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Grecia nu vrea
al treilea pachet de
sprijin financiar

Grecia nu rãspunde pozitiv apelu-
rilor la contractarea celui de-al trei-
lea pachet internaþional de susþinere
financiarã, în condiþiile în care
preºedintele Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), Mario Draghi, a averti-
zat cã ritmul redresãrii economice
încetineºte, potrivit unor surse ofi-
ciale elene citate de presa internaþio-
nalã.

Conform acestora, Grecia a ex-
clus un nou pachet de ajutor, care ar
fi venit condiþionat de implementa-
rea în þarã a unor noi mãsuri severe.
Afirmaþiile surselor vin dupã ce troi-
ca creditorilor internaþionali ai Gre-
ciei (Fondul Monetar Internaþional,
BCE ºi zona euro) a opinat cã Atena
ar putea necesita încã un acord de fi-

nanþare dupã ter-
minarea celor
existente.

La data de 7
iulie, zona euro
a el iberat o
tranºã de un mi-
liard de euro cã-
tre Atena, ca par-
te a programului

de asistenþã financiarã. Începând din
2010, Grecia a obþinut douã progra-
me de sprijin, în valoare totalã de
240 de miliarde de euro, din partea
FMI ºi a partenerilor din zona euro.

Ca sã evite un nou “bailout”, Gre-
cia vrea sã apeleze la piaþa datoriilor.
Guvernul elen intenþioneazã sã
vândã, sãptãmâna aceasta, titluri de
stat în sumã de 3 miliarde de euro, cu
scadenþa la trei ani.

V.R.

Controalele de la firmele
lui Adrian Sârbu, o glumã
care se îngroaºã
l Piperea: “Ponta ar fi trebuit sã sesizeze DNA
cu privire la ce i-a propus Sârbu” l 11 inculpaþi
reþinuþi, dupã percheziþiile de la “Media Pro”ºi
alte 25 de firme

Afirmaþiile lansate de Victor
Ponta luni seara, conform
cãrora Adrian Sârbu ar fi

fost la el în birou pentru a-i solicita sã
opreascã mai multe controale ale
Agenþiei Naþionale de Administrare

Fiscalã (ANAF) la firmele sale, ar pu-
tea avea efect la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA), potrivit avocatului
Gheorghe Piperea. (VLAD PÎRVU)

(continuare în pagina 6)

ALEXANDRU RIZEA, PROPRIETARUL LEMET:

“Noi am ieºit din crizã
mult mai puternici”

Criza a fost o experienþã neplã-
cutã, dar foarte utilã, a decla-
rat pentru BURSA Construc-

þiilor, Alexandru Rizea, proprietarul
fabricii Lemet ºi al brandului de ma-
gazine de mobilã LEM’S.

Domnia sa apreciazã: “Noi am
ieºit din criza asta mult mai puternici,
mult mai bine pregãtiþi ºi organizaþi.
Am redus termenul de livrare în re-
þea, cu toate cã reþeaua s-a mãrit ºi
numãrul de produse a crescut. Nu mã
plâng, dar cred cã, dacã nu era aceastã
crizã, noi eram în altã parte cu dez-
voltarea fabricii ºi cu dezvoltarea
produselor. Dupã aceastã crizã, stãp-
ânim niºte lucruri mult mai bine
decât înainte. Dupã ce a început cri-
za, am fãcut noi modele, ne-am di-
versificat foarte mult, putem sã per-
sonalizãm, suntem foarte flexibili”.

Proprietarul fabricii de mobilã Le-
met ne-a mãrturisit cã direcþiile stra-
tegice pe care compania s-a axat în
ultimii ani ºi care au contribuit la
creºterea anualã a cifrei de afaceri
sunt investiþiile în tehnologie care,
implicit, au dus la realizarea de pro-
duse noi, dezvoltarea continuã de
programe noi de mobilã, portofoliul
crescând constant, dar ºi dezvoltarea

reþelei de magazine LEM’S cu noi
unitãþi amplasate în special în gale-
riile comerciale tip Mall.

“De asemenea, Sãrbãtorile Pasca-
le, campaniile de reduceri ºi soluþiile
de finanþare în rate fãrã dobândã au
stimulat consumul în prima parte a
anului”; a adãugat Alexandru Rizea,
care ne-a spus cã, Lemet are clienþi
fideli, al cãror numãr a crescut de la
an la an.

Anul trecut, compania a înregistrat
o cifrã de afaceri de 231 milioane lei,
în creºtere cu 10 procente faþã de
2012. Pentru 2014, domnul Rizea
estimeazã menþine-
rea ritmului de
creºtere de anul tre-
cut ºi din primul tri-
mestru al anului
când Lemet a înre-
gistrat o cifrã de
afaceri de 40,18
milioane de lei, în
creºtere cu 10 pro-
cente faþã de ace-
eaºi perioadã a
anului trecut.

