul lunii martie, Franklin Templeton, administra- vrea sã înstrãineze acþiunile deþinute la E.ON minoritare de acþiuni de la Romgaz, Transgaz, NuSurse din piaþa gazelor susþin cã
torul Fondului Proprietatea, a anunþat cã a de- Moldova Distribuþie (22%), E.ON Gaz Distribu- clearelectrica ºi Hidroelectrica. (A.T.)
intenþia autoritãþilor de la Bucureºti
de a colabora îndeaproape cu “Gazprom”, în special pentru ieftinirea “Gazprom” – “Conef”, companie România sã poarte negocieri ferme ca Gazprom sã investeascã în explo- derea reprezentanþelor regionale. La
gazelor importate de þara noastrã, înregistratã în Cipru. “Wintershall” ºi nu evazive ca pânã acum cu Gaz- rarea ºi exploatarea resurselor de pe- acestea se adaugã angajarea NIS ca
este lãudabilã doar în aparenþã pen- aparþine 100% concernului german prom ºi sã atragã resursele financiare trol ºi gaze de pe teritoriul þãrii noas- executant pe piaþa de servicii petrotru cã “în fapt”, nici mãcar nu au BASF, iar “Conef” este o companie importante ale gigantului rus în do- tre ºi sã punã bazele unui lanþ de ben- liere din þãrile þintã.
NIS doreºte sã devinã o companie
început negocieri serioase. Disponi- româneascã, deþinutã de magnatul meniul nostru petrolier ºi al produ- zinãrii. Gazprom va face o concurenþã serioasã companiilor prezente vertical integratã din Balcani, care se
bilitatea ruºilor de a ne da gaze iefti- rus Vitali Matsitski, care este pro- cerii de energie electricã”.
ocupã cu producpe piaþa produsene ºi de a investi zeci ºi poate chiar prietarul “Alro” Slatina.
þia ºi prelucrarea
lor petroliere ºi
Sursele menþionate afirmã cã, de “Gazprom Neft” vrea sã
sute de milioane de euro în România
petrolului ºi a gaacest lucru se va
fapt, partea investeascã câteva sute de
este cunoscutã
zelor ºi cu trafiromânã nici milioane de euro pânã în 2015 vedea ºi în buzude trei-patru
Planurile “Gazprom
cul cu derivatele
mãcar nu a avut
narul consumatoani.
de petrol ºi înreTot în toamna anului trecut, în ca- rilor”.
Deºii unii Neft” includ ºi crearea de o discuþie seriogistreazã
o
asã
cu
repreDomnia
sa
drul
unei
întrevederi
cu
premierul
oficiali susþin
creºtere bruscã.
cã anul 2012 aproximativ 500 de locuri zentanþii gigan- Emil Boc, o delegaþie a NIS, compa- ne-a mai spus cã
În România,
tului rus pentru nie subsidiarã a “Gazprom Neft”, interesele care
(când expirã o de muncã.
compania ºi-a
a importa direct condusã de Kirill Kravchenko, di- existã pe piaþa gaparte din conpropus stabilirea
gaze deoarece rector general pentru Serbia ºi direc- zelor, pe care o
tractele intermediarilor) este decisiv în negocieri- ar leza interesele intermediarilor ºi tor general adjunct pentru activele studiazã îndea- În luna mai a anului trecut, NIS a unei reþele de
le româno-ruse pentru importurile ale unor oficiali români (“bãieþii din strãinãtate al “Gazprom Neft”, proape de mai semnat un acord cu o companie vânzare cu amãdirecte de gaze, sursele citate spun deºtepþi din energie”). Potrivit ace- i-a prezentat premierului intenþiile bine de trei ani, canadianã, “East West Petroleum nunutul de înaltã
cã, de fapt, putem începe oricând sã loraºi surse, intermediarii ºi “bãieþii de dezvoltare în România. Planurile au condus la de- Corp” (EWP), care a obþinut de la calitate cu o cotã
Agenþia Naþionalã pentru Resurse
de piaþã de 10%,
importãm direct gazele ruseºti dacã deºtepþi” ar face un profit serios din includ investiþii în domeniul petro- monizarea RuMinerale concesiunea a patru periautoritãþile se aºazã serios la masa faptul cã plãtim cel mai mare preþ din lier de câteva sute de milioane de siei: “Percepþia metre petroliere: EX-2 (Tria), EX-3 precum ºi deznegocierilor. Miza nu este numai ief- Europa pentru gazele ruseºti: “Gaz- euro pânã în 2015 ºi crearea de apro- generalã este cã (Bãile Felix), EX-7 (Periam) ºi EX-8 voltarea producRomânia are o (Biled). Potrivit unui comunicat al þiei ºi a rezervelor
