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Unexempludepiaþã
concurenþialãnefuncþionalã

D
e câteva luni, un subiect de
dezbatere în mass-media din
România îl constituie scum-
pirea tarifelor la energia
electricã dupã liberalizarea
preþurilor.

Soluþia oferitã de ministrul de resort ºi
alþi experþi (comentatori)? Cetãþenii sã
evite tariful pentru aºa-numitul serviciu
universal, prin accesarea pe internet ºi
studierea preþurilor oferite pe piaþa concu-
renþialã. Cred, însã, cã primul lucru pe
care ar trebui sã-l facã aceºti experti ar fi
sã-i ia Ia scuturat pe cei de la Consiliul
Concurenþei, care patroneazã asupra unei
pieþe care numai... concurenþialã nu se
aratã! Aceasta, fiindcã existenþa unei pie-
þe concurenþiale ar trebui sã presupunã
prezenþa pe ea a unui numãr mare de fur-
nizori de servicii, care sã fie angajaþi în

lupta pentru atragerea consumatorului.
Or, aºa ceva se pare cã nu existã - mai de-
grabã tind sã cred cã piaþa a fost împãrþitã
între furnizori ce au reuºit sã punã bariere
împotriva altora, doritori sã intre pe ea.

Nu trebuie sã fii mare economist ca sã-þi
dai seama cã, pentru a fi cât mai profitabil,
trebuie sã mãreºti numãrul de clienþi
printr-o ofertã atractivã ori sã oferi un tarif
mai mare în schimbul unor servicii gratuite
sau ieftine. În principiu, profitabilitatea în
cazul furnizorilor de energie este datã de
relaþia preþ-numãr de abonati.

Spre deosebire de România, în Austra-
lia - þara în care trãiesc - nu mi se recoman-
dãsãanalizezpe internetoferteledepepia-
þa concurenþialã. Nu este necesar sã fac ni-
mic în acest sens, întrucât piaþa vine la
mine ºi zilnic primesc telefoane cu oferte
de furnizare a gazului ºi electricitãþii.

Cum nu-mi pierd timpul sã analiz factu-
ra, care este dificil de înþeles pentru cei nei-
niþiaþi (majoritatea consumatorilor), la
întrebarea “cu cât mã va costa mai ieftin
oferta respectivã” rãspunde chiar furnizo-
rul de servicii: dupã ce îmi solicitã infor-
maþii asupra ultimei facturi, îmi comunicã
prompt tariful sãu ºi ce economie anualã
pot realiza. Este posibil sã recunoascã,
dacã este cazul, chiar faptul cã nu poate
”bate” tariful meu curent. Nu exclud cu to-
tul posibilitatea de a fi ºi indus în eroare,
dar în general aºa ceva se întâmplã rar
(sã-þi distrugi reputaþia poate însemna si-
nucidere comercialã).

Oare de ce în România furnizorii de
energie nu fac ºi ei nici un efort sã atragã
clientelã pentru a-ºi mãri cota de piaþã ºi
profitabilitatea? Simplu de rãspuns: proba-
bil (dacã nu în mod cert!) cã ei sunt mulþu- miþi cu actuala diviziune a pieþei pe princi- pii neconcurenþiale. (Eugen Ionescu)

Interesul
pentru
IPO-ul Dole,
sub aºteptãri
l Acþiunile companiei au fost
vândute la limita inferioarã a
intervalului de preþ avut în vedere
l Producþia mondialã de banane
va avea o creºtere anualã
compusã de 4,1%, în perioada
2021-2026

D
ole Plc, cel mai mare distribuitor
mondial de fructe ºi legume pro-
aspete, a revenit pe piaþa bursie-
rã sãptãmâna trecutã, vânzând

acþiuni în cadrul unei oferte publice ini-
þiale (IPO) derulate la New York.

Compania a atras astfel 400 de milioa-
ne de dolari (336,7 milioane de euro), în
vreme ce, la momentul lansãrii prospec-
tului ofertei, aºtepta pânã la 598 de mi-
lioane de dolari. Iniþial, compania stabili-
se un interval de preþ de 20-23 de dola-
ri/acþiune, însã sãptãmâna trecutã a redus
gama de preþ la 16-17 dolari/acþiune, în
condiþiile în care interesul investitorilor
nu a fost mare.