Domnia sa ne-a
precizat: “Strate-
gia de business
pentru 2014 se
bazeazã în continuare pe
extinderea reþelei de magazine, dar
ne vom concentra mai mult pe lansa-
rea de noi produse. Anul trecut, am
deschis 12 magazine LEM’S. Astfel,
mai avem foarte puþine oraºe în care
nu suntem prezenþi aºa cum ne-am
dori. Pentru aceste oraºe suntem deja
în discuþii cu posibili parteneri. În
urmãtorii doi ani, intenþionãm sã
avem o mai bunã acoperire a Capita-
lei, unde, în prezent, deþinem 5 ma-
gazine”.

Proprietarul Lemet apreciazã cã
piaþa de mobilã s-a situat anul trecut,
pentru perioada primelor 10 luni, la
aproximativ 2,4 miliarde de lei, în

scãdere cu 1,7% procente faþã de ace-
eaºi perioadã a anului 2012. Domnia
sa crede cã, cel mai probabil, piaþa nu
va înregistra schimbãri semnificative
nici în 2014, cel mai optimist scenariu
fiind sã înregistreze o creºtere de 2-3
procente.

Alexandru Rizea susþine cã Lemet
a reuºit sã creascã semnificativ an de
an doar din vânzãrile fãcute la nivel
naþional, ceea ce înseamnã cã existã
cerere de mobilier autohton ºi în
România. “Produsele LEM’S sunt
gândite ºi realizate în urma unor cer-
cetãri amãnunþite pe consumatorul

român ºi casele
din þara noastrã,
iar în urma cer-
cetãrilor noastre
am constatat cã,
odatã adaptate
produsele la ne-
voile ºi la puterea
de cumpãrare a
consumatorului
român, cerere
existã”, ne-a de-
clarat domnia sa.

Pânã acum, Le-
met nu s-a concen-
trat pe export, dar
pe viitor nu exclude
aceastã posibilitate,
a adãugat domnul

Rizea. “Am mers pe ideea cã, cu cât
sunt mai aproape magazinele noastre
de graniþele þãrii, existã mai multe
ºanse ca produsele noastre sã fie
cumpãrate ºi de cetãþeni din Ungaria
sau Bulgaria. Ne gândim însã ºi la
export în aceste þãri”, ne-a mãrturisit
domnia sa.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

EXCLUSIVITATE - A TREIA EDIÞIE A FORUMULUI ANUAL AL
STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNÃRII

Comisarul Johannes Hahn:
“Vrem sã reducem disparitãþile
în interiorul noilor state membre”
l “Aproape 40 de miliarde de euro ar trebui cheltuite pe mãsuri privind
energia regenerabilã ºi eficienþa energeticã”

Reporter: Anul trecut, Forumul
Anual al Strategiei Uniunii Europe-
ne pentru Regiunea Dunãrii a fost
organizat în Bucureºti. Ce ne puteþi
spune despre realizãrile României în
ultimul an?

Johannes Hahn: În clipa de faþã,
suntem în al treilea an de implemen-
tare a Strategiei ºi trebuie sã spun cã
sunt foarte surprins de progresele
obþinute.

În prezent, în regiunile din jurul

Dunãrii, avem în jur de 500 de pro-
iecte în curs de pregãtire, implemen-
tate sau care au fost deja finalizate,
valorând împreunã 78 de miliarde de
euro. Cred cã existã un progres sem-
nificativ.

Dar, pe de altã parte, întâmpinãm
în continuare provocãri legate în
principal de probleme administrati-
ve. Desigur, nu este un lucru bun
dacã se întâmplã prea des schimbãri
în domeniul politic ºi administrativ,

deoarece avem nevoie de stabilitate
mai mare, ca o precondiþie.

România, dacã vã uitaþi la creºte-
rea gradului de absorbþie, a recupe-
rat din diferenþã iar munca sa, ca stat
responsabil de coordonarea unor
arii de interes în regiune, este apre-
ciatã.

A consemnat
ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 13)

OPCOM, listat
la BVB în toamnã?

l Acþiunile Transelectrica au urcat vertiginos, în ultima perioadã
l FP vrea sã-ºi vândã participaþia din Transelectrica

A
utoritãþile noastre s-ar fi
decis sã listeze OPCOM
- operatorul bursei noastre
de energie – pe Bursa de

Valori Bucureºti, chiar în aceastã
toamnã, presate fiind de FMI sã punã
în aplicare planul de diversificare a
acþionariatului. OPCOM este deþi-
nut 100% de “Transelectrica” SA,
care este transportatorul naþional de

energie.
Sursele noastre afirmã: „Deocam-

datã nu este stabilit cât la sutã din ac-
þiunile OPCOM vor fi vândute pe
Bursã. Pentru cã operatorul Bursei
de energie urmeazã sã fie desprins
din Transelectrica ºi transferat la De-
partamentul pentru Energie, planul
presupune realizarea unei divizãri
simetrice, urmatã de majorarea de

capital prin listare. Transferul pro-
priu-zis al OPCOM la Departament
va avea loc dupã listare”.

