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Guvernul nu a trecut la sacrificarea investi]iilor \n
vremuri de criz`: cresc cheltuielile cu investi]iile
publice, dar investi]iile private fråneaz`
G Anali[tii economici: Cre[terea economic` prin
De la o criz` la alta.
investi]ii ar fi ideal`, dar constrångerile sunt enorme. Statul [i privatul
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Prezentul, mai important
ca viitorul

Cheltuielile cu investi]iile totale \n economie [i
investi]iile statului

R~ZVAN BOTEA

xecu]ia bugetar` la 6 luni [i
majorarea cheltuielilor de stat
cu investi]iile la ultima
rectificare bugetar` arat` c`
guvernul nu a sacrificat
investi]iile \n acest an, o „abatere“ de la
aceast` practic` \ntålnit` des \n ultimii ani,
atunci cånd bugetul de stat era constråns.
„Dac` ne uit`m la execu]ia bugetar`, \n
sectorul public a fost o cre[tere destul de
mare a investi]iilor. Fiind an electoral la
nivel local mul]i primari implementeaz`
proiecte de investi]ii, dar pare c` [i lucr`rile
mari de infrastructur` au fost pornite, ceea
ce este un lucru bun. Aceste mi[c`ri se v`d
\n execu]ia bugetar`“, comenteaz` pentru
ZF Ionu] Dumitru, economistul-[ef al
Raiffeisen Bank.
Totodat`, guvernul, la ultima rectificare
bugetar`, [i-a programat o cre[tere a
cheltuielilor cu investi]iile \n acest an de 486
mil. lei. Execu]ia bugetar` la 6 luni arat`
investi]ii (cheltuieli de capital) de 9,4 mld.
lei, un plus de 19% fa]` de aceea[i perioad`
a anului trecut.
„Ideea de relansare economic` prin
investi]ii este bun`, dar exist` o limit` a
capacit`]ii statului de a se \mprumuta [i aici
trebuie angrenat sectorul privat. |n
principiu, anul acesta s-au f`cut investi]ii [i
poate se vor mai face pån` la sfår[itul anului,
dar cu consecin]` unei datorii publice“, a
spus pentru ZF Laurian Lungu, economist.
Cu toate acestea, investi]iile private,
care \nsemnau \n anii trecu]i mai bine de
20% din PIB, vor sc`dea, iar sc`derea nu
poate fi contrabalansat` de cre[terea
investi]iilor publice, care \nseamn` sub 5%
din PIB. Astfel, prognoza anticipeaz` c`
investi]iile (formarea brut` de capital fix)
vor avea o contribu]ie negativ` de 0,8
puncte procentuale la cre[terea PIB \n 2020.
„|n privat cel mai probabil investi]iile
vor sc`dea, \n contextul \n care am avut
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LAURIAN LUNGU, economist:
Ideea de relansare economic` prin investi]i
este bun`, dar exist` o limita a capacit`]ii
statului de a se \mprumut` [i aici trebuie
angrenat sectorul privat. |n principiu, anul
acesta s-au f`cut investi]ii [i poate se vor
mai face pån` la sfår[itul anului, dar cu
consecin]a unei datorii publice
acest [oc generat de pandemie care a condus
la sc`derea semnificativ` a investi]iilor [i
multe investi]ii din sectorul privat au fost
puse \n a[teptare. M` a[tept \n a doua
jum`tate a anului s` vedem [i o revigorare a
investi]iilor private, dar pe \ntreg anul vor
sc`dea“, a mai spus Ionu] Dumitru.
Consumul, care face 80% din PIB, a
venit \n 2019 cu un aport de 4,8 puncte
procentuale la cre[terea economic` de 4,1%
din 2019. Pe de alt` parte, investi]iile, cu
23% din PIB, au adus un plus la cre[terea
economic` de 3,8 puncte procentuale.
Laurian Lungu este de p`rere c`
ponderea consumului \n cre[terea economic` se va tempera \n prioada urm`toare
[i, ca un efect de contrabalansare, ponderea
investi]iilor sau a exporturilor va cre[te.
„Cred c` vom avea o tranzi]ie. Cre[terea
noastr` economic` a fost bazat` excesiv pe

