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EXCELENÞA SA PHILIPPE BEKE, AMBASADORUL REGATULUI
BELGIEI ÎN ROMÂNIA:

“Investitorii strãini au o încredere limitatã
în piaþa de capital din România”

Problemele pieþei de capital din
þara noastrã scad apetitul inve-
stitorilor strãini în general ºi al

celor belgieni în particular faþã de o
expunere pe Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB), ne-a declarat Excelenþa
Sa, Ambasadorul Regatului Belgiei
în România, domnul Philippe Beke.

Potrivit domniei sale, aceastã si-
tuaþie ar putea fi îmbunãtãþitã
printr-o mai bunã promovare a insti-
tuþiei, dar ºi prin politicile Bãncii
Naþionale a României.

“BNR este unul dintre stâlpii so-
cietãþii româneºti”, ne-a spus dom-
nia sa într-un interviu acordat în ex-
clusivitate.

Volumul schimburilor comerciale
româno-belgiene în 2013 a crescut
cu 13% faþã de anul anterior, valoa-
rea acestora fiind de peste 2 miliarde
de euro. Cifra este comparabilã cu
rezultatele din 2011, când schimbu-
rile comerciale între cele douã state

au totalizat 2,029 de miliarde de
euro, iar soldul balanþei a fost de
-241 milioane de euro.

Deºi, sãptãmâna trecutã, postul
belgian RTL relata cã românii se aflã
pe primul loc între miile de cetãþeni
europeni care au fost expulzaþi din
Belgia în 2013, Ambasadorul bel-
gian descrie relaþia economicã între
cele douã þãri în termeni optimiºti ºi
considerã cã investiþiile sunt recipro-

ce. Cu toate acestea, domnia sa ne-a
spus cã þara noastrã mai are de lucrat
la funcþionarea statului de drept, a
capacitãþii administrative, precum ºi
la îmbunãtãþirea infrastructurii.

Parteneriatul economic dintre
România ºi Belgia este unul cu tra-
diþie, primele societãþi cu capital
belgian fiind înfiinþate în þara noastrã
încã de la sfârºitul secolului XIX.
Odatã cu înfiinþarea Bursei de la
Bucureºti, foarte multe dintre com-
paniile belgiene de pe piaþa localã
erau listate, majoritatea derulând
afaceri cu petrol sau în transporturi.
Astãzi, în schimb, societãþiile bel-
giene sunt prezente pe piaþa localã
mai ales pe segmentele de retail,
IT&C ºi agriculturã, iar interesul
acestora pentru Bursa de Valori Bu-
cureºti este scãzut.

ALEXANDRA OANCÃ

Ciurel: “În decembrie am
fost la un pas de black-out”
l Complexul Oltenia cere reguli noi pentru
echilibrarea eolienelor

Conducerea producãtorului
de energie pe bazã de cãrbu-
ne Complexul Energetic

Oltenia cere noi reguli pentru sigu-
ranþa sistemului energetic naþional
ºi echilibrarea lui, susþinând cã în
luna decembrie þara noastrã a fost la
un pas de black-out.

Laurenþiu Ciurel, directorul general
al societãþii a declarat, ieri: “În decem-
brie, au dispãrut brusc din
sistem vreo 2.000 MW
pentru cã nu a bãtut vântul
ºi a fost opritã ºi centralanuclearãde la
Cernavodã. Atunci, într-un timp foarte
scurt, au trebuit pornite toate centrale-
le termo, dar am fost la un pas de
black-out pentru cã nu sunt suficiente
centralede rezervã, înurmaapariþiei în
sistem a peste 2.000 de MW eolieni cu
producþie imprevizibilã. Este clar cã
trebuie regânditã strategia ºi regulile
de asigurare a siguranþei sistemului.
De exemplu, producãtorii de energie

verde sã fie obligaþi sã investeascã în
centrale de rezervã”.

Ajutorul dat energiei regenerabile
a fost redus, dar nu este suficient, în
opinia ºefului Complexului Oltenia,
care a subliniat: “Autoritãþile ºi re-
glementatorii trebuie sã redefineascã
siguranþa sistemului energetic ºi sã
adopte reguli noi pentru echilibrarea
lui, astfel încât toþi producãtorii sã fie

egali. Sistemul are clar
probleme sã preia 2.000
de MW pe vânt, dar acum

funcþioneazã aproape 2.500 MW eo-
lieni ºi 740 MW solari”.

