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RADU HANGA, PREªEDINTELE BURSEI DE VALORI BUCUREªTI:

“O piaþã dezvoltatã înseamnã acces
maisimplualcompaniilor lacapital”
l Simplificarea mecanismului de taxare a investitorilor ºi
predictibilitatea cadrului legal - precondiþii pentru dezvoltarea
pieþei de capital, conform reprezentantului BVB

O
piaþã de capital dezvoltatã presu-

pune, în primul rând, accesul mult
mai simplu al companiilor la capi-

talul disponibil, a punctat Radu Hanga,
preºedintele Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), adãugând cã existã o corelaþie
pozitivã între dezvoltarea economicã a

unei þãri ºi dezvoltarea pieþei de capital.
Radu Hanga a spus: “Credem cã o pia-

þã de capital dezvoltatã nu înseamnã nea-
pãrat lichiditate sau tranzacþii mai multe.
Este vorba despre companii locale care
au acces mult mai simplu la capitalul di-
sponibil. Ceea ce este o precondiþie esen-
þialã pentru dezvoltarea economicã a þã-
rii. Sunt nenumãrate studii fãcute la nivel
global care aratã corelaþia între dezvolta-
rea economicã a unei þãri ºi dezvoltarea
pieþei de capital”.

Preºedintele BVB a punctat cã, pentru
a dezvolta piaþa de capital, existã douã
precondiþii necesare, respectiv simplifi-
carea mecanismului de taxare a investi-
torilor ºi predictibilitatea cadrului legal.

“Una este simplificarea accesului in-
vestitorilor la piaþã.

A.I.
(continuare în pagina 3)

CRISTINA CHIRIAC, PREªEDINTELE CONAF:

“Peste 90% din companiile
fondate de femei nu sunt
scalabile sã intre în categoria
companiilor mari”

A
nul 2020 a fost unul dificil pentru
antreprenori, mai ales pentru cei din
industria textilã, în care îºi de-

sfãºoarã activitatea multe dintre repre-
zentantele antreprenoriatului feminin, a
arãtat Cristina Chiriac, preºedintele Con-
federaþiei Naþionale pentru Antrepreno-

riat Feminin (CONAF).
Domnia sa a precizat cã multe dintre

companiile care activeazã în industria
textilã secundarã au devenit nebanca-
bile ºi din cauzã cã aceastã industrie a
fost uitatã cu desãvârºire de cãtre Gu-
vern.

Cristina Chiriac a precizat: “Zeci de
mii de companii, care reprezintã peste
175.000 de angajaþi din industria textilã,
au ajuns, în contextul conjuncturii so-
ciale ºi economice, nebancabile, au fost
cazuri în care cifra de afaceri a scãzut ºi
pânã la 80%. Mai exact, pierderile s-au
situat între 40% ºi 80% anul trecut, în
industria textilã. Clar vorbim de pierzã-
tori ºi câºtigãtori ai anului 2020, iar in-
dustria textilã este în cea de a doua cate-
gorie.

G.M.
(continuare în pagina 3)

TIVADAR RUNTAG, CEO CHIMCOMPLEX:

“Condiþiile favorabile de piaþã
ne-au ajutat foarte mult în a doua
jumãtate a lui 2020"
l Compania a primit ajutorul de stat pentru compensarea
efectelor din 2019 ale preþurilor ridicate la certificatele de CO2,
iar acum este aºteptatã o compensaþie ºi pentru 2020

C
ondiþiile favorabile de piaþã au fãcut
ca a doua jumãtate a anului 2020 sã
fie complet diferitã faþã de primele

ºase luni, condiþii care au sprijinit reveni-
rea afacerilor Chimcomplex, a declarat

Tivadar Runtag, directorul general al
companiei, cel mai mare exportator cu
capital privat românesc. Acesta a mai
spus cã producãtorul ºi furnizorul de pro-
duse chimice va inaugura la finalul ace-
stui an o nouã fabrica de polioli pe plat-
forma de la Râmnicu Vâlcea ºi printre al-
tele, cã a primit ajutorul de stat pentru
compensarea efectelor din 2019 ale pre-
þurilor ridicate la certificatele de CO2.

Runtag a afirmat: “Anul trecut am
început foarte încet, dar am închis (anul)
foarte bine ºi în acest an ne vom descurca
ºi mai bine. (...) 2020 a fost un an foarte
interesant. (M.G.)

