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“Listarea IMM-urilor pe Bursã
- alternativã de finanþare”

(Interviu cu Florin Jianu,
ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, Mediul de Afaceri ºi Turism)

Reporter: Noua lege a Întreprin-
derilor Mici ºi Mijlocii a fost una
dintre prioritãþile dumneavoastrã la
preluarea mandatului de ministru.
Are aceasta, în formula în care a fost
aprobatã, ºi puncte slabe?

Florin Jianu: Nu cred cã legea
are un punct slab anume, dar trebuie
sã fim conºtienþi cã mediul econo-
mic, în general, este unul în continuã
transformare. S-ar putea ca, peste un
timp, sã constatãm cã apar dimensiuni
noi ale economiei care nu au fost cu-
prinse într-o lege. De exemplu, noile
abordãri de tip “crowdfunding” (n.r.
atragerea de finanþare printr-un si-
stem similar celui de subscripþie pu-
blicã, utilizând sistemul informatic)
sau celui de “business angel” (n.r. in-
vestitori privaþi care decid sã susþinã
o companie aflatã în faza incipientã).
De aceea, ºi noi pregãtim niºte regle-

mentãri în acest sens, pe baza unor
cercetãri în acest domeniu. Cu toate
cã astfel de mijloace de finanþare nu
sunt încã foarte folosite la noi în þarã,
cred cã dacã punem bazele lor în
acest moment, combinat cu o in-
formare coerentã ºi corectã, existã
perspective bune pentru dezvoltare.
De exemplu, pentru un investitor de
tip “business angel” trebuie sã existe
niºte stimulente, pentru cã nimeni nu
riscã sã îºi punã resursele proprii
într-o firmã, dacã nu are niciun
câºtig. O soluþie ar fi ca, dacã cineva
pune o anumitã sumã într-o compa-
nie, surplusul pe care acea firmã îl
realizeazã, atunci când reîntoarce in-
vestiþia iniþialã a celui care a finan-
þat-o, sã fie scutit de la plata impozi-
tului pe venit.

Reporter: Cum vedeþi posibilita-
tea finanþãrii IMM-urilor pe Bursa

de Valori?
Florin Jianu: Cred cã este necee-

sar sã iniþiem un program comun de
promovare a posibilitãþilor de listare
a IMM-urilor pe Bursa de Valori. De
exemplu în Statele Unite ale Ameri-
cii, un întreprinzãtor pleacã din start
cu obiectivul de a se lansa pe bursã,
acest pas fiind considerat ca o vali-
dare a afacerii sale, momentul în care
se investeºte în ea.

Într-adevãr, la noi aceastã per-
spectivã se aflã într-un stadiu inci-

pient, în acest moment, dar cred cã
þine de noi sã dezvoltãm ºi sã promo-
vãm aceastã opþiune, ca o alternativã
viabilã la finanþarea prin bãnci. În
acest sens, cred cã ar trebui organiza-
te o serie de evenimente pe acest su-
biect, în care oamenii de afaceri sã
intre în contact cu modele de succes
privind listarea pe bursã, a compa-
niilor româneºti sau din strãinãtate.

ALEXANDRA OANCÃ
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Euro, la cursul minim
al ultimelor cinci
sãptãmâni

Moneda unicã europeanã a scãzut
ieri, pe pieþele externe, pânã la cursul
minim al ultimelor cinci sãptãmâni,
faþã de dolar, dupã publicarea indice-
lui privind încrederea investitorilor
germani în economie.

Indicele ZEW mãsurat de Centrul
pentru Cercetare Economicã Europea-
nã în privinþa aºteptãrii investitorilor
ºi analiºtilor a scãzut la 33,1 puncte în
mai, de la 43,2 în aprilie. Nivelul este
cel mai redus din ianuarie 2013. Ana-
liºtii estimau scãderea indicelui pânã
la numai 40 de puncte.

Euro a coborât cu 0,3% la ora
10.17, pe piaþa din New York, la
1,3719 dolari. Anterior, cursul a fost
de 1,3699 dolari, cel mai redus din 7
aprilie.