Sursele noastre afirmã cã majora-
rea de capital ar fi necesarã pentru cã
Transelectrica a finanþat achiziþia
unor platforme de tranzacþionare
pentru OPCOM. Cum aceste plat-
forme trebuie sã treacã în patrimo-
niul operatorului pieþei noastre de
energie, a fost fãcutã o reevaluare a
lor ca sã se poatã decide cuantumul
majorãrii de capital, conform surse-
lor citate. Situaþia a generat tensiuni,
dupã cum mai afirmã sursele menþio-
nate, întrucât mulþi doresc ca aceste
acþiuni la OPCOM sã se distribuie tu-
turor acþionarilor Transelectrica pro-
porþional cu deþinerile lor.

Potrivit unei note a conducerii
Transelectrica SA, care a intrat în
posesia ziarului BURSA, platforme-
le au fost evaluate la circa 23 milioa-
ne lei, iar directoratul companiei
propune Consiliului de Supraveghe-
re majorarea capitalului social al
OPCOM prin aport în naturã din par-
tea Transelectrica, dar ºi iniþierea de-
mersurilor necesare diversificãrii ac-
þionariatului operatorului bursei
noastre de energie, în urma majorãrii
capitalului cu aport în numerar ºi în
naturã din partea transportatorului
naþional de electricitate.

ANA ZIDARU,
ALINA TOMA

(continuare în pagina 6)

A treia ediþie a Forumului Anual al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii a avut loc, sãptãmâna trecutã, la
Viena, în zilele de 26-27 iunie. În cadrul evenimentu-
lui, au participat reprezentanþi ai departamentelor de
dezvoltare micro ºi macro regionalã din cadrul institu-
þiilor europene ºi din instituþiile guvernamentale ale
statelor din jurul Dunãrii. De asemenea, au fost invitaþi
la dezbateri reprezentanþi ai mediilor de afaceri ºi dez-
voltare, din domeniile energiei, resurselor umane ºi nu
numai.
Discuþiile au avut în vedere, în principal, Politicile Euro-
pene de Coeziune pentru perioada 2014-2020.
Johannes Hahn, comisarul UE pentru Politicã Regionalã,
a fost unul dintre politicienii europeni care a pus accent
pe expresiile “brain gain” (creºterea numãrului de perso-
ane cu studii superioare sau cu o înaltã calificare care
emigreazã într-un stat pentru a locui ºi lucra acolo unde
existã oportunitãþi mai mari) ºi “brain drain” (o pierdere a
personalului calificat care pleacã în þãri care oferã opor-
tunitãþi mai bune).
Domnia sa a avut amabilitatea sã ne ofere un interviu în
exclusivitate, împreunã cu domnul Colin Wolfe, directo-
rul UE de Unitate pentru Strategii Macro-Regionale.

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi

gãsi în al cincilea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

Ca sã evite
un nou
“bailout”,
Grecia vrea
sã apeleze
la piaþa
datoriilor.

Eurogroup vrea impozite
mai mici pe piaþa muncii
l În unele þãri din zona euro trebuie acþionat
rapid, conform finanþiºtilor din regiune
l “Airbus” cere mãsuri pentru deprecierea euro

Reducerea impozitelor pe pia-
þa muncii va crea noi posturi
ºi creºtere economicã, fãcând

Europa mai competitivã, potrivit
concluziei la care au ajuns miniºtrii
de Finanþe din
zona euro (Euro-
group), într-o re-
uniune din aceastã sãptãmânã.

Conform Eurogroup, în 11 din cele
18 state membre ale uniunii monetare
trebuie acþionat rapid în aceastã pri-
vinþã, în special în Germania, Franþa
ºi Spania. Taxele de pe piaþa muncii,
inclusiv impozitul pe venit ºi contri-
buþiile sociale sunt, în regiune, printre
cele mai mari din lume.

“O povarã fiscalã mare pe muncã
este o piedicã în realizarea obiectivu-
lui de susþinere a activitãþii economi-
ce ºi a celui de creºtere a numãrului
angajaþilor”, susþine Eurogroup ºi

considerã cã redu-
cerea taxelor din
domeniu este “o

prioritate clarã a politicilor publice”.
Miniºtrii de finanþe din zona euro

avertizeazã cã reducerea taxelor
menþionate implicã diminuarea
cheltuielilor publice, în vederea evi-
tãrii creºterii deficitului bugetar.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

INTERNATIONAL

Victor Ponta susþine cã Adrian Sârbu i-ar fi cerut sã opreascã controalele la firmele
sale, suspectate de evaziune fiscalã. Faptul nu ne-ar mira, pentru cã nu ar fi decât
un corolar la modul în care ºtim cã Adrian Sârbu ºi-a edificat imperiul media.
Adrian Sârbu spune cã Victor Ponta minte; nici acest lucru nu ne-ar mira, ºtiind
cã premierul nu se poate abþine în aceastã direcþie.
Cert în aceastã situaþie este un singur lucru: Adrian Sârbu ºi-a pierdut umorul. El
nu-ºi mai permite consideraþii despre “Disneyland-ul politic”, cum încã o fãcea
recent. Ci comenteazã printr-un singur cuvânt spusele lui Ponta: “Minte”. Asta
mai înseamnã ºi cã gluma s-a îngroºat, iar el a înþeles.


