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MICII INVESTITORI:

“Oferta Electrica, extrem de
prost conceputã ca alocare
cãtre cetãþenii români”

Investitorii mici au subscris
aproximativ 64% din tranºa
care le era dedicatã (7%), în pri-

ma zi a IPO-ului “Electrica”, chiar
dacã structura ofertei a stârnit ne-
mulþumiri în piaþã.

Pe segmentul ordinelor garantate,
de maxim 1000 de acþiuni, au fost
depuse peste 4.500 de subscrieri, cu-
mulând peste 4 milioane de
acþiuni.

Autoritãþile se aºteptau
ca, la ofertã, sã participe ºi angajaþii
“Electrica”, în numãr de aproxima-
tiv 10.000.

În condiþiile în care garantarea
acþiunilor subscrise pe investitor
se face în baza principiului primul
venit - primul servit, în limita ma-
ximã de 10 milioane de acþiuni din
oferta publicã, în tranºa micã mai
rãmân numai 2,4 milioane de ac-
þiuni pentru cei cu subscrieri peste
1000 de acþiuni, dar sub 20.000.

Acest segment – pe care se oferã
un discount de 5% în primele cinci
zile ale ofertei, însã alocarea se
face pro-rata - înregistra, deja,
de ieri, o suprasubscriere de 1,5
ori.

“Nu este în regulã ca cei care vor
sã subscrie peste 1000 de acþiuni, dar
nu au bani sã intre la tranºa investito-

rilor mari (peste 20.000 de
acþiuni) sã se batã pe atât
de puþine acþiuni”, ne-a

spus un investitor.
Pe tranºa investitorilor mari, nu a

fost înghesuialã, ieri, brokerii
aºteptându-se ca subscrierile sã vinã
în special spre finalul ofertei. Pe
acest segment, au fost înregistrate,
ieri, subscrieri de 815.707 acþiuni,
potrivit datelor publicate de “Estin-
vest”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Existenþa bãncilor centrale
este incompatibilã cu
democraþia

Bãncile centrale, indi-
ferent cât de mari ºi
puternice sunt, ope-

reazã sub prezumþia de com-
petenþã, independenþã ºi ur-
mãrirea unui obiectiv pri-
mordial numit stabilitatea
preþurilor. De la declanºarea
crizei mondiale, iluziile au început
sã cadã una câte una.

Competenþã? Dacã da, de ce a fost
nevoie de lansarea unor programe de
tipãrire nelimitate, prin care sã fie
susþinute bãncile comerciale, re-
sponsabile de explozia necontrolatã

a creditãrii?
Independenþã? Dacã lipsa

oricãrei responsabilitãþi pentru
deciziile care afecteazã milioa-
ne de oameni poate fi descrisã
astfel, atunci da, bãncile centra-
le sunt independente.

Nici la capitolul stabilitatea
preþurilor lucrurile nu stau mai bine.
Cum poate fi consideratã stabilitate
o ratã anualã a inflaþiei de 2% (n.a.
obiectivul majoritãþii bãncilor cen-
trale care þintesc inflaþia), când pre-
þurile se dubleazã dupã 35 de ani?

(continuare în pagina 14)

Existã o efervescenþã în piaþa
de active neperformante

(Interviu cu domnul Alexandru Bîrsan, partener “PeliFilip”)

Reporter: În ultima vreme, este la
modã, inclusiv în piaþa de capital, cã-
utarea de active neperformante.
Cum a evoluat aceastã piaþã?

Alexandru Bîrsan: Existã, în
momentul acesta, o efervescenþã în
piaþa de active neperformante. Este
datã de douã lucruri: oamenii care au
investit în astfel de active în celelalte
þãri, mai la vest de noi, au început sã
termine oportunitãþile cele mai atrã-
gãtoare de acolo ºi sã vinã spre noi ºi,
atunci, existã cereri semnificative ºi,

pe de altã parte, noi am ieºit din cri-
zã, dar bãncile mai au încã lucruri în
bilanþuri care nu sunt tocmai ok.

Pentru cã economia româneascã a
stat foarte bine, anul trecut, bãncile
ar vrea sã încheie odatã socotelile cu
criza. Atunci, încearcã sã scoatã din
bilanþuri neperformantele, sã înre-
gistreze ce pierderi au, sã ia ce bani
pot ºi sã meargã mai departe sã îºi
vadãdeactivitatea lornormalã.Acesta
este un lucru fantastic pentru econo-
mia româneascã. Existã tranzacþii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Reformele care se încearcã dinspre piaþa de capital sunt

obiectiv bune pentru economie, pentru electorat, consi-

derã Alexandru Bîrsan, partener al casei de avocaturã

“PeliFilip”.

Domnia sa este optimist privind ritmul în care se vor opera

modificãrile legislative ºi de reglemen-

tare pentru îndepãrtarea celor opt ba-

riere din calea dezvoltãrii pieþei de ca-

pital, iniþiate de un grup de lucru din ju-

rul Bursei de Valori Bucureºti.

Alexandru Bîrsan ne-a vorbit, în ca-

drul unui interviu, ºi despre piaþa de

active neperfomante ºi a fuziunilor ºi achiziþiilor.

“Existã, în momentul acesta, o efervescenþã în piaþa

de active neperformante. Este datã de douã lucruri:

oamenii care au investit în astfel de active în celelalte

þãri, mai la vest de noi, au început sã termine oportuni-

tãþile cele mai atrãgãtoare de acolo

ºi sã vinã spre noi ºi, atunci, existã

cereri semnificative ºi, pe de altã

parte, noi am ieºit din crizã, dar bãn-

cile mai au încã lucruri în bilanþuri

care nu sunt tocmai ok”, ne-a spus

domnia sa.

