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Urmãtoarea ediþie a ziarului “BURSA”
va apãrea pe 11 iunie 2014.
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FRANC ELVEÞIAN = 3,6051 RON

EURO = 4,3964 RON

“Efectul ofertei Electrica
asupra lichiditãþii BVB
va fi anemic”

DOLAR = 3,2290 RON

DNA l-a reþinut pe
vicepreºedintele ANRE
l Alãturi de Dumbrãveanu ar mai fi fost reþinute
câteva persoane printre care ºi angajaþi Enel ºi
Electro Alfa l Luna trecutã, premierul a vizitat
Centrul de Excelenþã de la Electro Alfa

l “Nu cred cã, în mintea premierilor, ideea de Bursã înseamnã mai mult
decât ceva «cool»”
(Interviu cu Nicolae Gherguº, directorul general al Confident Invest )

Reporter: Cum credeþi cã va influenþa listarea Electrica piaþa de capital din România, în condiþiile în
care, ºi dupã listarea Romgaz ºi a
Nuclearelectrica, lichiditatea BVB a
rãmas scãzutã?
Nicolae Gherguº: Având în vedere cã reprezentanþii Statului au folo-

sit acelaºi tipar de împãrþire a subscripþiilor între investitorii de retail
ºi cei instituþionali, efectul asupra lichiditãþii va fi la fel de anemic, ca ºi
în cazul listãrilor de anul trecut.
Din pãcate, la Adunarea Generalã a Acþionarilor Bursei de Valori
Bucureºti am asistat la o “prelegere”
þinutã de unul dintre administratori,
care confundã lichiditatea pieþei cu
volumul total tranzacþionat, douã
concepte similare doar pentru neini-

þiaþi. Desigur, BVB va raporta, ca ºi
anul trecut, tranzacþii de sute de milioane de euro, însã pe o lichiditate
extrem de scãzutã, din cauza faptului
cã acþiunile din IPO-uri ajung în majoritatea lor la investitorii instituþionali, dar ºi pentru cã s-a împuºcat
singurã în picior, diminuând valoarea tranzacþiei ‘’deal’’ la valori ridicole ºi fãcând ca foarte multe tranzacþii sã migreze artificial din piaþa
“regular”, care reprezintã reperul

celor mai mulþi parametrii de lichiditate.
Reporter: De ce nu folosim economiile populaþiei de 30 de miliarde
de euro pentru ofertele statului, inclusiv Electrica, având în vedere cã
dobânzile bancare sunt din ce în ce
mai mici?
A consemnat
ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 13)

OFERTA ELECTRICA

Dumitraºcu: “Mulþi investitori pe retail fac achiziþii
speculative ºi vând dupã prima lunã de listare”

S

C

Claudiu Dumbrãveanu a fost dilaudiu Dumbrãveanu, unul
din vicepreºedinþii ANRE rector de divizie la Electro Alfa
(reglementatorul pieþei de International Botoºani, producãtor
energie), a fost reþinut,
de echipamente electrice
ºi a fost susþinut de PSD
ieri, de DNA pentru trala numirea sa în funcþie.
fic de influenþã, ne-au
Conducerea ANRE este
declarat surse apropiate situaþiei, care ne-au
aleasã prin vot în Parlament.
precizat cã oficialul a
Pe 16 mai, premierul
fost chemat ieri dimiVictor Ponta tocmai a vizineaþã de procurori ca
tat Centrul de Excelenþã în
martor ºi a fost reþinut
seara.
domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii de echipamente
Sursele noastre afirelectronice Electro Alfa
mã cã vicepreºedintele Claudiu
Dumbrãveanu ar fi acu- Dumbrãveanu din Botoºani, informaþie
zat cã ar fi intervenit la
postatã cu mândrie pe
Enel pentru obþinerea a fost susþinut site-ul Executivului ºi al
companiei din Botoºani.
unui contract în favoa- de PSD la
Anul trecut, compania
rea societãþii Electro numirea sa în
controlatã de a avut o
Alfa ºi cã la mijloc ar fi
funcþie.
contoarele inteligente de
cifrã de afaceri de 38 micitire a consumului de
lioane de euro.
La capitolul clienþi, pe site-ul
energie. Alãturi de Dumbrãveanu ar
mai fi fost reþinute câteva persoane Electro Alfa sunt menþionate toate
printre care ºi angajaþi Enel ºi Elec- companiile energetice din þara
tro Alfa, conform surselor noastre, noastrã, atât private, cât ºi de stat, de
care ne-au mai spus cã DNAîi audia- la societãþi din grupul Electrica, la
zã ca martori pe subalternii lui Dum- Complexul Oltenia, Hidroelectrica
brãveanu din ANRE.
ºi Transelectrica. (A.T.)