Vineri dimineaþa, Dole a informat cã a
vândut numai 25 de milioane de acþiuni,
faþã de 26 de milioane de titluri, cât avea
în plan iniþial, respectiv 30,3 milioane de
titluri, la cât a ridicat cota sãptãmâna tre-
cutã. În aceastã ofertã, Dole a fost eva-
luatã la 1,4 miliarde de dolari.

De IPO-ul Dole s-au ocupat Goldman
Sachs & Co. LLC, Deutsche Bank Secu-
rities, Davy Group, BofA Securities,
BMO Capital Markets, Rabo Securities
ºi Stephens Inc.

Dole Plc a luat fiinþã prin fuziunea
dintre Dole Food Company din SUA ºi
Total Produce Plc din Irlanda, proces
care a început în 2018, când Total Produ-
ce a cumpãrat 45% din Dole. Total Pro-
duce se va delista de la Euronext Dublin
ºi London Stock Exchange în urma
IPO-ului, noua entitate fiind tranzacþio-
natã doar la New York Stock Exchange
(NYSE), începând de vineri, sub simbo-
lul ”DOLE”. Finalizarea IPO, respectiv
listarea încheie fuziunea Total Produce -
Dole Foods, anunþatã în februarie.

Veniturile din IPO vor fi utilizate pen-
tru rambursarea datoriilor companiei,
pentru acoperirea unei pãrþi din costurile
fuziunii cu Total Produce, dar ºi pentru
scopuri corporative generale. Dole avea
datorii pe termen lung de peste un
miliard de dolari la 31 martie 2021.

Grupul combinat oferã peste 300 de
produse cultivate ºi obþinute în peste 30
þãri din lume, care sunt comercializate în
peste 80 de þãri. Compania este unul din-
tre cei mai mari producãtori de banane ºi
ananas din lume, un lider pe piaþa salate-
lor cu valoare adãugatã ºi a legumelor
proaspete ambalate din SUA, având to-
todatã o prezenþã tot mai mare pe seg-
mente precum fructele de pãdure,
avocado ºi produsele organice.

Conform prospectului de listare, gru-
pul combinat a avut un profit net de 58 de
milioane de dolari, la venituri de 2,3 mi-
liarde de dolari în primul trimestru din
anul curent. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Inflaþia din Germania are cauze
structurale ºi nu va fi deloc trecãtoare

O
ficialii BCE încã mai spun
poveºti despre inflaþia trecãtoa-
re, însã mulþimea credulilor este
tot mai micã, iar în Germania ar

putea sã fie chiar nulã.
Cum ar putea fi altfel, când puterea de

cumpãrare este erodatã cu o vitezã tot
mai mare de cea mai ridicatã ratã
a inflaþiei din ultimii 27 de ani?

Datele preliminare ale Biro-
ului Federal de Statisticã (De-
statis) aratã cã indicele preþuri-
lor de consum ºi-a accelerat
creºterea anualã pânã la 3,8%
în iulie 2021, cea mai mare din
d e c e m b r i e 1 9 9 3 , d u p ã o
creºtere de 2,3% în luna prece-
dentã, pe fondul unei creºteri lunare
de 0,9%, cea mai mare din ultimele 27
de luni. Preþurile energiei ºi-au acce-
lerat creºterea anualã pânã la 11,6%,
de la 9,4% în luna precedentã, iar pre-
þurile alimentelor ºi-au accelerat

creºterea anualã pânã la 4,3%, de la
1,2%.

ªtirile despre inflaþia din Germania de
la Reuters ºi Financial Times au încercat
sã atenueze impactul, prin concentrarea
asupra dinamicii anuale a Indicelui
Armonizat al Preþurilor de Consum

(IAPC), care ar trebui sã asigure
comparabilitatea între statele
membre ale UE.

Acesta a crescut cu o ratã
anualã de “numai” 3,1%, cea mai
mare din august 2008, dupã un
avans de 2,1% în luna preceden-
tã, pe fondul unei creºteri lunare
de 0,5%.