Marile companii: s`n`tatea economiei
depinde de chivernisirea banului public
CRISTINA BELLU
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fonduri UE (% PIB)
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Banii [i alegerile

REPREZENTAN}II Coali]iei pentru
Dezvoltarea Romåniei (CDR), organiza]ia care reune[te cele mai mari
companii din Romånia dintre care
majoritatea multina]ionale, arat` c`
s`n`tatea economic` a Romåniei
depinde de pruden]a [i eficien]a \n
cheltuirea banilor publici [i de o politic`
bugetar` care s` prioritizeze investi]iile
cu efect multiplicator \n economie.
Mesajul organiza]iei vine \n
contextul apropiatelor alegeri locale [i
parlamentare, [i atrage aten]ia asupra
riscului de adåncire a deficitului bugetar
prin m`suri populiste, luate din ra]iuni
electorale.
„|n condi]iile \ncetinirii economice
globale [i contrac]iei economiei interne
previzibile \nc` din prima jum`tate a
acestui an, mediul de afaceri este
profund \ngrijorat de lipsa de
sustenabilitate a cre[terii cheltuielilor
pentru pensii sau pentru alte categorii de
cheltuieli care nu au asigurat` o surs` de
finan]are“, spun reprezentan]ii CDR.
|n acela[i timp, CDR reitereaz`
urgen]a reformelor care vor rezulta \n
eficientizarea cheltuielilor bugetare,

Cheltuieli
de investi]ii
\n economie (% PIB)

Consum versus investi]ii (% PIB)

inclusiv reforma administra]iei publice,
\n sensul eficientiz`rii serviciilor publice,
optimiz`rii num`rului de angaja]i [i
profesionaliz`rii func]ionarilor.
CDR este o ini]iativ` privat`
construit` ca un acord de colaborare
prin participarea colectiv` a membrilor
s`i [i reune[te organiza]ii precum
Camera American` de Comer] \n
Romånia
(AmCham),
Camera
Francez` de Comer] \n Romånia
(CCIFER), Asocia]ia Oamenilor de
Afaceri din Romånia (AOAR),
Camera de Comer] [i Industrie
Romåno-German` (AHK), Romanian
Business Leaders (RBL), Consiliul
Investitorilor
Str`ini
(FIC),
Confedera]ia Patronal` Concordia
(CPC) [i Consiliul Na]ional al
|ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii
din Romånia (CNIPMMR).
Membrii CDR contribuie voluntar
cu resursele [i expertiza necesare
formul`rii unor opinii comune cu privire
la politici publice cu impact asupra
mediului de afaceri.
Companiile reprezentate de cele 25
de organiza]ii de afaceri membre ale CDR
angajeaz` peste un milion de oameni [i
genereaz` aproximativ 50% din PIB.

consum. Consumul va exist`, dar probabil c`
nu va mai cre[te la ratele la care a crescut \n
ultimii 5-6 ani. Atunci sigur c` ai nevoie s`
contrabalansezi [i cre[terea economic` s` ]io asiguri fie prin investi]ii, fie prin exporturi
mai ridicate.“
Investi]iile \n economie, atåt private, cåt
[i publice, au \nergistrat o cre[tere de 18% \n
2019 fa]` de anul anterior, cånd cre[terea a
fost de 0,8%. |n 2017 [i 2016 \ns`, investi]iile
\n economie au sc`zut cu ritmuri anuale de 6,4%, respectiv -3,3%. Datele B`ncii
Na]ionale a Romåniei pentru primul
trimestru al acestui an arat` o cre[tere
consistent` a investi]iilor: +5% an/an.
„Investi]iile nu sunt la nivelul la care ar
trebui s` fie, dar sunt la un nivel \ncurajator.
|n condi]iile \n care se fac eforturi \n
relansarea economic` sunt importante. Este
\ns` este o problem` de priorit`]i. Noi \nc`
punem accentul pe infrastructur`, care este
o prioritate, dar a secolului trecut“,
comenteaz` Mircea Co[ea, analist
economic.
|n opinia sa, Romånia are de recuperat
la capitole precum infrastructur`, s`n`tate,
\ns` trebuie s` se adapteze [i la schimbarea
economiilor vestice, cum ar fi trecerea de la

