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GABRIEL GHELMEGEANU:

EXCLUSIVITATE

ANRE: “Piaþa de energie
a fost manipulatã”
l Zeci de amenzi date operatorilor din piaþã ºi OPCOM

P

iaþa noastrã de electricitate
a fost manipulatã în ultimul
an prin tranzacþii care s-au
încheiat pe OPCOM cu
preþuri ºi cantitãþi variabile, aratã reglementatorul pieþei noastre de energie (ANRE) într-un document care a
intrat în posesia ziarului BURSA.
Documentul reprezintã nota de justificare a noilor regului de tranzacþionare adoptate de ANRE, care intrã în
vigoare de la 1 ianuarie 2015 ºi care
nu mai permit încheierea de contracte
pentru comercializarea energiei la
preþuri ºi cantitãþi variabile.
Potrivit acestuia, specialiºtii
ANRE considerã: „Operatorii declarã cã trebuie permise contracte cu
preþuri flexibile (formule de preþ) ºi
cantitãþi incerte, deoarece aceasta ar
încuraja contractarea pe termen lung
ºi contractarea energiei produse de
capacitãþile cu variabilitate mare a
producþiei, respectiv cele pe bazã de
surse regenerabile de energie. Licitaþia pe un preþ care nu conteazã, în
majoritatea cazurilor, decât într-o
cotã de 1% la preþul de contract, reprezintã o manipulare a pieþei de
energie electricã (preþul de licitaþie
poate fi oricât de mare sau oricât de
mic, deoarece el nu conteazã pentru
pãrþile care se vor angaja în contract,
dar va da o indicaþie eronatã celorlalte pãrþi interesate ºi scade gradul de
transparenþã a licitaþiei respective)”.

DOLAR = 3,4211 RON

ticipanþi”, se mai aratã în documentul citat.
Reprezentanþii ANRE au dat ca
exemplu preþurile mici de vânzare a
energiei electrice pe piaþa spot din ultima vreme, care, în opinia lor, sunt determinate în principal de ofertele producãtorilor de energie regenerabilã.
Aceºti producãtori îºi permit preþurile
mici deoarece îºi acoperã o mare parte a
costurilor din vânzarea certificatelor
verzi, conform sursei citate care subliniazã cã „aceste preþuri nerealiste ameninþã însã viabilitatea producãtorilor
clasici, care contribuie la funcþionarea
sigurã a sistemului”.
Prin promovarea noului regulament de tranzacþionare, ANRE a dorit sã facã imposibilã încheierea, sub
eticheta utilizãrii PCCB, de contracte negociate bilateral în prealabil,
întãrind astfel respectarea principiului nediscriminãrii impus de lege.

Ziarul BURSA a relatat, recent, în
exclusivitate, cã operatorii din piaþa
de energie susþin cã ANRE împiedicã dezvoltarea pieþei prin instituirea
obligativitãþii tranzacþionãrii electricitãþii cu preþuri ºi cantitãþi fixe, care
nu vor mai face posibilã încheierea
de contracte pe termen lung. În
schimb, specialiºtii ANRE afirmã cã
scopul încheierii de contracte pe termene medii-lungi este în principal

acela de a asigura pãrþile asupra unui
preþ ºi unei cantitãþi fixe, bine determinate, care sã permitã bugetarea
cheltuielilor/veniturilor (sunt instrumente de asigurare împotriva riscului de volatilitate). „Orice alt tip de
contracte transferã acest risc de la
una din pãrþi la cealaltã, dar într-un
mod netransparent, care distorsioneazã rezultatele pieþei, cu efecte extrem
de periculoase asupra celorlalþi par-

ÎN AªTEPTAREA DECIZIEI FED PRIVIND
DOBÂNZILE

Lupta se mutã în instanþã
Acest conflict între ANRE ºi participanþii la piaþã vine pe fondul unei
ploi de amenzi pe care reglementatorul le-a dat în acest an pentru contracte încheiate pe OPCOM, în care
energia s-a tranzacþionat la preþuri ºi
cantitãþi variabile.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 5)

“Autoritãþile nu fac nimic
concret pentru atragerea
chinezilor”
l ”Auzim declaraþii peste declaraþii, dar suntem
prea ocupaþi cu luptele politice ca sã explicãm în
amãnunt investitorilor din China ce sã facã sã
intre pe piaþa noastrã”
total, nimeni nu are chef sã facã nimic, toþi au frâna de mânã trasã”.
Preºedintele CCIRC a subliniat cã
numai demersurile pentru câteva investiþii par sã fie mai avansate: “La
centrala de la Mintia ar urma sã fie
fãcute câteva investiþii. De asemenea, un investitor chinez vrea sã
construiascã unele locuinþe ieftine în
Craiova, cu finanþare de la Banca de
Dezvoltare a Chinei ºi mai avem
speranþe pentru reactoarele trei ºi patru de la Cernavodã. În rest nimic, iar
situaþia va continua în acest fel, vom
rãmâne la stadiul de tatonaj”.

