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Strategia de creºtere a
grupului Purcari se axeazã

pe dezvoltarea organicã

L
istarea la Bursa de Valori
Bucureºti a reprezentat un
pas asumat ºi necesar pen-
tru ca Purcari Wineries sã
devinã liderul producãtori-
lor de vinuri din Europa
Centralã ºi de Est, ne-a spus

Victor Bostan, fondator ºi director ge-
neral al companiei, care a avut amabi-
litatea sã ofere un interviu Ziarului
BURSA despre tendinþele pieþei vinu-
lui, comportamentul consumatorilor ºi
perspectivele organizaþiei pe care o
conduce.

Strategia de creºtere a grupului se
axeazã, în primul rând, pe dezvoltarea
organicã, dar se fac eforturi constante
ºi în direcþia creºterii pe bazã de noi
achiziþii, spune domnul Bostan, adã-
ugând cã, în opinia sa ºi a echipei Pur-
cari, întreaga regiune în care ne aflãm
oferã oportunitãþi excelente de dezvol-
tare pentru producãtorul de vinuri.

“Asistãm la o tendinþã clarã de pre-
miumizare în rândul consumatorilor
din România, la nivelul tuturor produ-
selor”, a subliniat Victor Bostan, pre-
cizând: “Purcari a lãrgit arealul inves-

tiþional pentru jucãtorii din piaþa româ-
neascã de capital, care au mai multe
oportunitãþi de investiþii, precum ºi o
expunere unicã la industria vinului. De
asemenea, am obþinut acces la capital
ºi o vizibilitate mai mare a companiei
pentru a accelera astfel creºterea ºi
evoluþia Grupului nostru. Listarea la
bursã reprezintã un test de maturitate
pentru orice companie care
intenþioneaza sã intre în piaþa de
capital, un test pe care Purcari l-a
trecut cu brio”.

România este cea mai importantã

piaþã pe care activeazã producãtorul
de vinuri, reprezentând circa 40% din
vânzãri, conform domnului Bostan:
“România ºi Moldova sunt pieþele
noastre interne, platformele noastre de
expansiune în Europa Centralã ºi de
Est, precum ºi pe întregul glob. Piaþa
din România are un potenþial enorm,
fiind în proces de maturizare ºi de au-
toeducare, din perspectiva consumului
de vin. Conform Statista, chiar dacã
consumul de vin îmbuteliat în Româ-
nia se aflã în creºtere, este încã relativ
redus pe cap de locuitor, fiind în 2018

de cca. 27 litri anual, în comparaþie cu
Germania, þara berii, – 36,5 litri sau
Franþa – 45,1 litri“.

Reprezenatntul Purcari este de pã-
rere cã un alt motor de dezvoltare al
pieþei este schimbarea preferinþelor
consumatorilor, ce opteazã tot mai
mult pentru vinul de calitate în detri-
mentul vinului de casã sau al berii.

ANDREI IACOMI

ÎNVESTIREA
GUVERNULUI CÎÞU
DEPINDE DE… PNL

Liberalii, între
dorinþa de
anticipate ºi
buna-guvernare

Parlamentul va decide, în ºedinþa de
plen reunit din aceastã sãptãmânã,
soarta guvernului Cîþu. Pentru ca Exe-
cutivul propus de actualul ministru in-
terimar al Finanþelor Publice sã depunã
jurãmântul de învestiturã în faþa
preºedintelui Klaus Iohannis, la Palatul
Cotroceni, este nevoie ca 233 din cei
465 de parlamentari sã voteze în favoa-
rea formulei prezentatã de Florin Cîþu.

Dacã liberalii vor respecta declara-
þiile fãcute la mijlocul sãptãmânii tre-
cute, cu prilejul audierii candidaþilor în
comisiile de specialitate reunite ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
atunci putem asista la o schimbare
a…premierului, deoarece componen-
þa guvernului, cu excepþia ministrului
Finanþelor, va rãmâne aceeaºi. Dupã
învestirea noului Cabinet, Ludovic
Orban va rãmâne doar preºedinte al
PNL, delegat cu organizarea ºi condu-
cerea campaniilor pentru alegerile lo-
cale ºi alegerile parlamentare, iar
Florin Cîþu va avansa din funcþia de
ministru al Finanþelor Publice, în
aceea de prim-ministru.

Schimbarea este posibilã, deoarece
Victor Ponta, liderul Pro România, a
anunþat cã, dacã parlamentarii PNL vor
vota pentru Cabinetul Cîþu, atunci el ºi
o parte din colegii sãi de partid vor face
exact la fel. Din declaraþiile celor de la
UDMR care doresc un guvern politic,
monocolor, reiese cã deputaþii ºi sena-
torii acestei formaþiuni vor vota ºi ei
pro-Cîþu. La fel cum o vor face ºi cei de
la PMP, care nu îºi doresc alegeri antici-
pate în acest moment. Voturile minori-
tãþilor naþionale sunt împãrþite, dar gu-
vernul PNL va primi o parte dintre op-
þiuni pentru învestire, în timp ce PSD a
anunþat cã va asigura cvorumul de
ºedinþã, dar nu va vota Cabinetul Cîþu.