SURSA: INS

Nu ar fi r`u s` fie al treilea an de cre[tere
Evolu]ia investi]iilor \n economie \n ultimul deceniu (% fa]` de perioada
similar` a anului anterior)
14,6

Cum aduci
corporati[tii din nou
\n birouri astfel \ncåt
cl`dirile, mallurile,
centrele comerciale,
micile magazine,
cafenelele,
restaurantele [i
hotelurile din jurul lor
s` nu dea faliment?
CRISTIAN HOSTIUC DIRECTORUL EDITORIAL AL
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motorul pe combustie la motorul electric.
„Obiectivul cel mai important din punctul
meu de vedere sunt investi]iile care trebuie
s` reduc` deficitul balan]ei comerciale.
Dac` nu vom face eforturi pentru
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modernizarea serioas` a economiei vom
pierde din export, pentru c` ]`ri precum
Fran]a [i Germania fac investi]ii \n
modernizarea economiei“, a mai spus
Mircea Co[ea.

MIRCEA
BULBOAC~:
|ncerc`m un
sentiment de måndrie
c` dup` mul]i ani
vom realiza un
obiectiv de referin]`
pentru Sibiu. Acest
moment este cu atåt
mai deosebit cu cåt
anul acesta CON-A
aniverseaz` 30 de
ani de activitate pe
pia]a construc]iilor
sp`l`torie, iar la etajul I se va afla accesul pentru
spectatori, spa]ii de alimenta]ie public` [i de prim
ajutor. Peluza nord va dispune de o parcare de
autoturisme, iar la etajul I se vor amenaja spa]iul
pentru spectatori, spa]ii pentru alimenta]ie
public` [i de prim ajutor.
„|ncerc`m un sentiment de måndrie c` dup`
mul]i ani vom realiza un obiectiv de referin]`
pentru Sibiu. Am construit proiecte de amploare
\n toat` ]ara, dar sentimentul este unul special
cånd construie[ti acas`. Acest moment este cu
atåt mai deosebit cu cåt anul acesta CON-A
aniverseaz` 30 de ani de activitate pe pia]a
construc]iilor“, a declarat Mircea Bulboac`,
ac]ionarul majoritar al grupului CON-A, \ntr-un
comunicat de pres`.
Constructorul CON-A a \ncheiat primul
semestru al anului 2020 cu o cre[tere a
veniturilor de aproximativ 20% comparativ cu S1