EUGEN TEODOROVICI:

“CEC Bank sau Eximbank,
transformatã în bancã de
dezvoltare a României”

Þ
ara noastrã poate avea o bancã
de dezvoltare prin transforma-
rea CEC Bank sau EximBank,
a declarat, ieri, ministrul Fon-

durilor Europene, Eugen Teodorovici.
Domnia sa a explicat: „O astfel de

decizie trebuie luatã de Ministerul Fi-
nanþelor Publice ºi este în analiza Gu-
vernului. Multe state europene au
astfel de bãnci. Avantajul de a avea o
astfel de instituþie este cã o putem im-
plica în procesul de finanþare a pro-

iectelor din fonduri europene. Cu
banca de dezvoltare implicatã în pro-
ces, putem accesa direct fondurile ºi
scurtãm ºi simplificãm procedurile”.

Oficialul a adãugat cã doreºte sã
implice bãncile comerciale încã de la
bun început în procesul de verificare
ºi evaluare a proiectelor finanþate din
fonduri europene.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

BLÃNCULESCU:

“Nu cred
cã Ucraina
îºi permite
sã atenteze
la gazele
statelor UE”

Ucraina nu se aflã în situaþia
sã atenteze la gazele care o
tranziteazã pentru a ajunge

în statele membre Uniunii Europe-
ne, este de pãrere analistul econo-
mic Ionel Blãnculescu.

Afirmaþia vine în contextul în care
grupul rusesc Gazprom a anunþat,
ieri, cã a avertizat Comisia Europea-
nã (CE) în legãturã cu “posibile per-
turbãri” în aprovizionare, în cazul în
care Ucraina, cãreia Rusia a decis sã
înceteze sã-i mai furnizeze gaze ne-
plãtite în avans, va preleva gaze din
volumele aflate în tranzit, potrivit
AFP, citatã de Mediafax.

Domnul Blãnculescu ne-a decla-
rat: “Cred cã preºedintele Ucrainei va
respecta tranzitul gazelor cãtre UE, în
caz contrar statele membre putând
sã-i aducã reproºuri. Ucraina nu este
în situaþia sã facã un astfel de gest faþã
de þãrile europene - care, de fapt, este
un furt, o deturnare -, întrucât Ucraina
are nevoie de UE, intenþioneazã sã
adere la aceastã structurã. Nu cred
cã-ºi doreºte sã intre în conflict cu
Uniunea Europeanã”.

Domnia sa ne-a precizat cã era de
datoria Rusiei sã anunþe cã ar putea
apãrea perturbãri în aprovizionare
dacã Ucraina va lua din gazele dedi-
cate UE, în condiþiile în care acest
lucru s-a mai întâmplat. (E.O.)

(continuare în pagina 15)

ENERGIE

FLORIN GEORGESCU ÎªI ÎNTÃREªTE ECHIPA

Bugetul se mutã la BNR
Parlamentul a votat, ieri, com-

ponenþa noului Consiliu de
Administraþie al Bãncii Naþio-

nale a României (BNR), echipa de
conducere suferind trei modificãri.

Cristian Popa a fost respins pentru
un nou mandat de viceguvernator,
locul sãu fiind luat de ministrul dele-
gat pentru Buget, Liviu Voinea.

De asemenea, Gheorghe Gherghi-
na, secretarul de stat responsabil
pentru buget din Ministerul Finanþe-
lor Publice, a intrat în CA al Bãncii
Centrale, la fel ca ºi Daniel Dãianu,
care demisionase din funcþia de
primvicepreºedinte al Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF).

Nicolae Dãnilã nu a mai prins o
poziþie în consiliu, în timp ce Napo-
leon Pop nu a mai candidat.

Liviu Voinea ºi Gheorghe Gher-
ghina sunt apropiaþi ai primvicegu-
vernatorului BNR, Florin Georgescu.

Comisiile reunit de buget-finanþe
din Senat ºi Camera Deputaþilor

le-au acordat unanimitate de voturi
lui Mugur Isãrescu, Florin Georgescu
ºi Bogdan Olteanu, preºedintele
comisiei din Camerã, Eugen Nicolã-
escu, afirmând cã parlamentarii au
þinut cont de aprecierile guvernato-
rului cu privire la Consiliul de Admi-
nistraþie care urmeazã sã îºi încheie
mandatul la finele acestui an.

ªeful Bãncii Centrale afirmase
despre CA-ul pe care l-a condus în ul-
timii cinci ani cã a fost unul profesio-
nist, matur, care a dat dovadã de o
mare stãpânire de sine în anii crizei fi-
nanciare. (ALEXANDRU SÂRBU)

(continuare în pagina 15)

IONEL BLÃNCULESCU:

“Premierul a promis cã
va modifica «taxa pe stâlp»,
de anul viitor”
lMãsura va fi luatã dacã impactul asupra mediului
de afaceri este mai mare decât cel estimat iniþial

Premierul Victor Ponta a pro-
mis cã va interveni asupra mã-
surii de aplicare a “taxei pe

stâlp”, începând de la 1 ianuarie
2015, în condiþiile în care se va dove-
di cã, dupã cel de-al doilea termen de
platã, respectiv 25 septembrie 2014,
impactul impozitului în discuþie asu-
pra mediului de afaceri va fi mare

decât cel estimat iniþial, a anunþat,
ieri, Ionel Blãnculescu, consilier
onorific al primului ministru.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.