(continuare în pagina 4)

OANA-MARCIANA ÖZMEN, DEPUTAT:

“Ne dorim o lege a holdingului
ºi o modificare a legii societãþilor
comerciale care sã ne ajute
ºi sã nu ne încurce”

M
odificarea legislaþiei pentru a-i
ajuta pe micii întreprinzãtori ºi
adoptarea unei legi a holdingului

reprezintã prioritãþile actualei majoritãþi
parlamentare a precizat deputatul
Oana-Marciana Özmen, membru în Co-
misia pentru industrii ºi servicii din Ca-
mera Deputaþilor.

“Trebuie sã avem în vedere legisla-
þia privind micii antreprenori, care tre-
buie încurajaþi în aceastã perioadã de
crizã. E important sã avem o legislaþie
în domeniu. Am identificat necesitatea
unei reglementãri cu privire la designul
creativ, industriile creative unde nu
existã o reglementare în acest sens. Se
regãsesc în legislaþie anumite precizãri
pentru un anumit tip de activitate, dar
industriile creative nu sunt acoperite.
Mi-aº dori sã dãm dovadã de solidarita-
te cu micii antreprenori creativi în ace-
astã perioadã. E important sã învãþãm
sã fim solidari, sã cumpãrãm produse
româneºti ºi sã susþinem economia
româneascã. Trebuie sã venim cu re-
glementãri legale de care antreprenorii
au nevoie.

G.M.
(continuare în pagina 2)

CORNELIU BODEA, CEO ADREM ªI PREªEDINTE CRE:

“Bursa de Valori creeazã un
parteneriat între investitori ºi
antreprenori”
l Bodea spune cã se uitã foarte atent la ce se întâmplã pe BVB
ºi cã are în vedere, pe un termen mediu de timp, inclusiv o
eventualã listare

B
ursa de Valori creeazã un parte-
neriat între investitori ºi antrepre-
nori, a afirmat Corneliu Bodea,

directorul general al companiei Adrem
ºi preºedintele Centrului Român al

Energiei (CRE). Acesta a vorbit ieri
atât despre impactul deja trecut al pan-
demiei asupra activitãþii economice,
dar ºi despre urmãtorii ani care au po-
tenþialul de a fi ani dificili din punct de
vedere economic. Bodea a mai spus cã
sunt foarte multe companii care au
ajuns la un grad de maturitate care le-ar
permite o cotare la bursã, dar ºi cã aces-
ta are în vedere o eventualã listare a
companiei pe care o conduce pe un ter-
men mediu de timp.

Bodea a afirmat: “Mã uit cu mare inte-
res la ce se întâmplã pe bursã. Bursa de
Valori face un lucru foarte bun ºi cred cã
este un lucru foarte sãnãtos exact pentru
antreprenori.

M.G.
(continuare în pagina 2)

Situaþia a devenit insuportabilã
P

anica domneºte cetãþenii. Nu,
nu oraºul ºi nici þara, ci doar co-
aliþia de guvernare este sub sta-
re de asediu. Pe bunã dreptate,

domnul Voiculescu poate spune, odatã
cu Costãchel Gudurãu: ”Tremur viaþa
me, nu mai putem merge cafine. Facem
responsabil guvernul”. Un guvern din
care, pînã de curînd, fãcea ºi domnia sa
parte, dar de unde un Prim-ministru ”cu
tricou Metallica ºi gîndire sulfuroasã”
l-a scuipat afarã ca pe o mãsea stricatã.
ªi, nu aºa de capul lui, ci cu aprobare în
regulã plus timbru ºi ºtampilã de la Co-
troceni. Atunci, de unde ºi pînã unde cri-
zã? De la ”politicã”, desigur! Domnul
Cîþu este ºeful domnului Voiculescu
doar la guvern. La partid are alþi ºefi, pe
domnul Barna ºi pe domnul Cioloº, iar
aceºtia nu numai cã nu ºi-au dat acordul,
(oricum nu puteau sã o facã, pentru cã
nu i-a întrebat nimeni de vorbã!) dar au
anunþat sus ºi tare cã domnul Voiculescu
are susþinerea lor 101%, iar dacã e ne-