tinirea gazelor de import, ci ºi atra- prom are un preþ unitar pentru gazele ximativ 500 de locuri de muncã.
Prezent la întâlnire, deputatul reticenþã faþã de celor doua companii, acordul pre- în regiunile priogerea sutelor de milioane de euro exportate în Europa ºi România nu
pregãtite de “Gazprom” pentru acea- face excepþie. Nu sunt discriminãri PDL Adrian Gurzãu ne-a declarat: capitalul rusesc, vede cooperarea în vederea dez- ritare în producþia petrolului ºi a
între þãri. Aºa cã preþul foarte mare “Eu cred cã România va reuºi sã im- i ar întâlnirile voltãrii celor patru blocuri.
stã zonã a Europei.
gazelor.
În prezent, þara noastrã importã plãtit pentru gazele ruseºti în Rom- porte gaze direct din Federaþia Rusã ruso-române din
Astfel, pânã în 2020, NIS vrea sã
gaze de la “Gazprom”, prin interme- ânia se datoreazã exclusiv interme- ºi va reuºi sã atragã ºi banii Gazprom ultima perioadã au avut rolul de a
diari, respectiv WIEE - un joint ven- diarilor. Cei de la Gazprom nu au ni- în domeniul nostru energetic. Semna- convinge Rusia cã avem disponibili- deþinã 140 de benzinãrii cu vânzarea
ture între “Gazprom” – “Winter- cio problemã în a ne da direct gaze la lele sunt pozitive ºi autoritãþile noastre tate maximã pentru atragerea inves- medie de 2,55 mii tone anual/benzishall”, companie înregistratã în un preþ mult mai bun. Ca sã se fac eforturi sã stabileascã termenii tiþiilor Gazprom în þara noastrã. Din nãrie (circa 7 tone/zi). Pentru 2012,
Elveþia, ºi IMEX - un joint venture întâmple acest lucru este nevoie ca acestor colaborãri. Eu sunt de acord punctul meu de vedere, de vinã pen- compania are în plan înfiinþarea
tru importurile de gaze ruseºti la preþ (prin achiziþii ºi/sau construcþii noi)
exorbitant este echipa condusã de a 54 de benzinãrii.
În prezent, þara noastrã importã gaze de la “Gazprom”, prin intermediari, respectiv WIEE ºi IMEX.
Oficialii ruºi au cerut ca România
fostul ministru Dan Ioan Popescu.
La acea vreme, preþul gazelor ruseºti sã contribuie în dezvoltarea
era stabilit în funcþie de volumele NIS-ului în regiune prin tarifele de
tranzitate, ceea ce avantaja Româ- impozit pe termen lung favorabile
nia. Acest sistem de taxare a fost pentru investiþiile care se referã la o
înlocuit cu contractele prin interme- exploatare ºi depozitare sporitã,
diari, care ne-au adus preþurile exor- sprijinul la înfiinþarea investiþiilor
comune cu companiile autohtone
bitante de acum”.
fruntaºe în exploatare, dar ºi condi140 de benzinãrii NIS pânã þii favorabile pentru reconstruirea
conductei Panciova-Timiºoara.
în 2020
Alte cerinþe ale NIS au fost sprijinul
NIS doreºte înfiinþarea unor com- statului prin dezvoltarea infrastrucpanii în Bulgaria, România, Bosnia turii rutiere ºi ajutor în obþinerea liºi Herþegovina pentru cumpãrarea cenþelor de cercetare ºi exploatare
capacitãþilor atractive pentru inves- pentru necesitãþiile vânzãrii derivatiþii (benzinãrii ºi locaþii). Obiective- telor de petrol ºi la obþinerea permile þintã ale NIS pentru 2011-2012 selor pentru construirea benzinãriisunt începutul cercetãrilor regionale, lor ºi a capacitãþiilor rezervoarelor,
lucrãrilor cadru-cercetare ºi a înregis- precum ºi participarea la proiectele
trãrii în Bosnia ºi Herþegovina, mari.
România ºi Muntenegru, precum ºi
ALINA TOMA
înregistrarea companiilor ºi deschi-