Cine ia banii
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COMPANIILE cu cifra de afaceri cuprins` Cum arat` bilan]urile companiilor care au luat credite prin IMM Invest
\ntre 1 [i 5 milioane de lei reprezint` aproape
Num`r companii (*)
% din total
jum`tate (48%) din num`rul total al firmelor Cifr` de afaceri 2019
care au aprobate credite prin programul IMM < 1 milion lei
2.362
22%
Invest, arat` o analiz` a platformei confidas.ro
5.151
48%
care mai men]ioneaz` c` firmele cu afaceri de 1 - 5 milioane de lei
sub 100.000 de lei au fost \n num`r foarte mic 5 - 10 milioane de lei
1.426
13%
luate \n calcul de c`tre b`nci.
1.676
16
Primul nivel relevant de analiz` este cel al > 10 milioane de lei
(*) 10.621 de societ`]i cu situa]iile financiare din 2019 \nc`rcate \n platforma Confidas.ro
companiilor cu cifra de afaceri mai mic` de 1
SURSA: confidas.ro
milion de lei, iar 22% dintre companiile
finan]ate prin intermediul IMM Invest s-au
\ncadrat \n aceast` categorie, \n timp ce prudent` din partea b`ncilor este una de 2% dintre firmele c`rora le-a fost aprobat
companiile cu vånz`ri de peste 5 milioane de
justificat`“, sus]ine Cristian Tudorescu, creditul IMM Invest au fost pe pierdere \n
de lei au reprezentat circa 29% din
autorul studiului statistic prin care s-a 2019.
Cifra
totalul creditelor aprobate.
realizat profilul financiar al firmei
Mai mult de 60.000 de companii au aplicat
„Aproape
toate
care are credit IMM Invest pentru un credit prin IMM Invest, \ns` doar o
de afaceri median`
companiile acceptate de
aprobat.
cincime dintre acestea s-au calificat pån`
Compania median` acum, lucru care arat` c` acest program de
b`nci pentru a fi finan]ate
aprobat`
pentru accesare a unui credit cu garan]ia statului nu a
pot dovedi capacitatea de
finan]area unui credit f`cut abatere de la criteriile generale de
a rambursa un credit,
IMM Invest are un profit bancabilitate a societ`]ilor.
chiar dac` acesta este \n
net de aproape 190 mii lei
mare parte acoperit [i de
O parte dintre cele peste 12.000 de firme
garan]ia statului. De[i
[i capitaluri proprii care cu credit aprobat au deja acces la finan]are, \n
procesul de accesare a
reprezint` 41% din bilan], timp ce restul \nc` nu au creditul disponibil,
creditului IMM Invest se
conform
studiului
realizat
de
fiind
pe traseul de \ndeplinire a formalit`]ilor
mil. lei
dovede[te a fi relativ complex [i
Cristian Tudorescu \mpreun` finale pe axa Fond de Garantare - b`nci - firme
extins ca durat`, abordarea
cu echipa Confidas.ro. Mai pu]in aplicante, spun datele Confidas.ro.
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O problem` cu un impact de
peste 5 mld. euro [i o \ntrebare la
care nu exist` un r`spuns:

SURSA: BNR

Constructorul CON-A modernizeaz` stadionul municipal din Sibiu pentru 28 mil. euro
CONSTRUCTORUL CON-A, de]inut de
antreprenorul Mircea Bulboac`, a cå[tigat un
contract de aproximativ 136,5 mil. lei (peste 28
mil. euro) pentru modernizarea stadionului
municipal din Sibiu, investi]ie sus]inut` din
bugetul local al prim`riei Sibiu. Temenul de
finalizare a lucr`rilor este de 18 luni.
„Din fericire, \n urma procedurii de achizi]ie,
cå[tig`torul este o firm` sibian` cu mult`
experien]`, CON-A. De altfel, este primul contract
pe care prim`ria Sibiu \l semneaz` cu acest
constructor. Avånd \n vedere palmaresul pe care
\l are mai ales \n domeniul construc]iei de
stadioane, consider c` lucrarea este pe måini
bune“, a spus Astrid Fodor, primarul municipiului
Sibiu, \ntr-un comunicat de pres`.
Conform proiectului, construc]ia tribunei
oficiale se va realiza pe trei niveluri: la subsolul
tribunei se va amenaja o parcare pentru vehicule
de urgen]` [i siguran]`, ma[inile sportivilor,
antrenorilor [i oficialilor care particip` la jocuri, la
parter vor fi amenajate spa]ii pentru sportivi
(vestiare), spa]ii tehnice, o parte din birourile
administrative, o sal` de conferin]e, cabinete
medicale [i zonele de acces pentru public, media
[i spectatori. La etajul I se vor amenaja accesul
pentru spectatori, un spa]iu pentru media, spa]ii
de alimenta]ie public` [i de prim ajutor. La etajul
II va fi amenajat spa]iul VIP, iar la etajul III se va
amenaja masa presei [i a comentatorilor TV, dou`
studiouri TV [i camera de control a stadionului.
Peluza sud va avea parter [i un etaj, la parter
vor fi amenajate o sal` de box, centralele termice
[i de tratare a aerului, spa]ii tehnice, vestiare [i o