Þ

ara noastrã nu face nimic
concret pentru atragerea investiþiilor din China, este de
pãrere Gabriel Ghelmegeanu, preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie România-China
(CCIRC).
Domnia sa ne-a spus: “Chinezii au
rãbdare, dar, între timp, îºi pot gãsi sã
investeascã în altã parte. Nimeni nu
le explicã în amãnunt cum sã procedeze ca sã investeascã la noi. Nu existã dialog între Executiv ºi mediul de
afaceri. Suntem mult prea ocupaþi cu
luptele politice ca sã mai avem timp
de aºa ceva. Cât timp existã un blocaj

Gabriel Ghelmegeanu a subliniat cã ºi schimburile comerciale
dintre cele douã þãri au scãzut, cu
15-20%, de la începutul anului acesta ºi pânã în prezent, faþã de aceeaºi perioadã din 2013. În 2014, am
importat din China de circa 1,5 miliarde euro ºi am exportat de
350-400 milioane de euro, potrivit
preºedintelui CCIRC.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

IONEL BLÃNCULESCU:

“Economia noastrã va fi

Creºte excedentul
comercial în zona euro

Dolarul se menþine pe creºtere tot mai influenþatã negativ

Excedentul comercial al zonei euro
a crescut în iulie, dupã ce exporturile
regiunii s-au majorat într-un ritm mai
rapid decât importurile.
Potrivit datelor preliminare anunþate ieri de Eurostat, surplusul comercial neajustat sezonier a ajuns la
21,2 miliarde de euro (27,39 miliarde de dolari) în iulie 2014, de la 18
miliarde de euro în perioada similarã
din 2013. Exporturile uniunii monetare au sporit cu 3% în iulie 2014,
faþã de aceeaºi lunã din 2013, în
vreme ce importurile au crescut cu
numai 1%.
Conform cifrelor ajustate sezonier, excedentul comercial a fost de
12,2 miliarde euro în iulie, faþã de
13,8 miliarde euro în iunie.
Eurostat a mai informat cã, în primele ºase luni din anul curent, deficitul comercial al zonei euro a scãzut
la 144,9 miliarde euro, de la 157,8
miliarde euro în intervalul similar
din anul anterior. (V.R.)

Moneda americanã s-a apreciat a scãzut în mod neaºteptat în luna auieri, pe pieþele externe, pânã la cel gust (-0,1%).
mai ridicat nivel din ultimele 14 luni
Dolarul a urcat cu 0,2% ieri dimiraportat la valutele majore, investi- neaþã, la New York, ajungând la
torii speculând cã banca centralã a 1,2936 unitãþi/euro.
SUA (Federal Reserve – Fed) va
Responsabilii cu politica monesemnala, sãptãmâna aceasta, cã se tarã din cadrul Fed se reunesc în
apropie momentul unei majorãri a zilele de 16 ºi 17 septembrie,
dobânzilor.
luând în discuþie calendarul viitor
Indicele Bloomberg
al majorãrilor de doDollar Spot, care mãsoarã
Fed a menþinut
VALUTE bândã.
dinamica dolarului faþã de
dobânzile în intervalul
zece valute majore, a atins,
0-0,25% din 2008, ca sã
ieri dimineaþã, pe piaþa din New susþinã economia ºi a subliniat cã
York 1.052,14 puncte (+0,2%), acestea vor fi pãstrate la nivelul
acesta fiind cel mai ridicat nivel din minim “o perioadã considerabilã
iulie 2013 pânã în prezent. Mai de timp” dupã încheierea progratârziu, la ora 10:31, indicele mai mului de achiziþii de obligaþiuni,
pierduse teren, ajungând la 1.050,36 în aceastã toamnã.
puncte. Aceastã din urmã evoluþie a
ALINA VASIESCU
fost determinatã de anunþul potrivit
(continuare în pagina 6)
cãruia producþia industrialã din SUA

l Preþurile materiilor prime, la cel mai redus
nivel din 2009

Daniel Constantin: “Este
chestiune de câteva zile
pânã când Smithfield va
exporta carne în China”

de conflictul din Rusia”

E

conomia noastrã va fi influenþatã din ce în ce mai mult în
sens negativ de situaþia din
zona Rusiei, dacã aceasta nu se va reglementa pe cãi paºnice, este de pãrere analistul economic Ionel Blãnculescu. Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui interviu, cã economia
României poate fi influenþatã negativ
de evenimentele actuale, atât direct,
cât mai ales indirect, þinând cont de
sfera de influenþã a Federaþiei Ruse
care, ca mãsurã de retorsiune la valul
de sancþiuni economice adoptate
împotriva ei, poate face sã se închidã
multe uºi la nivel mondial ºi pentru
operatorii noºtri economici.
Deºi efectele reducerii a importurilor de gaze din Rusia nu vor fi foarte
grave, având în vedere cã dependenþa
noastrã de gazul rusesc este în jur de
20%, aceastã hotãrâre pe care a luat-o
Federaþia Rusã cu privire la livrarea