Bundesbank, gata sã
susþinã mãsurile BCE

Banca centralã a Germaniei, Bun-
desbank, este gata sã susþinã acþiuni-
le Bãncii Centrale Europene (BCE),
dacã va fi nevoie, conform unor sur-
se citate de presa strãinã.

Acestea spun cã responsabilii cu
politica monetarã urmãresc cu atenþie
datele economice relevante, iar esti-
mãrile de inflaþie sunt importante.

“Am spus întotdeauna cã suntem
dispuºi sã acþionãm, dacã va fi nece-
sar”, au afirmat sursele menþionate.

Declaraþiile vin dupã ce, sãp-
tãmâna trecutã, preºedintele BCE,
Mario Draghi, a anunþat cã instituþia
pe care o conduce este gata sã ia mã-
suri de stimulare începând de luna
viitoare, în funcþie de prognozele
economice. (V.R.)

Cineva iese de la SIF Oltenia. Erste?

Un pachet de 4,82% din SIF
Oltenia a fost transferat,
i e r i , î n c a d r u l a t r e i

“deal”-uri, care au însumat 56 de
milioane de lei (12,4 milioane de
lei), dar pãrþile implicate în tranzac-
þii bineînþeles cã nu erau cunoscute,
ieri, la închiderea ediþiei.

În piaþã, unii au bãnuit
cã omul de afaceri Gheor-
ghe Iaciu ºi-ar fi vândut
deþinerea la SIF5, dupã ce
propunerea sa pentru un
dividend mai mare nu a
fost aprobatã în AGA de
bilanþ. Domnia sa a infir-
mat, însã, pentru ziarul
BURSA, cã ar fi renunþat
la SIF Oltenia.

Alþii au indicat spre
fondul “Business Capital
for Romania Opportunity Coopera-
tief", controlat de Erste ºi omul de
afaceri Florin Pogonaru, care ar fi
avut o deþinere similarã cu cea tran-
zacþionatã, ieri.

Informaþiile de acest fel nu au un
grad de certitudine înalt, atâta timp
cât pãrþile nu se raporteazã (decât în

anumite condiþii prevãzute de lege),
iar datele fac parte din secretele de
serviciu ale brokerilor.

În cazul cã, într-adevãr, vânzãtor ar
fi fost fondul respectiv, la preþul de 2
lei/acþiune la care s-au perfectat
schimburile, randamentul obþinut ar

fi de aproximativ 50% (faþã de 2012),
comenteazã unele voci din piaþã.

În ultima perioadã, însã, firma
Prodplast, controlatã de Florin Po-
gonaru, a raportat cumpãrãri la SIF5,
ultimul raport arãtând un preþ de
1,7454 lei/unitate.

Unii analiºti spun cã este dificil de

ghicit cine se aflã în spatele tranzac-
þiilor de ieri, în condiþiile în care gru-
purile SIF Banat-Criºana ºi SIF
Moldova, deþin deja peste 5% din
SIF5 (limita legalã), fiecare, concer-
tat cu alte entitãþi.

Florin Pogonaru a intrat într-un
conflict cu preºedintele
SIF5 Oltenia, Tudor Ciu-
rezu, la începutul acestui
an. În luna februarie,
preºedintele SIF5 a purtat
o controversã, în public,
cu Ana Bobircã, colega
sa din Consiliul de Admi-
nistraþie, care fusese
propusã pentru aceastã
funcþie de “Business Ca-
pital for Romania Oppor-
tunity Cooperatief", pe
tema pachetului de 6%

din BCR, deþinut de SIF Oltenia.
Ana Bobircã ºi alþi doi admi-

nistratori SIF Oltenia, consideraþi
apropiaþi ai lui Florin Pogonaru, au
demisionat, pe 28 martie.

ADINA ARDELEANU
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Fiul lui Joe Biden, în board-ul
celui mai mare furnizor privat
de gaze din Ucraina

În plinã crizã ruso-ucraineanã,
“Burisma Holdings”, cel mai mare
producãtor privat de gaze naturale
din Ucraina, anunþã cooptarea în
board-ul sãu director a lui Robert
Hunter Biden, fiul vicepreºedintelui
american Joe Biden.