Tonny Lybek, FMI: România importã gazele
scump ºi le vinde ieftin la anumite companii

R

eprezentantul FMI în România,
Tonny Lybek, a apreciat, recent, cã
în pofida faptului cã are rezerve importante de gaze naturale, dar nu suficiente,
România importã scump din Rusia ºi vinde
ieftin cãtre anumite companii. Domnia sa a
spus, citat de Agerpres: “România este obligatã sã importe gaze naturale la preþuri mari

din Rusia pe care le dã ieftin cãtre anumite
firme. România este stat membru UE ºi trebuie sã se conformeze politicilor europene
privind preþurile la gazele naturale”.
Tonny Lybek considerã cã pentru România
confruntarea principalã economicã rãmâne
sectorul energiei, amintind “folosirea ineficientã a energiei, subvenþionarea industriilor

mari consumatoare ineficiente, exploatarea
insuficientã a resurselor proprii”. Lybek a
arãtat cã ºi programele de infrastructurã
rãmân o problemã din lipsa fondurilor.
“Autoritãþile au un program de dezvoltare
a infrastructurii care nu este derulat, þinând
cont de fondurile existente pentru a-l putea
susþine”, a arãtat Lybek. n

“Gazprom”
mutã tranzitul
de gaze cãtre
Europa prin
Nord Stream

G

igantul rus “Gazprom”
mutã tranzitul de gaze cãtre
Europa prin Nord Stream,
informeazã 4-traders.com. Compania a început sã redirecþioneze, din
Ucraina, gazul destinat Europei cãtre rute alternative de transport precum gazoductul Nord Stream ºi prin
Belarus.
Compania de stat ucraineanã
“Naftogaz” a spus cã Rusia ºi-a înjumãtãþit volumele tranzitate prin
Ucraina cãtre
Europa. “ªi
acesta este doar
începutul”, a
anunþat un purtãtor de cuvânt
al “Gazprom”.
Rusia este
principalul furnizor de gaze al
Europei, peste 80% din exporturile
sale fiind trransportate prin reþeaua
Ucrainei. Conflictele legate de preþul de tranzit ºi de preþul pentru gazul
importat de Ucraina din Federaþia
Rusã au condus la multe întreruperi
în alimentarea cu gaze a Europei.
Astfel, Rusia a cãutat soluþii alternative de transport.
Anul trecut, “Gazprom” a lansat
conducta Nord Stream, care transportã gazul rusesc pe sub Marea
Balticã cãtre Germania ºi ºi-a asigurat controlul asupra transportatorului naþional de gaze din Belarus Beltransgaz – în schimbul unei reduceri importante a preþului gazelor.
Rusia ºi Ucraina sunt, în prezent,
blocate în discuþiile privitoare la
noul contract de furnizare a gazelor
în care Kievul insistã în obþinerea
unui gaz mai ieftin. În schimbul unui
preþ foarte bun, Moscova cere controlul asupra sistemului de transport
ucrainean.

Începe
producþia
de gaze la
Kirinskoye

G

azprom a anunþat cã va lansa, în acest an, producþia de
gaze naturale ºi gaze condensate la Kirinskoye din câmpul
petrolier Sakhalin. Pentru prima
oarã, gazul natural va fi extras în sistem
submarin în
Rusia.
Construcþia
sondelor Polyarnaya Zvezda
(Polar Star) ºi
Severnoye Siyaniye (Northern Lights) va începe
în 2012 astfel încât, în a doua jumãtate a anului sã fie gata de producþie.
În total, vor fi construite ºase sonde
pânã la finele lui 2014. În urma acestor investiþii, producþia anualã de
gaze va creºte la 4,2 miliarde mc din
2015.

Progrese cu
South Stream

C

ompania rusã “Gazprom” a
anunþat cã a finalizat documentaþia de proiect pentru
un sistem de tranzit al gazelor menit
sã alimenteze,
printre altele, ºi
South Stream.
“Gazprom”
considerã cã finalizarea acestor documente
este crucialã
pentru cã se
sincronizeazã cu etapele de dezvoltare ale South Stream.
“Potrivit graficului de execuþie,
faza I din coridorul sudic de transport GTS va începe în decembrie
2012 ºi va fi finalizat în 2015, în paralel cu lansarea primei etape a South Stream”, aratã oficialii “Gazprom”.
Faza 1 a sistemului de tranzit presupune construcþia a peste 500 mile
de conducte.
A.T.
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COMPANII
Lukoil împrumutã
500 milioane
de dolari pentru
dezvoltarea
producþiei
în Uzbekistan

G

rupul petrolier rus Lukoil,
prezent ºi pe piaþa din
România, a anunþat sãptãmâna trecutã cã a semnat un acord cu un
consorþiu de bãnci pentru un credit
de pânã la 500 milioane de dolari,
pentru a finanþa un proiect de exploatare a gazelor naturale în Uzbekistan.
Divizia Lukoil Overseas Uzbekistan Ltd a obþinut un împrumut de la
Asian Development Bank, Islamic
Development Bank, Credit Agricole, BNP Paribas ºi Korea Development Bank. Banii vor fi folosiþi pentru a finanþa exploatarea zãcãmântului Kandym ºi pentru majorarea producþiei zãcãmântului din zona Khauzak-Shady, a anunþat Lukoil, potrivit
Agerpres.
Preºedintele Lukoil, Vagit
Alekperov, a anunþat recent cã firma
ruseascã intenþioneazã sã investeascã 155 miliarde de dolari pânã în
2021. În perioada 2012-2014, Lukoil ar urma sã investeascã aproximativ
48 miliarde de dolari, din care 13,9
miliarde de dolari în acest an. Peste
70% din investiþiile planificate pentru 2012 vor fi alocate investiþiilor în
operaþiuni upstream (explorare ºi
producþie). Lukoil va investi în zãcãmintele din Irak (proiectul West
Qurna-2), Asia Centralã, Marea Caspicã (proiectul Filanovskoye), vestul Siberiei (zãcãmântul Pyakyakhinskoye), Uzbekistan (zãcãmântul
Kandym).