de gaze cãtre þara noastrã nu este de
neglijat, considerã Ionel Blãnculescu.
Analistul subliniazã cã mãsura de restricþionare a fluxului de gaze naturale ruseºti spre România îi afecteazã în
mod direct pe oamenii simpli ºi pe
companii, multe dintre acestea având
acþionariat rusesc.
Ionel Blãnculescu opineazã cã
"2014 reprezintã un an cu totul deosebit, din punct de vedere economic
ºi al mediului de afaceri, ca urmare a
deturnãrii cursului normal, post crizã, de relansare ºi creºtere a economiei europene, în urma crizei politico-militare fãrã precedent, de la
încetarea Rãzboiului Rece, în care
sunt implicate UE, SUA ºi Federaþia
Rusã, în calitate de actori majori".
În altã ordine de idei, analistul
economic crede cã mãsura
bail-in-ului nu va fi aplicatã în
România: "Orice mediu de afaceri

reacþioneazã negativ la aplicarea
unui astfel de instrument, prin care
se devalizeazã depunãtorul, fie cã
este persoanã fizicã, fie cã este companie. Nu mi-aº putea explica în niciun fel cum o companie din domeniul panificaþiei, de exemplu, este
obligatã sã rãspundã cu banii încasaþi
pe pâinea vândutã pentru fãrãdelegile sau managementul neperformant
al unei echipe de conducere de la nivelul unei bãnci comerciale, care a
produs situaþia negativã financiarã la
nivelul acesteia".
Ionel Blãnculescu susþine cã
bail-in-ul este o formã ilegalã ºi neconstituþionalã de ajutor negru, similarã, ca gravitate, "banilor murdari". n
Citiþi, în pagina 4, întregul interviu.

“Bariera principalã” în calea IPO-urilor private:
Neîncrederea
Publicãm viziunea unui broker asupra întregii istorii a pieþei
noastre de capital, expusã într-o surprinzãtoare formã jurnalisticã, care dovedeºte cã ar fi putut sã îmbrãþiºeze ºi aceastã carierã.
Autorul ne-a cerut sã pãstrãm confidenþialitatea asupra numelui sãu
pentru un timp, astfel încât cititorii sã se concentreze asupra problematicii din textul sãu, iar nu asupra personalitãþii sale, aºa cum îndeobºte o fac comentatorii, care se supun zicalei cã “prostul, când îi
arãþi luna, se uitã la deget”.
Este totuºi probabil ca într-un viitor nu prea îndepãrtat sã-I dezvãluim identitatea.
Deocamdatã, îl semnãm “Neofit”, aºa cum ne-a cerut.

La Început a fost Cuvântul ºi…
Dumnezeu era Cuvânt.
Aºa începe Evanghelia lui
Ioan... aºa a început Lumea?! ªi
Bursa e o Lume! La începutul Bursei a fost Cuvântul… de Onoare Încrederea… ºi Bursa era Încredere. Poate la ei, acolo. La noi un Demiurg hâd, dornic sã legitimeze un
sistem politic printr-un mecanism
al economiei de piaþã a zis: “Sã fie
Bursã!” ºi a fãcut Bursa dupã chipul ºi asemãnarea sa: originalã ca ºi
democraþia proaspãt instalatã,

criptocomunistã ca nou-cocoþaþii
la putere, arogantã ca pseudoelitele
economice apãrute din traficul cu
blugi ºi rulmenþi.
La noi, Bursa nu a apãrut pentru
cã niºte gentlemani s-au adunat
sub un copac ºi s-au gândit ei sã-ºi
dezvolte afacerile ori sã înceapã
altele noi în domenii de mare risc,
dar ºi cu perspective de creºtere
uimitoare, folosind, alãturi de banii lor, ºi banii altora, acceptând
din start sã împartã corect profiturile cu ceilalþi, ci pentru a se pune

ºtampila “Capitalist” pe economia
României ºi a albi transferul de active cãtre Foºtii, pe principiul: la
vremuri noi, tot noi, ºi, dacã nu
noi… atunci copiii noºtri... fir-aþi
ai dracu’ cu melcii ºi democraþia
voastrã!
Apãrutã la comandã, într-un sistem
economic nici cal, nici mãgar, nici
cãlare, nici pe jos, care încerca sã-ºi
gãseascã direcþia, Bursa a fost tratatã
ca un corp strãin într-un organism
viu: respingere ºi, în cel mai bun caz,
indiferenþã. E drept cã premisele pã-

reau promiþãtoare. Gânditã iniþial ca
o platformã de tranzacþionare a Programului de Privatizare în Masã ºi
moºitã de experþii USAID, la noi,
piaþa a pornit deja cu o infrastructurã
ºi cu un nivel de dezvoltare cu mult
peste ce era nevoie ºi era potrivit
pentru realitãþile româneºti. Rezultatul a fost similar cu a pune la manºa
unui F16 un viteaz rãzboinic
boºiman.
NEOFIT
(continuare în pagina 13)