Numirea sa vine dupã ce, în luna
aprilie, Joe Biden a
efectuat o vizitã în
Ucraina, când a ex-
primat susþinerea Statelor Unite pen-
tru aceastã þarã ºi a purtat discuþii pe
marginea unor mãsuri de îmbunãtã-
þire a securitãþii energetice, în con-
textul crizei cu Rusia…

Conform anunþului fãcut sãp-
tãmâna aceasta de compania ucrai-
neanã, Hunter Biden se va ocupa de
divizia legalã a holdingului ºi va asi-
gura susþinerea “Burisma” în rândul
organizaþiilor internaþionale.

La momentul numirii sale în
board-ul director, Robert Hunter Bi-
den a declarat: “Ca nou membru al

consiliului de administraþie al Buri-
sma, cred cã ajutorul meu în consul-
tanþa destinatã companiei pe proble-
me de transparenþã, guvernanþã cor-
porativã ºi responsabilitate, de extin-
dere internaþionalã ºi alte prioritãþi,
va contribui la economia Ucrainei ºi
va veni în beneficiul locuitorilor þã-

rii”.
La rândul sãu,

preºedintele board
- ului director al “Burisma Holdings”,
Alan Apter, a afirmat: “Suntem
încântaþi cã domnul Biden este alãturi
de noi ca sã ne ajute la realizarea
obiectivelor companiei noastre pri-
vind introducerea celor mai bune
practici corporative”.

Hunter Biden este consilier la “Bo-
ies, Schiller & Flexner” LLP, firmã de
avocaturã din New York, care a fost
angajatã în cazuri precum “Bush vs.
Gore”ºi “SUAvs.Microsoft”. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

BOGDAN OLTEANU:

“Nu sunt foarte optimist
cu privire la listarea
companiilor private”

V iceguvernatorul Bãncii
Naþionale a României
(BNR), Bogdan Olteanu, a

declarat, ieri, cã instituþia pe care o
reprezintã sprijinã diversificarea
surselor de finanþare ale economiei
ºi încurajeazã autoritãþile sã conti-
nue listarea companiilor de stat,
precizând, însã, cã nu este foarte
optimist cã, în condiþiile actualului
cadru de reglementare, vom vedea
prea curând oferte publice iniþiale
ale firmelor private.

“Cred cã existã o reticenþã a
acestor companii în ceea ce priveºte
transparenþa, reticenþã cu care nu
sunt de acord”, a afirmat domnia sa.
Oficialul BNR s-a pronunþat împo-
triva unor intervenþii ale reglementa-
torilor în aceastã chestiune, “pentru
cã deja reglementãm cam mult”,
adãugând cã este necesarã o revolu-
þie culturalã, în urma cãreia firmele
sã înþeleagã mai bine beneficiile unei
transparenþe sporite.

Bogdan Olteanu a atras atenþia cã
nu doar firmele cu capital autohton
manifestã reticenþã faþã de creºterea
transparenþei, ci ºi unele multinaþio-
nale, care activeazã în þara noastrã
sub formã de SRL.

“Când aceste multinaþionale vor
alege sã instaleze Consilii de Admi-
nistraþie, se va transmite un semnal
pozitiv, cum cã marile companii sunt
deschise cãtre transparenþã, semnal
care se va transmite ºi cãtre firme
mai mici ºi va ajuta procesul de lista-

re”, a explicat viceguvernatorul
Bãncii Centrale.

Bogdan Olteanu a amintit cã fir-
mele din þara noastrã sunt subcapita-
lizate, ceea ce reprezintã o problemã
majorã pentru creditarea bancarã,
dar o oportunitate pentru celelalte
mecanisme de finanþare.

Deºi se aºteaptã ca procesul de
dezintermediere financiarã sã con-
tinue, domnia sa anticipeazã cã
România ar putea sã beneficieze de in-
vestiþii, în urma situaþiei din Ucraina.

Aderarea þãrii noastre la Uniunea
Bancarã ar urma sã tempereze dezinter-
medierea, potrivit lui Bogdan Olteanu.