voie, pot sã mai aducã încã niºte procen-
te de acasã. Întrebarea hamletianã a cri-
zei este aºadar: Guvernul bate partidul
sau partidul bate guvernul? PNL zice cã
Guvernul bate, cã de aia e Guvern, iar
Primul ministru, Prim-ministru, ºef pe-
ste toþi ãilalþi miniºtri, adicã! USR-Plus
zice, dimpotrivã, cã într-o coaliþie, fãrã
susþinerea partidelor, Primul ministru
este doar o cîrpã cu care poate sã îºi ºte-
argã cine o dori botinele, iar Guvernul
nimic mai mult decît o unealtã a partide-
lor, supusã ºi ascultãtoare, ca orice une-
altã. Prin urmare, cer cu încrîncenare

plecarea de la ºefia Guvernului a sulfu-
ros gînditorului Prim-ministru Cîþu, cu
tot cu Metallica lui, ca reparaþie simetri-
cã pentru insultãtoarea, provocatoarea,
nedreapta ºi cu totul ne-negociata alun-
gare din guvern a nepreþuitului giuvaer
userist Voiculescu. Mã rog, nu era el
chiar un diamant, dupã cum recunoºtea
chiar domnul Barna, mai zilele trecute,
cînd odorul sãu cãlca cu zarvã mare ºi
apãsat dintr-un rînd de strãchini într-al-
tul, fãcînd praf cu acelaºi prilej ºi oalele
de primprejur.

(continuare în pagina 12)

ANCA DRAGU, PREªEDINTELE SENATULUI:

”Vrem sã creºtem rolul femeilor
în antreprenoriat”
l ”Antreprenoriatul feminin are o situaþie mai bunã în România
decât în alte state”

G
uvernul are în vedere creºterea ro-
lului femeilor în societate, respec-
tiv în antreprenoriat, iar în acest

sens analizeazã metode aplicate cu suc-
ces în alte þãri, conform doamnei Anca
Dragu, preºedintele Senatului, care spu-
ne: ”Avem în vedere mãsuri pentru
creºterea rolului femeii în societate, în

antreprenoriat, în activitatea civicã ºi po-
liticã. Suntem în discuþii cu doamne ºi
domni ambasadori la Bucureºti ºi facem
o evaluare a celor mai bune metode care
au fost aplicate în alte þãri, din care sã ne
putem inspira astfel încât sã ajungem
gradual ºi echilibrat cãtre o egalitate de
gen. Sunt împotriva mãsurilor bruºte,
luate «peste noapte». Nu putem creºte
acest rol al femeilor în societate «peste
noapte». Trebuie sã venim cu mãsuri
echilibrate care au funcþionat în alte þãri,
pe care sã le implementãm în România”.

Doamna Dragu menþioneazã cã antre-
prenoriatul feminin în România are o si-
tuaþie mai bunã decât în alte state, potri-
vit datelor unui studiu KeysFin din 2020,
care aratã cã peste 500.000 de femei erau
implicate în afaceri în þara noastrã, în ca-
litate de acþionari în companii private.

A.V.
(continuare în pagina 2)

Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.

Întrebarea hamletianã a crizei este aºadar: Guvernul bate partidul sau partidul bate guver-
nul? PNL zice cã Guvernul bate, cã de aia e Guvern, iar Primul ministru, Prim-ministru, ºef
peste toþi ãilalþi miniºtri, adicã! USR-Plus zice, dimpotrivã, cã într-o coaliþie, fãrã susþinerea
partidelor, Primul ministru este doar o cîrpã cu care poate sã îºi ºteargã cine o dori botinele,
iar Guvernul nimic mai mult decît o unealtã a partidelor, supusã ºi ascultãtoare,
ca orice unealtã.

Când se va rupe “vraja”
pieþelor imobiliare rezidenþiale
din Suedia ºi Canada?
S

uedia ºi Canada reprezintã “etalo-
ane” ale “nebuniei” de pe pieþele
imobiliare rezidenþiale de cel pu-
þin un deceniu. Niciun obstacol nu

a fost suficient de mare
mãcar pentru a tempera
creºterea acceleratã a
preþurilor (vezi grafi-
cul), iar din 2018 traiec-
toriile celor doi indici ai
preþurilor de pe pieþele
imobiliare rezidenþiale
se suprapun aproape
exact.

Politicile monetare ultrarelaxate, mar-
cate prin dobânzi extrem de scãzute ºi
programe de relaxare cantitativã, au con-

tribuit decisiv la aceastã evoluþie, prin
“facilitarea” creºterii gradului de

îndatorare al gospodãriilor populaþiei.
(continuare în pagina 4)
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