tatul s-a adresat în principal
investitorilor instituþionali
strãini în cadrul listãrilor
companiilor energetice la Bursa de
Valori Bucureºti, în condiþiile în
care statisticile aratã cã populaþia þãrii noastre are economii de peste 30
de miliarde de euro.
Solicitat de ziarul BURSA sã comenteze aceastã situaþie, Gabriel
Dumitraºcu, ºeful privatizãrilor din

Departamentul pentru Energie ne-a
rãspuns: „La Electrica, venim, în
premierã, cu un numãr de acþiuni garantate pentru mici investitori ºi cu
un discount în primele zile, tocmai
pentru a încuraja ca economiile sã fie
orientate spre piaþa de capital, dar
când faci o alocare, te uiþi la toate
elementele. Conform practicilor anterioare care au condus la succes, ºi
la Electrica noi preferãm sã alocãm

DIN SEPTEMBRIE

O decizie istoricã a BCE,
dar fãrã importanþã pentru
relansarea economicã

LAURENÞIU MEGELEA, MERVANI:

B

l Proprietarii castelului Cantacuzino plãnuiesc o staþiune de lux
l Niºte investitori ruºi au cumpãrat un munte

Prostituþia ºi
vânzarea de
droguri,
incluse în PIB
l INS estimeazã
contribuþia prostituþiei
ºi drogurilor la sub 1%
din PIB
Valoarea adãugatã obþinutã din
activitãþi ilegale, precum consumul
de droguri, contrabanda ºi prostituþia, precum ºi cheltuielile cu înarmarea ºi cele pentru cercetare, vor fi incluse în calculul Produsului Intern
Brut (PIB), din luna septembrie, atât
în þara noastrã, cât ºi în celelalte state
europene, conform standardului
ESA 2010, dupã cum au anunþat,
ieri, reprezentanþii INS.
Potrivit lui Ionuþ Dumitru,
preºedintele Consiliului Fiscal, în
prezent, o parte din PIB este reprezentatã de încasãrile din “economia
neobservatã”. Domnia sa ne-a explicat: “Acum, circa 20-23% din PIB
reprezintã aºa zisa «economie neobservatã». Spre exemplu, sunt companii care angajeazã forþã de muncã
la negru. Chiar dacã acestea nu plãtesc impozite la stat, produc o valoare în PIB. Activitãþile de genul contrabandei cu alcool ºi tutun, vânzare
de droguri, prostituþie, nu sunt prezente în calculul PIB, în acest moment. Faptul cã, din septembrie,
astfel de practici vor fi considerate
parte a Produsului Intern Brut nu
înseamnã cã vor fi ºi acceptate.
P.B.
(continuare în pagina 15)
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iniþial o tranºã mai mare pentru investitori instituþionali care, în marea
lor majoritate, sunt investitori pe termen lung. Tot experienþa de pânã
acum ne aratã cã mai mulþi dintre investitorii pe retail fac achiziþii speculative ºi îºi vând acþiunile în prima
lunã dupã listare. Trebuie sã pãstrãm
o proporþie optimã între tipurile de
investitori, pentru a pãstra, în consecinþã un raport optim între cerere ºi

anca Centralã Europeeuro. Dar dobânda negativã
anã a anunþat ieri o
nu se aplicã doar depozitelor,
mãsurã de politicã
ci ºi rezervelor excedentare
monetarã caracterizatã drept
ale bãncilor comerciale de la
istoricã în presa internaþionaBCE, care erau de circa 90 de
lã. Comunicatul de presã de CÃLIN miliarde de euro la sfârºitul lupe site-ul instituþiei aratã cã RECHEA nii aprilie 2014.
principala dobândã de politicã
Vor fi de ajuns, atunci, 120
monetarã a fost redusã pânã la de miliarde de euro pentru relansarea
0,15%, de la 0,25% anterior, iar creditãrii? Nu, pentru cã cererea nu
dobânda pentru facilitatea de credi- mai existã, pe fondul unei supraîndatare a scãzut cu 35 de puncte de torãri a sectorului privat care poate fi
bazã, pânã la 0,4%.
consideratã, pe bunã dreptate, istoriDecizia istoricã se referã, însã, la cã.
reducerea dobânzii pentru facilitatea
Faptul cã inclusiv BCE nu crede
de depozit a BCE cu 10 puncte de în relansarea creditãrii prin intermebazã, pânã la -0,1%. Teoretic, o diul dobânzilor negative aplicate
dobândã negativã pentru depozitele bãncilor comerciale este demonstrat
constituite de bãncile comerciale la ºi de anunþarea unor programe supliBCE ar trebui sã determine lichidarea mentare de lichiditate pe termen
acestora ºi reorientarea fondurilor cã- lung.
tre creditarea economiei. Totodatã, o
Aceste TLTRO (n.a. Targeted londobândã negativã reprezintã ºi o abe- ger-term refinancing operations;
operaþiuni de refinanþare pe termen
raþie economicã.
Dar cãrei sume se va aplica acea- lung cu þintã predefinitã) vor avea
stã dobândã negativã, astfel încât sã maturitatea în septembrie 2018, iar
determine relansarea creditãrii? contrapartidele (n.a. bãncile din
Ultimele date de la BCE aratã cã de- zona euro) vor putea împrumuta
pozitele constituite de bãncile co- sume echivalente cu 7% din portofomerciale la BCE erau de circa 29,7 liul lor de credite acordate sectorului
miliarde de euro la sfârºitul lunii tre- privat, exclusiv creditele ipotecare
cute, în condiþiile în care, pe fondul acordate gospodãriilor. Estimãrile
panicii din anii precedenþi, au ajuns BCE aratã cã valoarea refinanþãrilor
ºi aproape de 800 de miliarde de euro poate ajunge pânã la 400 de miliarde
de euro, primele operaþiuni TLTRO
în 2012 (vezi grafic).
Este greu de crezut cã aproape 30 fiind programate pentru septembrie
de miliarde de euro vor contribui de- ºi decembrie 2014.
(continuare în pagina 14)
cisiv la relansarea creditãrii din zona