Lukoil prevede
o scãdere bruscã
a extracþiilor de
petrol în Rusia

Extracþiile de petrol din Rusia se
vor reduce puternic începând cu
2016, a declarat preºedintele companiei Lukoil, Vaghit Alekperov. Potrivit domniei sale, stagnarea va fi inevitabilã dacã autoritãþile ruse nu vor
reforma sistemul de impozitare în
domeniu. Preºedintele Lukoil a subliniat cã actualele scheme de impozitare nu stimuleazã asimilarea de noi
zãcãminte.
Spre deosebire de multe alte þãri,
în Rusia baza de impozitare o constituie volumul extracþiilor de petrol ºi
nu cel al profitului. Astfel, chiar ºi în
cazul în care compania investeºte
profitul obþinut din vânzarea de hidrocarburi în exploatarea de noi zãcãminte, acest lucru nu duce la reducerea impozitelor pe care aceasta le
achitã. Alekperov a subliniat cã în
viitorul apropiat guvernul ar putea
oferi avantaje fiscale unor companii
sau anumitor proiecte, însã petroliºtii ar dori sã vadã în permanenþã
un sistem funcþional ºi previzibil.
Potrivit preºedintelui Lukoil, actualul sistem, care prevede accesul la
exploatãrile din zona arcticã doar
pentru companiile de stat - Rosneft ºi
Gazprom - nu s-a dovedit unul avantajos. Alekperov a declarat cã aceste
companii nu dezvoltã suficient de
eficient noile zãcãminte. Cu toate
acestea, preºedintele Lukoil ºi-a exprimat convingerea cã aceastã politicã va fi schimbatã, iar companiile
private vor primi ºi ele acces la zãcãmintele arctice. Manageri ai Lukoil
au declarat în repetate rânduri cã industria petrolierã rusã suferã din cauza unui sistem de impozitare ineficient. La sfârºitul lui februarie, vicepreºedintele Lukoil, Leonid Fedun,
afirma cã o reformã fiscalã ar putea
amâna prãbuºirea sectorului petrolier din Rusia pânã în 2019-2020.
În 2011, în Rusia au fost extrase
511,4 milioane de tone de petrol ºi de
gaz condensat. Comparativ cu 2010,
extracþiile s-au majorat cu 1,2 la
sutã. Astãzi, Rusia se situeazã pe primul loc în lume în ceea ce priveºte
extracþiile de petrol, devansând uºor
Arabia Sauditã, care extrage circa 10
milioane de barili pe zi. În ceea ce
priveºte extracþiile de gaz, Rusia se
situeazã pe locul doi, fiind devansatã
de SUA. n

Nu mai avem piaþã concurenþialã
în domeniul petrolului
Interviu cu Constantin Tampiza, reprezentantul preºedintelui “LukOil” pe proiectele din România
Privatizarea sectorului nostru
energetic poate crea condiþii
pentru investitori, însã România
are o mulþime de pericole care-i
poate împiedica pe aceºtia sã-ºi
dezvolte afaceri pe piaþa autohtonã, este de pãrere Constantin
Tampiza, reprezentantul preºedintelui “LukOil” pe proiectele
din România. Domnia sa ne-a
spus, în cadrul unui interviu, cã,
dacã aceste companii energetice
vor fi vândute, ele vor fi vândute
pe bani puþini, pentru cã nu este
un moment prielnic de fãcut investiþii în România.