“Ultima datã când inflaþia a
fost la 3,8%, dobânda de politicã mone-
tarã era la 6%, în timp ce astãzi este fixatã
la 0%”, a scris Holger Zschaepitz, redac-
torul financiar al cotidianului Die Welt,
pe contul sãu de Twitter (vezi graficul 1).

În opinia lui Zschaepitz, “aceasta este

o dovadã suficientã pentru a declara cã
moºtenirea Bundesbank a murit”.

Nu trebuie sã uitãm cã tocmai pro-
misiunea implicitã oferitã cetãþenilor
germani, aceea cã BCE va avea un
comportament similar Bundesbank ºi
va lupta la fel de dur contra inflaþiei, a
reprezentat un factor hotãrâtor în ac-
ceptarea monedei unice în Germania.

Redactorul financiar de la Die Welt
mai subliniazã cã accelerarea inflaþiei
pânã la 3,8% a determinat ºi intensifi-
carea represiunii financiare din Ger-
mania, cu efecte deosebit de grave
asupra fondurilor de investiþii, a fon-
durilor de pensii ºi a economiilor po-
pulaþiei.

Fenomenul este ilustrat prin declinul
accelerat al randamentului real al obliga-
þiunilor guvernamentale de 10 ani, pânã
la -4,25% în iulie 2021, de la -2,5% în
luna precedentã.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

Creºterea facturilor de electricitate reaprinde

scandalurile politice legate de plafonarea preþurilor
l Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei: “Ne
uitãm atent la piaþa de electricitate”

Creºterea facturii de energie electricã, în urma liberalizãrii pieþei, a readus în actualitate
scandalurile dintre PSD ºi PNL pe marginea unei posibile plafonãri a preþurilor electricitã-
þii.
Gabriela Firea, senator PSD ºi fost primar general al Bucureºtiului, a cerut, sãptãmâna tre-
cutã, plafonarea tarifelor la energie pe motiv cã peste 500.000 de români riscã sã fie de-
branºaþi la iarnã pentru cã nu-ºi pot plãti facturile de energie, chiar dacã pe durata stãrii
de alertã niciun consumator nu poate fi lãsat de cãtre furnizori fãrã energie electricã.
Firea a spus cã explozia preþurilor “justificã convocarea unei sesiuni extraordinare pentru
a reglementa în regim de urgenþã mãsurile de protecþie pentru consumatorii vulnerabili,
inclusiv o nouã plafonare a preþului energiei”.

(continuare în pagina 9)

ISTORICUL PRIVATIZARII IN ROMANIA (23)

Iniþiativele legislative pentru
reglementarea procesului de despãgubire
generat de prãbuºirea FNI

V
oi încheia acest subiect, pre-
zentând iniþiativele legislative
care ar fi reglementat întreg pro-
cesul de despãgubire generat de

prãbuºirea Fondului Naþional de Investi-
þii.

Este interesant cã propunerile s-au izbit
de birocraþia guvernamentalã ºi nu a contat
cã toate obligaþiile asumate de stat prin
AVAS pentru plata despãgubirilor au
ajuns, aplicând coeficientul global de in-
flaþie, sã fie de 229% mai mare faþã de su-
mele cerute prin executorii judecãtoreºti.
Fãrã comentarii.

Iatã, aºadar, pe scurt, ce trebuia sã adop-
teGuvernulRomâniei ºinus-a întâmplat.

1.Proiect de Ordonanþã de Urgenþã pen-

tru modificarea art. 2 din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 22/2002 privind executarea
obligaþiilor de platã ale instituþiilor publice,
stabilite prin titluri executorii. Obiectiv:
modificarea de la 6 luni la 12 luni de la pri-
mirea somaþiei de platã a termenului în
care instituþia debitoare este obligatã sã
facã demersurile necesare pentru a-ºi înde-

plini obligaþia de platã. Data la care a fost
iniþiat proiectul: în data de 10.02.2009 pro-
iectul de act normativ a plecat în procedurã
de avizare la urmãtoarele instituþii avizato-
are: Cancelaria Primului Ministru, Mini-
sterul Finanþelor Publice, Ministerul Justi-
þiei ºi Libertãþilor Cetãþenesti.

(continuare în pagina 4)
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