puncte de vedere

17,9

din 2019, \ns` activitatea s-a derulat \n condi]ii
dificile, din cauza pandemiei. Compania a realizat
\n 2019 o cifr` de afaceri de 88,8 mil. euro, adic`
aproximativ 420 mil. lei. |n anul precedent, cifra
de afaceri, potrivit datelor de pe site-ul
Ministerului de Finan]e, a fost de 440 mil. lei.
CON-A num`r` aproape 1.000 de angaja]i [i are
\n portofoliu mai multe proiecte, la Podari, la Cluj,
Timi[oara. Compania [i-a creat un portofoliu
alc`tuit \n mare parte din fabrici, avånd la activ
peste 70 de unit`]i de produc]ie predate la cheie.
|n 2018, pe baza datelor financiare din 2017,
CON-A devenise cel mai mare constructor cu
capital privat romånesc dup` cifra de afaceri, cu un
business de 548 mil. lei, ceea ce a propulsat
compania direct \n fruntea constructorilor cu
ac]ionariat local, \n fa]a unor juc`tori locali precum
Bog’Art, Construc]ii Erba[u [i Hidroconstruc]ia.
Lauren]iu Cotu ZF - Transilvania

andemia Covid -19 reprezint` o amenin]are direct`
pentru prosperitatea urban`, marile ora[e de business,
turistice [i culturale pot avea mari probleme din punct de
vedere economic dac` aceast` criz` trece dincolo de 1 an.
La New York, marii proprietari de cl`diri de birouri au
ajuns s` cear` public chiria[ilor – b`nci, companii din IT,
grupuri financiare mondiale – s`-[i aduc` angaja]ii la birouri:
cu cåt angaja]ii vor lucra mai mult de acas`, cu atåt mai mult
vor da faliment businessurile din New York, scrie
Bloomberg.
Nu va trece mult [i vom \ntålni aceea[i problem` [i \n
Bucure[ti, Cluj, Ia[i, Timi[oara, ora[e care au poluri de
birouri \n jurul c`rora s-au dezvoltat malluri, centre
comerciale, mici magazine utilitare, cafenele, restaurante,
covrig`rii, hoteluri etc.
|n joc sunt vånz`ri anuale de peste 5 mld. euro.
|n Bucure[ti stocul de birouri moderne dep`[e[te
3,2 mil. mp, unde lucreaz` \ntre 350.000 [i 400.000 de
corporati[ti.
Dac` am pune un salariu net de 1.000 de euro, am avea
venituri de 350 – 400 mil. euro pe lun`, adic` \ntre 4,2 [i
4,8 mld. euro pe an.
Cel mai bun reper privind situa]ia din birouri [i impactul
pandemiei este sta]ia de metrou Aurel Vlaicu din Capital`,
cu mallul Promenada, cea mai aglomerat` din Bucure[ti.
|n 2019 traficul a fost de 8,1 mil. c`l`tori, \n cre[tere cu
50% \n ultimii 5 ani. La Politehnic` traficul a fost de 4,3 mil.
c`l`tori, la Aviatorilor de 4,7 mil. c`l`tori, iar la Groz`ve[ti,
unde au r`s`rit birourile The Bridge, traficul a fost de 3 mil.
c`l`tori.
Cele mai aglomerate sta]ii din Bucure[ti sunt Aurel
Vlaicu, Pia]a Sudului, Pia]a Unirii [i Pia]a Universit`]ii.
|n zona Aurel Vlaicu sunt peste 450.000 mp de cl`diri de
birouri, cu aproape 50.000 de corporati[ti. |n iulie 2020
traficul \n sta]ia de metrou a fost de 40% fa]` de iulie 2019.
Andrei Boca, senior leasing manager la Globalworth, cel
mai mare proprietar de cl`diri de birouri, spune c` din
datele lor, prezen]a la birou este de 35-40%, restul
angaja]ilor lucrånd de acas`.
El sper` la o revenire treptat` la birou a corporati[tilor
de pån` la 90% pån` la finalul anului.
Dup` cum evolueaz` num`rul de \mboln`viri cu
COVID-19, mul]i angaja]i vor dori s` r`mån` \n continuare
acas`, chiar dac` acest lucru \ncepe s` devin` o problem`
psihic`, cu efect negativ asupra interac]iunilor umane. Dac`
mai sunt [i copii prin cas` care nu merg la gr`dini]` sau la
[coal` din cauza COVID-19, dezastrul este total.
Dac` numai 50% dintre corporati[ti s-au \ntors \n
birouri, acest lucru are un impact major asupra afacerilor [i
vånz`rilor din jurul cl`dirilor – \ncepånd de la malluri pån`
la cur`]`toriile de haine.
Comercian]ii din malluri se uit` cu groaz` la sc`derea de
trafic [i, implicit, la reducerea dramatic` a vånz`rilor cu 4050%.
|n cea mai bun` situa]ie vånz`rile vor ajunge la 70% fa]`
de nivelul de dinainte de criz`, asta dac` pandemia \[i va
\ncetini ritmul.
|n cazul \n care ne vom confrunta cu noi valuri,
proprietarii de malluri s-ar putea s` ajung` s` cear` „chirie
0” numai s` nu plece chiria[ii.
Deci cum, \n ce condi]ii, [i cine \i readuce pe corporati[ti
la birouri astfel \ncåt aceste zone, cu businessurile create \n
jurul lor, s` nu se pr`bu[easc` de tot?