Reporter: Cum a încheiat “LukOil” România anul trecut, din punct
de vedere financiar?
Constantin Tampiza: Anul
trecut am încheiat destul de prost, ca
toate companiile, cu excepþia “Petrom”, care dispune de petrol la un
preþ mai mic decât noi cu 400-450 de
dolari pe tonã. De aceea, eu spun cã
nu avem piaþã concurenþialã în domeniul petrolului. Noi importãm petrol din Rusia ºi plãtim redevenþã ºi
Din 2005 pânã în 2010 am prelucrat 12 milioane de tone de þiþei, adicã circa 23% din
impozit pe export în valoare de
volumul de prelucrare din România”, ne-a declarat Constantin Tampiza.
500-550 de dolari pe tonã.
Reporter: Cum sunt preþurile pe
care le practicaþi, comparativ cu cos- lioane de dolari. Este pentru prima de rafinare a petrolului poate sã dis- veþi investi în explorãrile pe care le
turile?
datã când punem sub semnul între- parã, pentru cã jucãtorii din aceastã veþi face în Marea Neagrã, dupã ce
Constantin Tampiza: Vindem la bãrii locurile de muncã, primele pen- piaþã au pierderi foarte mari. Investi- aþi câºtigat licitaþiile prin care vi s-au
un preþ mai mic decât cumpãrãm de tru angajaþi, alte cheltuieli sociale, torii sunt rezervaþi la investiþii în concesionat acele perimetre?
la uzinã. Am fãcut o analizã ºi am întrucât vrem sã reducem costurile. acest domeniu. Capacitatea
Constantin Tampiza: Prima etaobservat cã, pe 28 martie, potrivit Doar 20 de milioane de dolari au fost downstream-ului se dezvoltã foarte pã a investiþiei va fi de maxim 200 de
site-ului Uniunii Europene investiþiile noastre în 2011, în uzinã prost.
milioane de dolari. Dupã aceea vom
energy.eu, cele mai mici
Reporter: Acest lucru vedea rezultatul; riscurile în domepreþuri de vânzare ale peînseamnã cã ºi pentru niu sunt destul de mari.
“LukOil” România are în jur de 4.500 anul în curs aveþi estimãri Reporter: Dacã nu veþi avea suctrolului din Uniunea Europeanã sunt cele din de angajaþi, la care se adaugã 1.800 de la fel de slabe, în ceea ce ces cu acest proiect, cum veþi depãºi
România, Bulgaria ºi Cipriveºte activitatea “Luk- aceastã perioadã de crizã?
oameni sub formã de outsourcing.
pru. În România, o tonã
Oil”, ca ºi în 2011?
Constantin Tampiza: Sperãm ca
de benzinã se vinde cu
Constantin Tampiza: aceastã situaþie de crizã va fdi de1.308 euro, în Bulgaria cu 1.337 ºi în ºi retail.
Anul 2012 merge foarte prost, mai poãºitã ºi piaþa va revbeni la condiþii
Cipru cu 1.360 de euro. Noi, practic,
Reporter: Dar la nivel global, prost decât anul trecut, înregistrãm normale. Încercãm sã investim ºi în
vindem cu cel mai mic preþ. În ace- “LukOil” a avut profit…
aceleaºi scãderi. Þinând cont de con- alte domenii. Poate ne vom ocupa,
laºi timp, acciza în România este de
Constantin Tampiza: Potrivit re- diþiile meteo de la început de an, în totuºi, de un proiect pe partea de
350 de euro, din cei 1.308 euro zultatelor pe downstream în 2011 ale primele luni, din punct de vedere energie eolianã. Sunt experþi care
amintiþi, în Bulgaria - 223 euro ºi în “Lukoil”, la nivel central, profitul economic, pierderile sunt substan- apreciazã cã România este o zonã
Cipru avem o accizã de 198 de euro operaþional a depãºit 6 miliarde do- þiale.
destul de bunã pentru morile de vânt.
pe tonã. În România, TVA este de lari, din care 95% s-a realizat în RuReporter: V-aþi gândit sã vã reReporter: Cât v-aþi gândit sã in253 de euro, în Bulgaria, taxa pe va- sia; profitabilitatea downstream în strã- trageþi din România?
vestiþi într-un astfel de proiect?
loarea adãugatã se ridicã la 223 de inãtate este destul de micã. Dar este o
Constantin Tampiza: Nu cred
Constantin Tampiza: Având în
euro ºi în Cipru - la 198
greºealã enormã sã fa- cã “LukOil” se va retrage din Româ- vedere cã 50 de MW instalaþi costã
de euro. Astfel, noi,
cem o comparaþie între nia. Avem mari speranþe în investi- 80-100 de milioane de euro, “Lukastãzi, dacã am avea
rezultatele Grupului þia din Marea Neagrã, care, în con- Oil” studiazã posibilitatea sã dezvolaceleaºi condiþii, ar tre“LukOil” ºi cele ale diþiile unei reuºite a proiectului, poa- te un proiect de pânã la 50 de MW de
bui sã vindem cu un preþ
“LukOil” România. te sã ne scape de pierderile electricitate.
de aproape 200 de euro
Domnul Chiriþoiu are o downstream-ului. Acum elaborãm
Reporter: În ce alte þãri mai faceþi
este cota
pe tonã mai mare, penviziune provincialã când un proiect de impact asupra me- investiþii?
tru a avea aceleaºi marafirmã cã nu-l interesea- diului pentru demade piaþã
je la companiile care
cã “LukOil” România rarea acestor lucrãri,
a “LukOil” zã
prelucreazã ºi comerare pierderi, atâta vreme dar avem foarte
cializeazã. Acest lucru în România.
cât compania mamã este mult de lucru cu binu este posibil în Rompe profit. Ce semnal rocraþia, cu obþineânia. Este foarte mare
adreseazã el prin aceasta rea avizelor etc.
presiune mediaticã, politicã, din par- investitorilor? Îi doresc ca atunci Din partea compatea societãþii civile, am uitat de prin- când va avea o investiþie profitabilã niei sunt prevãzute
cipiul pieþei libere bazat pe cerere ºi în Bucureºti, sã investeascã în Olte- toate sursele neceofertã.
nia, într-un proiect care-i va genera sare. Nu pot gândi
Reporter: Spuneþi cã aþi încheiat pierderi. Consider cã este o presiune cã obþinerea diferi2011 “destul de prost”. Ce înseamnã a Consiliului Concurenþei asupra telor autorizaþii vor
acest lucru în cifre?
companiilor petroliere.
amâna începerea
Constantin Tampiza: În ultimii
Reporter: Cum vedeþi aceastã in- lucrãrilor de explotrei ani am lucrat pe pierdere, atât la dustrie în anii care urmeazã?
rare.
uzinã, cât ºi în sectorul de distribuþie
Constantin Tampiza: Industria
Reporter: Cât
(downstream). Este o pierdere acceleratã, pentru cã este legatã de situaPrezentã în þara noastrã din 1998,
þia externã a petrolului. ªtiþi bine cã
“Lukoil” este reprezentatã pe piaþa
atunci când cotaþiile internaþionale
sunt foarte înalte la petrol câºtigã upautohtonã de o rafinãrie - “Petrotel
stream-ul, adicã cel care extrage ºi
LukOil”, o companie de distribuþie
pierde downstream-ul. Anul trecut,
carburanþi - “LukOil DownStream”,
pe retail ºi vânzãri prin depozite
(fãrã uzinã), am avut o scãdere a
întreprinderea “Lukoil Energy & Gas”,
vânzãrilor, ajungând la 1.360.000 de
o companie de uleiuri minerale, o
tone de carburanþi, mai mic cu
structurã specialã care a performat tot
160.000 de tone faþã de 2010.
sistemul de servire informaþionalã, 300
Dacã vorbim de uzinã ºi de segmentul de distribuþie, am avut o pierde benzinãrii ºi nouã depozite.
dere generalã în valoare de 95 de mi-