ALEXANDRU SÂRBU
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Schimbãri structurale în industrie, cu consum redus de energie
l Creºterea producþiei industriale, asiguratã de ramuri cu consum energetic micl Industriile energointensive ºi-au diminuat producþia

Creºterea producþiei industria-
le de circa 10% din primul
trimestru în condiþiile unei

scãderi a consumului de electricitate
de aproape 1% este explicat de ana-
liºti ºi oameni de afaceri prin schim-
barea structurii industriei din þara
noastrã.

Furnizorii de electricitate cu greu
îºi explicã o creºtere a producþiei in-
dustriale în condiþiile în care nu au
înregistrat o majorare a cererii de
energie din partea companiilor. Ion
Lungu, preºedintele Asociaþiei Fur-
nizorilor de Energie Electricã din
România (AFEER), ne-a declarat:
„Este adevãrat cã mai multe compa-
nii industriale au aplicat mãsuri de
eficienþã energeticã, pentru reduce-

rea consumului ºi optimizarea costu-
rilor de producþie. Dar acest lucru nu
explicã întru totul, din punctul nostru
de vedere, fenomenul creºterii pro-
ducþiei industriale. În bilanþul pri-
mului trimestru, la nivelul total al
consumului intern, atârnã ºi reduce-
rea cererii populaþiei ºi a iluminatu-
lui public. Este
posibil ca aceastã
decuplare a con-
sumului de ener-
gie de la evoluþia
industriei sã aibã
alte cauze”.

Cristian Pârvan,
secretarul general
al Asociaþiei Oa-
menilor de Afa-

ceri din România (AOAR), ne-a
spus cã factorii care au condus la
aceastã decuplare a consumului
energetic sunt adoptarea de mãsuri
de eficienþã energeticã (n.r. econo-
misire a energiei) ºi schimbarea
structurii exporturilor ºi a produc-
þiei industriale.

Domnia sa ne-a explicat: „Pe fon-
dul liberalizãrii pieþei energiei ºi ga-
zelor, companiile sunt tot mai preo-
cupate sã-ºi reducã din consumul
energetic. De asemenea, producþia
de aluminiu, siderurgia ºi metalurgia
ºi-au scãzut considerabil ponderea în
ultimii ani din totalul producþiei

noastre industria-
le. Industria chi-
micã ºi cea a
îngrãºãmintelor
chimice au ajuns,
de asemenea, la
un nivel foarte re-
dus. Au crescut la
export ramuri cu
consum energetic
redus precum in-

dustria de automobile ºi componente
auto”.

Secretarul general al AOAR ne-a
menþionat, comentând consumul de
energie din primul trimestru, cã un
factor important în reducerea cererii
l-au avut populaþia ºi iluminatul pu-
blic: „Am avut o iarnã blândã, dar este
clar cã toatã lumea este preocupatã de
economisirea energiei, pentru redu-
cerea facturilor. ªi mai avem mult
loc de economii în toate domeniile.
România consuma, în urmã cu câþiva
ani, de patru ori mai multã energie
decât media europeanã pe unitatea
de PIB.

ALINA TOMA VEREHA
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Listarea pe Bursã poate fi o alternativã viabilã la creditarea bancarã pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM), ne-a declarat, într-un interviu, domnul
Florin Jianu, Ministrul Delegat pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii, Mediul de
Afaceri ºi Turism. În opinia domniei sale, acest proces este însã incipient în
þara noastrã, motiv pentru care ar trebui organizate o serie de dezbateri ºi
evenimente cu scopul de a informa antreprenorii despre aceastã posibilitate.
Florin Jianu ne-a mai vorbit despre proiectele legislative pe care le susþine,
cum ar fi legea IMM-urilor ºi schemele de ajutor pentru companiile mici ºi
medii ºi pentru sectorul turismului.
Problemele principale identificate de domnia sa, în urma discuþiilor cu me-
diul de afaceri, sunt reprezentate de fractura de comunicare între sectorul
privat ºi cel public ºi deficitul care existã în educaþia dualã ºi cea antrepre-
norialã.