Conducerea Complexului Oltenia
considerã cã o soluþie este introduce-
rea preþurilor negative la tranzacþio-
narea energiei: “Dacã vrei sã produci
ºi sã ai certificate verzi trebuie sã
plãteºti ca sã rãmâi în piaþã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

ENERGIE

Ungurii de la MOL, pe lista
investitorilor interesaþi de Oltchim
l Surse: “Patru dintre investitori au solicitat
amânarea depunerii ofertelor”

Cinci investitori ºi-au declarat
interesul pânã în prezent
pentru preluarea combinatu-

lui petrochimic Oltchim Râmnicu
Vâlcea, lista acestora fiind completa-
tã de cãtre ungurii de la “Petchem”,
divizia petrochimicã a MOL, ne-a
declarat, ieri, administratorul judiciar
al societãþii, Gheorghe Piperea.

Cei interesaþi sunt omul de afaceri
ªtefan Vuza, prin intermediul com-

paniei “Chimcomplex” Borzeºti,
consorþiul format din nemþii de la
PCC ºi fondul de investiþii israelian
Fortissimo, ruºii de la “Oil and Gas
Trade”, consorþiul format din “Baota
Petrochemical Group” ºi “Junlun
Petroleum Co.” din China, precum ºi
ungurii de la “Petchem”, divizia pe-
trochimicã a MOL. (L.C.)

(continuare în pagina 13)

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE

Sebastian Ghiþã: “Politica bãncilor
cu capital strãin a fost frica”
l “Ziarul Bursa a adus o contribuþie remarcabilã în dezvoltarea economiei pânã azi” l “Bãncile nu
ºi-au mai îndeplinit funcþia în economie“ l “George Maior, unul dintre cei mai valoroºi ºi echilibraþi
lideri ai þãrii“ l “Cred cã USL va rezista“

Reporter: Ca om de afaceri, con-
sideraþi cã USL a acþionat în favoa-
rea mediului de afaceri, în timpul
mandatului sãu la guvernare?

Sebastian Ghiþã: Stabilitatea
macroeconomicã a fost prima þintã
pe care guvernul Ponta a avut-o de
atins. Consider cã a bifat aceastã þin-
tã încã din 2012, iar acest lucru s-a
vãzut în aprecierile internaþionale pe
care România le-a primit din partea
celor mai importante publicaþii din
domeniu, dar ºi în evoluþia ratingului
de þarã. Anul 2013 a adus noi mãsuri
guvernamentale care sã asigure
creºterea economicã serioasã.

Deblocarea programelor opera-
þionale a fost un succes. România a
atras de la UE fonduri europene

într-un ritm neaºteptat de alert, ceea
ce ne-a adus prima poziþie în topul
creºterii gradului de absorbþie a fon-
durilor europene în UE. În 2013 s-a
ajuns la un grad de contractare real
de 95% ºi la un nivel de absorbþie de
aproximativ 34%. Asta ajutã mediul
de afaceri. Nu bunele intenþii afiºate

de alte guverne pânã acum.
Reporter: Care au fost, din

punctul dumneavoastrã de vedere,
principalele mãsuri pentru sprijini-
rea mediului de afaceri?

Sebastian Ghiþã: Am vorbit de-
spre fondurile europene, în general.
POSDRU ºi POS CCE sunt progra-

me de sprijin care se adreseazã direct
companiilor, private sau de stat.

Dezvoltarea forþei de muncã din
companii ºi sprijinirea acestora cu
sume importante de bani pentru
creºterea competitivitãþii sunt acþiuni
ce nu pot fi ignorate de nimeni. Lipsa
creditãrii a fost o problemã uriaºã
pentru mediul de afaceri. Bãncile nu
ºi-au mai îndeplinit funcþia în econo-
mie. Frica, asta a fost politica bãnci-
lor cu capital strãin.

Eximbank ºi CEC, împreunã cu
BNR, cu sprijin guvernamental, au
reuºit douã lucruri mari: primul, sã
dezvolte schema de sprijin ºi garan-
tare prin intermediul garanþiilor de
stat, iar Guvernul Ponta a mãrit pla-
fonul la 2 miliarde de euro.

Al doilea lucru important a venit
din forþarea în jos a dobânzilor la lei.
Astãzi, toate companiile pot lua
împrumuturi în lei cu dobânzi foarte
mici.

Totodatã, demararea schemei de
minimis, prin care fiecare companie
pregãtitã va primi un ajutor neram-
bursabil de 100.000 euro din partea
statului, este o altã mãsurã care, în
mod clar, va veni în sprijinul mediu-
lui de afaceri.

ALEXANDRA CRÃCIUN

(continuare în pagina 11)

Sebastian Ghiþã, om de afaceri ºi

politician, ne-a acordat un interviu

în care am abordat o serie de su-

biecte care privesc mãsurile pen-

tru relansarea economicã a þãrii

noastre, viitorul alianþei de guver-

nare, dar ºi rolul pe care îl joacã

mass-media în plan politic.

Sebastian Ghiþã este deputat

PSD în Comisia pentru exercita-

rea controlului parlamentar asu-

pra activitãþii SRI. Domnia sa de-

þine grupul Asesoft ºi postul de

televiziune RTV.