18%

Constantin Tampiza: “LukOil”
realizeazã investiþii mari în rafinãria
Burgas din Bulgaria, unde astãzi
condiþiile sunt mai bune ca în România. În Bulgaria deja avem o staþie cu
surse alternative - energie solarã.
Reporter: În condiþiile prezentate, cum vedeþi toate privatizãrile care
urmeazã sã aibã loc în energie?
Constantin Tampiza: Sunt multe semnale cã investitori mari vor sã
investeascã în astfel de proiecte. Eu,
de exemplu, pun sub semnul întrebãrii reuºita privatizãrii “Oltchim”.
O companie cu cheltuieli mari, care
nu are materie primã, cu probleme
cum este aceastã societate, nu este
aºa de simplu de vândut. Privatizarea sectorului energetic ºi atragerea unui investitor strategic cere
anumite condiþii. Mã întreb, poate
veni un investitor strategic la noi
în condiþiile când preþul produsului este mai mic decât în piaþa europeanã, iar costurile de producþie
sunt mai mari? Astãzi, în þarã,
avem multe riscuri: financiare ºi
economice, politice ºi sociale, capacitate micã de cumpãrare. Trebuie gândit cum sã creãm condiþii
pentru atragerea investitorilor.
Dacã aceste companii energetice
vor fi vândute, ele vor fi vândute
pe bani puþini, pentru cã nu este un
moment prielnic de fãcut investiþii
în România.
Reporter: Mulþumesc!
EMILIA OLESCU
“LukOil” este una dintre cele mai
mari companii private din Rusia, în
domeniul combustibililor ºi energiei, având o cifrã de afaceri anualã de peste 100 miliarde dolari.
Grupul “LukOil” include 300 de
companii, care îºi desfãºoarã activitatea în 37 de þãri din întreaga
lume. Activitatea corporaþiei constã în explorarea ºi extracþia de hidrocarburi, producerea de produse petroliere ºi de energie, exploatarea terminalelor de export þiþei ºi
a unei largi reþele de staþii de distribuþie a carburanþilor.
Compania efectueazã cercetãri
ºtiinþifice ºi este un lider recunoscut în domeniul securitãþii ecologice.
“OAO LukOil” a fost înfiinþatã în
noiembrie 1991, prin fuzionarea a
trei întreprinderi producãtoare de
petrol din Siberia Occidentalã “Langepasneftegaz”, “Urayneftegaz” ºi “Kogalymneftegaz”. Cu
acestea au fuzionat ºi rafinãriile de
petrol din Perm ºi din Volgograd.
“OAO LukOil” exportã þiþei ºi produse petroliere pe pieþele din Europa, SUA, Asia, Africa ºi America
Latinã.
În prezent, compania are patru rafinãrii mari în Rusia ºi alte trei în
Europa de Est (Ucraina, Bulgaria ºi
România).
Toate aceste rafinãrii produc carburanþi care respectã standardele
Euro4 ºi Euro5.
Peste 6.500 de staþii de distribuþie
carburanþi funcþioneazã sub brandul “LukOil” în 27 de þãri, printre
care þãrile CSI, statele baltice,
Statele Unite, Europa Occidentalã
ºi Europa de Est.
“LukOil” acordã o mare atenþie ºi
proiectelor de generare a energiei
din surse alternative.
În ajunul celei de-a 20-a aniversãri,
“LukOil” a intrat într-o altã etapã
de dezvoltare, cu o nouã structurã
a acþionariatului. Dupã retragerea
firmei “ConocoPhilips”, acþiunile
au fost distribuite unui mare numãr de acþionari ºi membrilor conducerii companiei.
Noua strategie a “LukOil” se bazeazã pe dezvoltarea inovãrii,
menþinerea avantajelor competitive ºi obþinerea unei profitabilitãþi
ºi capitalizãri ridicate.

Între mituri ºi realitãþi incomode
(urmare din pagina 1)

Motorul politic al demersurilor
imediate ale Rusiei este motivaþia
noii generaþii de decidenþi de la
Moscova, nu de recuperarea statutului de care s-a bucurat cîndva
URSS în politica mondialã, ci de a
construi un statut de putere globalã
mult mai stabil, mai sigur ºi mai
profitabil decît cel sub care a operat

defuncta URSS. Acest proiect animã „Generaþia politicã Putin” ºi toate instrumentele de putere sunt folosite, dupã nevoie, pentru a-l realiza, de la masivele resurse energetice
de care toatã Europa depinde, pînã
la construirea unei noi zone de control ºi influenþã economico-politicã
în spaþiile critice, de la spionajul ºi
acþiunile acoperite menite sã consolideze influenþa ºi controlul politic,
pînã la diplomaþia rafinatã, capabilã

sã se exprime eficient în cele mai diferite nuanþe ºi tonuri.
În contrast evident ºi strident cu
perspectiva geo-politicã globalã a
Rusiei, singura gamã în care politica
României s-a exprimat, pînã acum,
în relaþiile cu Rusia, este una localistã, centratã pe obiective difuze, iar
atunci cînd au fost obiective mai precise, ele au fost tratate în sine, complet desprinse de orice context, cum
este cazul a ceea ce noi numim „pro-

blema tezaurului”. Inconsistenþa ºi
inadecvarea structuralã a politicii
româneºti au avut ca rezultat, între
altele, rãcirea masivã a relaþiilor dintre Moscova ºi Bucureºti ºi tocirea
rapidã a relevanþei iniþiativelor noastre în abordarea unor probleme critice pentru noi, cum sunt relaþiile cu
Republica Moldova, problema
transnistreanã, spaþiul Mãrii Negre
sau Ucraina.
Este posibilã ieºirea din mit