ofertã, astfel încât sã avem o evoluþie
bunã a acþiunilor Electrica ºi în piaþa
secundarã”.
ALINA TOMA
(continuare în pagina 13)

“Dezvoltarea infrastructurii din Buºteni
atrage mari investiþii imobiliare”

S

taþiunea Buºteni a avut cea
mai bunã evoluþie din punctul
de vedere al dezvoltãrii infrastructurii în ultimii ani, apreciazã
Laurenþiu Megelea, unul dintre acþionarii agenþiei imobiliare Mervani.
Domnia sa a declarat pentru
BURSA Construcþiilor: „Oraºul s-a
dezvoltat, în ultimul timp, cu ajutorul fondurilor europene ºi ºi-a
schimbat în bine înfãþiºarea. Unul
dintre cele mai importante proiecte
este drumul Transbai – o conexiune
între Buºteni, Azuga ºi Valea Doftanei pe care vor sã o dezvolte autoritãþile din aceste localitãþi. Sunt câteva
zeci, sute de hectare în zona respectivã care vor primi o altã destinaþie. Pe
piaþã sunt informaþii cã niºte investitori ruºi au achiziþionat un munte în
zona acestui nou proiect de infrastructurã ºi sunt interesaþi sã dezvolte o staþiune de lux”.
Laurenþiu Megelea ne-a mai declarat cã Zamora Estate, o companie
specializatã în dezvoltãri imobiliare
cu capital mixt, a cumpãrat, în urmã
cu câþiva ani, castelul Cantacuzino,
cu parcul ºi pãdurea aferente. Castelul a fost renovat ºi redat recent circuitului turistic, iar proprietarul are
un plan pe termen lung privind construirea unei staþiuni de lux, a adãugat domnia sa.

Compania estima, anul trecut, cã
Zamora Golf, Ski and Holiday Resort va costa aproximativ un miliard
de euro, potrivit lui Laurenþiu Megelea. Staþiunea proiectatã ar urma sã
cuprindã hoteluri
de patru ºi cinci
stele, un teren
olimpic de golf, un
traseu de schi
fond, centru de
echitaþie, parc ºi
pârtii de snowboard, pârtii de schi,
dar ºi un parc de
distracþii cu lac
artificial, ne-a
menþionat reprezentantul Mervani. Firma care se
ocupã de gestionarea proiectului
intenþioneazã sã atragã investitori strãini pentru dezvoltarea
proiectului.
Potrivit Mervani, în Sinaia, ofertele de terenuri care suportã construcþii
fãrã foarte mari investiþii sunt rare ºi
au un preþ ridicat pentru cã nu mai
este mult spaþiu construibil.
Majoritatea clienþilor care au mai
fost interesaþi, în aceastã perioadã,
de case de vacanþã în Sinaia a venit
foarte bine informatã. Laurenþiu

Megelea ne-a declarat: “Clienþii sunt
interesaþi de anumite proprietãþi ºi au
un buget foarte clar. Ei îºi doresc ca
proprietatea sã rãspundã anumitor
parametri – dupã preferinþe - ºi nu se
grãbesc sã cumpere. Banii pe
care ei îi oferã
sunt puþini pentru
cã mulþi dintre ei
sunt vânãtori de
proprietari aflaþi în
dificultate. ªi sunt
proprietari care acceptã oferta lor”.
Domnia sa ne-a
spus cã evoluþia
pieþei imobiliare de
pe Valea Prahovei
nu este, deocamdatã, foarte bine conturatã. Piaþa are
tranzacþii, dar o lunã
nu seamãnã cu alta ºi
este dificil de fãcut o prognozã pe
termen scurt ºi mediu, apreciazã reprezentantul Mervani.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 2)
Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi
gãsi în al patrulea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