În toatã ecuaþia politicã parlamenta-
rã a votului de învestiturã rãmâne de
vãzut cum vor vota, în primul rând
aleºii USR, ºi apoi cei ai ALDE. Surse
din cadrul ultimei formaþiuni politice
susþin cã fiecare parlamentar ALDE va
vota aºa cum va considera cã este bine.
În privinþa celor de la USR, dacã anali-
zãm disputa din comisiile de specialita-
te dintre reprezentanþii acestei forma-
þiuni politice ºi miniºtrii propuºi de Flo-
rin Cîþu, reiese cã, în ciuda declaraþiilor
de respect dintre liderii celor douã par-
tide politice, existã o ostilitate evidentã
din partea celor de la USR care au vãzut
cum le sunt ruinate dorinþele de cãtre
atitudinea lui Ludovic Orban.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Cât mai poate fi amânatã “ziua
judecãþii”?

Dupã comunicatul Federal Reserve în
care se anunþa reducerea neaºteptatã a

dobânzii de politicã mo-
netarã, Jerome Powell,
preºedintele instituþiei, a
declarat în faþa jurna-
liºtilor cã “pieþele finan-
ciare funcþioneazã într-o
manierã ordonatã”.

Oricum am întoarce
sensul acestor cuvinte,

ceva nu este în regulã. Oare cât vor mai
nega bancherii centrali cã s-a depãºit
cu mult pragul pânã la care erau de
ajuns câteva vorbe meºteºugite pentru
a “îmblânzi” pieþele ºi a le “convinge”
sã arate numai creºteri?

Nici epidemia de coronavirus nu va
putea fi folositã drept þap ispãºitor, în
condiþiile numeroaselor declaraþii ale
analiºtilor ºi investitorilor, care nu o
privesc drept cauzã a prãbuºirii burse-
lor, ci doar catalizator al fenomenului.

Sfârºitul sãptãmânii trecute ne-a ofe-
rit, din nou, o mostrã a comportamentu-
lui “ordonat” al pieþelor. Creºteri ºi scã-

deri zilnice de peste 4% ale indicelui
Dow Jones, reflectare a unor miºcãri de
peste 1.000 de puncte, aproape cã au
ajuns sã fie considerate “noua normali-
tate” (vezi graficul 1).

Kathryn Kaminski, manager de
portofoliu la AlphaSimplex Group, a
declarat pentru Bloomberg cã “astfel
de fluctuaþii zilnice aratã cã nu ºtim ce
se întâmplã”.

Oare care ar fi “reþeta” pentru refa-
cerea încrederii pornind de la aceastã
stare de confuzie totalã? Trecerea la
cumpãrarea directã a acþiunilor com-
paniilor de cãtre Federal Reserve,
dupã cum aratã o serie de speculaþii re-
cente de pe piaþã, care sunt alimentate
inclusiv de oficiali ai bãncii centrale
americane?

(continuare în pagina 10)
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Legile “anti-cãmãtãrie”, la
dezbaterile finale

Cele patru proiecte de lege “anti-cã-
mãtãrie” iniþiate de senatorul PSD Da-
niel Cãtãlin Zamfir au fost repuse,
pentru a treia oarã, pe ordinea de zi a
ºedinþei care va avea loc mâine în co-
misiile reunite Juridicã, Economicã ºi
de Buget din Camera Deputaþilor. În
ultimele sãptãmâni, dezbaterea finalã
a acestor iniþiative legislative a fost
amânatã de douã ori, din cauza
audierilor repetate ale miniºtrilor din
Guvern.

Pachetul celor patru texte de lege
cuprinde Legea de protecþie a consu-
matorilor împotriva dobânzilor ex-
cesive; Legea de protecþie a consu-
matorilor împotriva executãrilor sili-
te abuzive ºi intempestive; Legea de
protecþie a consumatorilor împotriva
cesiunilor speculative de creanþe;
Legea de protecþie a consumatorilor
împotriva riscului valutar (conver-
sia).

Aceste proiecte legislative îi pun

din nou pe jar pe bancheri, care averti-
zeazã cã dezbaterea ºi eventuala apro-
bare a pachetului de legi din sectorul
bancar conduce, printre altele, la scã-

derea creditãrii ºi chiar a Produsului
Intern Brut (PIB).

Asociaþia Românã a Bãncilor
(ARB) a subliniat, recent, impactul
negativ care ar urma sã se propage asu-
pra consumatorilor ºi în economia na-
þionalã în situaþia aprobãrii proiectelor
de lege privind conversia monedei de
platã din contractul de credit la cursul
istoric plus maxim 20%, plafonarea
dobânzilor, limitarea caracterului de
titlu executoriu al contractelor ºi
eliberarea de datorie la preþul real al
cesiunii ºi dobânda.

Un studiu realizat de KPMG pentru
ARB aratã cã proiectele de lege men-
þionate au implicaþii multiple atât la ni-
velul consumatorilor, cât ºi la nivel
macroeconomic, ca urmare a impactu-
lui individual, precum ºi la nivel
agregat.

EMILIA OLESCU
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Citiþi mai multe detalii în suplimentul

dedicat companiei PURCARI.
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