(cliºee) ºi depãºirea muntelui de
realitãþi incomode care s-a ridicat
în relaþiile dintre România ºi Rusia? Da, cu condiþia ca politica
româneascã sã fie capabilã sã genereze un proiect strategic care
sã-i permitã nu doar o exprimare
coerentã de poziþii, obiective ºi
soluþii, în raport cu Moscova, ci ºi
sã fructifice avantajele noului sãu
statut euro-atlantic, atîtea cîte mai
existã ele. n
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Rusia, piaþã strategicã pentru GEFCO
Interviu cu Tolga Oran, Sales and Marketing Country Manager al GEFCO România
Compania GEFCO activeazã pe piaþa mondialã de logisticã pentru domeniul industrial. Prin intermediul celor ºase domenii cheie de expertizã – Logisticã, Gefboxsystem, Overseas, Overland, Distribuþie de vehicule ºi Reprezentanþã pentru Vãmi ºi Taxã pe Valoare adãugatã – GEFCO propune soluþii pentru toate cerinþele logisticii industriale, atât pe plan local, cât ºi internaþional, destinate atât
zonei amonte, cât ºi celei aval a proceselor de producþie.
În anul 2004, GEFCO a înfiinþat prima reprezentanþã în România, iar un an mai
tarziu, la sfârºitul anului 2005, a luat fiinþã ºi prima filialã din România. GEFCO
România are trei divizii ºi poate asigura clienþilor toate tipurile de servicii logistice. GEFCO România opereazã în prezent douã depozite logistice - Bucureºti
(4,000mp) ºi Arad (1,100mp) – ºi trei platforme destinate logisticii auto: Curtici, Mioveni, Bucureºti.
GEFCO este prezent în 150 de þãri din lume ºi se claseazã între primele 10 grupuri europene de logisticã, cu o cifrã de afaceri de 3,4 miliarde de euro în 2010.
Grupul numãrã 400 de locaþii în întreaga lume, are peste 9.400 de angajaþi ºi îºi
dezvoltã activitatea în: Asia Centralã, Europa Centralã ºi de Est, Orientul Mijlociu, Asia de Est ºi America de Sud.

Reporter: Cum a evoluat cifra de
afaceri a GEFCO România în 2011?
Tolga Oran: Cifra de afaceri a
crescut, anul trecut, cu 32%, comparativ cu 2010. Acest lucru a putut fi
realizat datoritã prelungirii contractelor cu clienþii majori, dar ºi dezvoltãrii sectoarelor strategice, cum
ar fi electrocasnicele mari, automobilele sau electronicele.
În 2011, am înregistrat o cifrã de
afaceri de 43,35 milioane de euro.
Reporter: Care sunt punctele
forte ale României pentru GEFCO?
Tolga Oran: Pot sã vã spun cã
principalele atuuri ale pieþei româneºti pentru compania pe care o reprezint sunt accesul la Marea Neagrã ºi graniþele comune cu anumite
pieþe cum ar fi Rusia, care este strategicã pentru GEFCO ºi pentru
GEFCO România. Avem experienþã foarte specificã pe aceastã piaþã
unde ne gestionãm fluxurile de import/export pentru clienþii care opereazã în urmãtoarele sectoare:
industria auto, bunuri casnice, retail.
Ne confruntãm însã cu infrastructura rutierã româneascã deficitarã,
reþeaua de autostrãzi având perioade
foarte mari de construcþie ºi de finalizare.
Reporter: Care sunt relaþiile
economice ale GEFCO România pe
piaþa Rusiei?
Tolga Oran: GEFCO România

a gestionat volume semnificative
începând din 2008 ºi, în prezent, administreazã pânã la 150 de transporturi pe lunã. Pe lângã gestiunea fluxurilor, GEFCO România oferã servicii cu valoare adãugatã cum ar fi
servicii de vãmuire, experienþã regionalã, aprovizionare din mai multe þãri pentru a asigura capacitatea
maximã.
GEFCO a înfiinþat o sucursalã în
Rusia în 2003 ºi are patru locaþii cu
propriile licenþe de intermediari vamali; locaþiile GEFCO Rusia sunt
amplasate în St. Petersburg, Moscova, Nijni Novgorod, Rostov.
La nivel global, GEFCO Group a
implementat un proiect multimodal,
între Europa ºi Rusia, cu un tren zilnic între Vesoul (aproape de Paris) ºi
Kaluga pentru transporturile SKD
(Semi Knocked Down - n.r. componente doar parþial asamblate) pentru
a fi montate la fabrica din Kaluga.
Reporter: Cum a fost afectatã
GEFCO de criza economicã, odatã
cu scãderea dramaticã a investiþiilor
strãine în România?
Tolga Oran: În timpul crizei ºi cu
mult înaintea ei, am luat mãsuri la nivelul grupului ºi la nivel local, pentru
reducerea costurilor de exploatare.
Datoritã acestei strategii preventive,
am avut o scãdere de doar 2,5% în
2009, în timp ce piaþa de transport ºi
logisticã a scãzut cu 20%-30%.