Portugalia þinteºte,
în 2014, 13 miliarde
euro din vânzarea
de obligaþiuni

Portugalia intenþioneazã sã obþinã
pânã la 13 miliarde euro (17,7 mi-
liarde dolari) din emisiunile de
obligaþiuni planificate pentru anul
acesta, anticipând cã necesarul net
de împrumuturi al þãrii este de circa
11,8 miliarde euro.

Portugalia încearcã sã obþinã din
nou accesul deplin la pieþele obliga-
þiunilor de stat, odatã ce se apropie
ieºirea sa din programul de salvare
de 78 miliarde euro obþinut în pe-
rioada crizei financiare de la UE ºi
FMI. Pânã acum, Portugalia a depins
de bãnci în operaþiunile de vânzare a
bondurilor.

Creºterea
economiei germane,
sub aºteptãri

Creºterea economiei Germaniei a
fost sub estimãrile analiºtilor în
2013, chiar dacã þara a condus pro-
cesul de ieºire a zonei euro din rece-
siune.

Produsul Intern Brut al Germaniei
a crescut cu 0,4% anul trecut, com-
parativ cu 2012, când avansul a fost
de 0,7%, potrivit Oficiului Federal
de Statisticã (Destatis), care aratã cã
expansiunea s-a datorat majorãrii
consumului gospodãriilor ºi investi-
þiilor.

Analiºtii ºi Guvernul de la Berlin
estimau, pentru 2013, o creºtere cu
0,5% a economiei germane.

V.R.

Citiþi, în pagina 2, interviul integral.

Site-ul BURSA
a fost hackuit, ieri
Site-ul de internet al ziarului

BURSA a fost atacat ieri di-
mineaþã.

Unele fiºiere au fost înlocuite cu
altele, de cineva neautorizat, din ex-
teriorul Redacþiei BURSA.

Google a afiºat cã site-ul nostru ar
fi “furnizor de malware” – viruºi
care furã identitatea ºi umblã în con-
turi – blocând accesul, altfel decât pe
propria rãspundere a utilizatorului.

În realitate, problema curãþirii
site-ului a fost îndeplinitã în câteva
minute de la decelarea ei (primul
care a decelat-o a fost ºeful Grupului
BURSA), dar, conform procedurii
Google, bariera de blocare este men-
þinutã minimum 24 de ore.

Specialiºtii noºtri, altfel, extrem
de rezervaþi înafirmaþii, dedataaceasta
ne-au informat cã BURSA a fost o
þintã pentru un atac dedicat.

Atacurile de acest fel nu sunt chiar

frecvente, dar nici inedite...
Cel mai recent atac internet asu-

pra unui site media românesc a
avut loc în noiembrie, asupra a
douã ziare din Maramureº (“Ne-
cenzurat” ºi “ªtiriMM”), atac suc-
cesiv altuia, din iulie, la trei ani
dupã unul iniþial.

Cazul a ajuns în Parlament,
DIICOT afirmând cã a dezvoltat o
cooperare internaþionalã în cercetã-
rile sale, dar nu a fost rezolvat.

Ziarul BURSAare faima cã nu su-
portã botniþã, astfel cã atacul de ieri
ilustreazã, probabil, exasperarea în
faþa lipsei noastre de cooperare în
manipularea publicului.

Noroc cã noi, în principal, suntem
un ziar tipãrit, astfel cã informaþia
din BURSAajunge la public, indife-
rent de hackeri…

REDACÞIA BURSA

REPREZENTANÞII GRAMPET:

“Guvernul croat - incapabil sã gestioneze
privatizarea companiei feroviare de marfã”
l Gruia Stoica s-ar putea retrage din cursã

Guvernul croat s-a dovedit in-
capabil sã gestioneze priva-
tizarea companiei feroviare

de transport marfã HZ Cargo, dupã
cum ne-au spus reprezentanþii Gram-
pet. Aceºtia nu au reuºit nici pânã
acum sã obþinã informaþii despre so-
cietatea de stat, deºi au câºtigat licita-
þia încã din vara anului trecut.

Sursele citate ne-au precizat: “Cu
toate cã mergem destul de des la ne-
gocieri, încã nu ne putem forma o
pãrere despre compania pe care ar
urma s-o cumpãrãm. Acolo (n.r. în

Croaþia) este mult mai rãu decât la
noi. A fost o altã procedurã - nu am
avut ºi nu avem acces la nicio infor-
maþie despre societate, nu am avut
un caiet de sarcini foarte clar, am
câºtigat pe criteriul «cea mai bunã
ofertã». De luni de zile solicitãm in-
formaþii ºi nu ni se dau. Se pare cã
nici reprezentanþii ministerului
transporturilor, care se ocupã de pro-
cedurã, nu reuºesc sã obþinã date de
la HZ Cargo. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)