PUBLICITATE

Aproape jum`tate dintre creditele IMM Invest au mers
c`tre firme cu afaceri cuprinse \ntre 1 [i 5 mil. lei
ALEXANDRA MATEI

Investi]iile \n
economie,
atåt private, cåt
[i publice, au
\nergistrat o
cre[tere de
18% \n 2019
fa]` de anul
anterior, cånd
cre[terea a fost
de 0,8%
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Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
Société anonyme
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
(“Compania de administrare”)
NOTIFICARE CĂTRE DEȚINĂTORII DE UNITĂȚI DE FOND ALE (LF) Fond de Fonduri și (LF) FOND DE FONDURI – ESG FOCUS
Subfond al (LF) Fond de Fonduri
Fonduri mutuale de investiții constituite conform cu legislația
din Marele Ducat al Luxemburgului
(“Fondul”)
Comitetul Director al Companiei de administrare a decis, prin rezoluția adoptată în data de 4 august 2020 să modifice secțiunea
„2. Obiectivul și politica de investiții” a subfondului (LF) FOND DE FONDURI – ESG FOCUS” pentru a clarifica categoria de investiții vizate
de subfond, după cum urmează:
Formularea anterioară

Noua formulare

În al doilea rând, Subfondul poate investi activele sale în unități de
OPCVM și / sau alte unități SCIN, așa cum este descris la articolul
41 alineatul (1) liniuța (e) din Legea din anul 2010 a Fondurilor
Tranzacționate la Bursă (ETF-uri), care investesc în principal în
depozite bancare, instrumente de pe piața monetară și / sau alte
investiții echivalente.

În al doilea rând, Subfondul poate investi activele sale în unități de
OPCVM și / sau alte unități SCIN, așa cum este descris la articolul
41 alineatul (1) liniuța (e) din Legea din anul 2010 a Fondurilor
Tranzacționate la Bursă (ETF-uri), care investesc în principal în
depozite bancare, instrumente de pe piața monetară, obligațiuni
pe termen scurt și / sau alte investiții echivalente; OPCVM-urile
care intră în această secțiune nu trebuie să fie fonduri de piață
monetară.

Drepturile deținătorilor de unități de fond
Prospectul actualizat și Documentele aferente Informațiilor Cheie pentru Investitori („KIID”) ale (LF) Fond de Fonduri vor fi disponibile
gratuit la sediul social al Companiei de administrare și în unitățile distribuitorilor locali, imediat ce variantele oficiale ale acestora vor fi
aprobate și vizate de către Autoritatea de Reglementare a Sectorului Financiar din Luxemburg (CSSF).
Luxemburg, 4 august 2020
Comitetul Director