Principala noastrã investiþie este în angajaþii noºtri",
ne-a declarat Tolga Oran.
Reporter: Care sunt tipurile de
servicii pe care GEFCO le oferã în
România ºi ce pondere au în cifra de
afaceri?
Tolga Oran: Oferim toatã gama
de servicii pe care GEFCO le oferã
la nivel global: transport rutier, aerian, maritim, depozitare ºi serviciile aferente (pregãtirea comenzilor,
transbordare), transport multimodal,
ser vi ci i vamal e, t r anspor t ºi
logisticã pentru vehicule finite.
Vama este un serviciu nou pe care
tocmai l-am lansat: am implementat
un departament vamal ºi avem un
agent vamal propriu; de asemenea
oferim servicii de depozitare pe
platforma noastrã Bucureºti-Joiþa.
Reporter: Care sunt principalii

concurenþi ai GEFCO pe piaþa româneascã? Care este valoarea pieþei
româneºti de logisticã ºi cum consideraþi cã va evolua în urmãtorii ani?
Tolga Oran: Concurenþii noºtri direcþi sunt integratorii internaþionali de
logisticã (3PL – n.r. operatorii logistici
care asigurã misiuni de depozitare,
operaþii asociate -manipulare, pregãtirea comenzilor, aprovizionarea producþiei, gestiunea tranzitului etc. -, cât
ºi transportul mãrfurilor cu propriile
lor mijloace).
Dacã prin piaþa de logisticã ne referim la serviciile de depozitare ºi
serviciile cu valoare adãugatã, ne
aºteptãm la dezvoltare în urmãtoarele zone: Oltenia, Piteºti/Ploieºti,
Timiºoara/Arad.

Cu privire la piaþa transporturilor,
ne aºteptãm la o creºtere mai mare
la nivel internaþional decât la nivel
naþional.
Potrivit statisticilor, deþinem locul 2 pe piaþa româneascã (la categoria operatori de logisticã), pe baza
cifrei de afaceri din 2010.
Reporter: Care sunt principalii
dumneavoastrã clienþi?
Tolga Oran: Beneficiarii companiei GEFCO pe piaþa româneascã sunt:
Electrolux, Dacia Renault, Arctic,
Delphi, Takata, Ford, Ikea, Kiabi.
Reporter: Ce segmente de clienþi
vã propuneþi sã atrageþi în viitor?
Tolga Oran: Vrem sã câºtigãm
noi clienþi în urmãtoarele sectoare:
auto, industria aerospaþialã, electronice, industrie, vânzãri cu amãnuntul. De asemenea ne concentrãm pe
clienþii de importanþã strategicã ºi
piaþa corporatistã: producãtorii de
autovehicule, furnizorii de autovehicule, aeronauticã, industrie,
vehicule cu douã roþi, electronice, bunuri de larg consum/vânzãri cu amãnuntul.
Reporter: Ce investiþii aþi fãcut
în România pânã acum ºi ce planuri
aveþi pentru urmãtorii ani?
Tolga Oran: Dat fiind cã
GEFCO este o firmã fãrã active,
principala noastrã investiþie este în
angajaþii noºtri, pentru care implementãm training-uri constante ºi
planuri de dezvoltare internã.
Ne-am sporit în mod constant numãrul de angajaþi în decursul ultimi-

lor ani ºi avem planificat sã mai recrutãm oameni ºi anul acesta.
În ce priveºte flota, avem o flotã
administratã împreunã cu partenerii,
iar pentru transportul vehiculelor finite, grupul GEFCO are mai mult de
5000 de vagoane; am importat vagoane din Franþa în România pentru
a opera fluxurile feroviare cãtre exterior pentru industria auto.
Reporter: România este o piaþã
strategicã pentru GEFCO?
Tolga Oran: Analizând dezvoltarea GEFCO România pe parcursul ultimilor 3 ani, România este în mod sigur o piaþã strategicã pentru GEFCO.
Existã, în continuare, un mare potenþial în afacerile de peste ocean ºi,
ca sector de activitate, ne aºteptãm
la o creºtere uriaºã în sectorul comerþului cu amãnuntul, dar ºi în industrie (aerospaþialã, siderurgie) ºi
în sectorul auto.
Suntem foarte aproape de a fi liderul de piaþã ºi am vrea sã continuãm sã ne dezvoltãm pãstrând
aceeaºi ratã de creºtere ca ºi în anii
precedenþi.
Reporter: Este GEFCO România interesatã de o potenþialã achiziþie a CFR?
Tolga Oran: Aceste achiziþii se
decid la nivel de corporaþie; drept
urmare, nu putem face nici o presupunere cu privire la posibile
achiziþii.
Reporter: Vã mulþumesc!
ANCA IOVAN
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