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BVB
“Ca urmare a articolului «Prin cumpãrarea de acþiuni, Sobolewski a încãl-

cat Regulamentul BVB» apãrut în ziarul Bursa în data de 02.04.2014, Bursa
de Valori Bucureºti SA face urmãtoarele clarificãri.

Prevederile art. 99 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Socie-
tãþii Bursa de Valori Bucureºti SA (BVB) sunt aplicabile personalului socie-
tãþii, ºi anume, angajaþilor BVB care au un contract individual de muncã, pe
perioadã determinatã sau nedeterminatã încheiat cu BVB. Acest articol nu se
aplicã conducãtorilor BVB (Directorului general ºi Directorului general ad-
junct). Conducãtorilor BVB li se aplicã prevederile art. 100 din acelaºi Regu-
lament al BVB, prevederi care restricþioneazã expres doar achiziþia de acþiuni
emise de un intermediar sau persoane implicate cu acesta, respectiv de un alt
operator de piaþã sau operator de sistem.

Având în vedere cã informaþiile publicate de Ziarul Bursa, atât în articolul

menþionat mai sus cât ºi în alte articole recente, induc în eroare opinia publicã
cu privire la acþiunile BVB ºi ale reprezentanþilor societãþii, afectând credibi-
litatea ºi reputaþia acesteia, BVB ia în considerare iniþierea demersurilor le-
gale necesare pentru a stopa diseminarea de informaþii eronate cãtre publicul
larg ºi participanþii la piaþa de capital.

Multumesc,
Mariana“

Nota redacþiei
Întrucât dreptul la replicã ne-a fost transmis prin e-mail de pe adresa
Marianei Ciurel, bãnuim, fãrã sã avem certitudinea, cã acea “Mariana”
care ne mulþumeºte este însãºi Mariana Ciurel, ªef Departament Mar-
keting ºi Relaþii Internaþionale al BVB.

PDL sesizeazã
Curtea Constituþionalã
în privinþa numirii lui
Victor Ciorbea la ASF
l Andreea Paul: “PNL trimite în ASF un om
care nu a avut nicio legãturã cu bursa de valori,
cu asigurãrile sau cu pensiile private”

PDL a sesizat ieri Curtea
Constituþionalã a României
în urma numirii liberalului

Victor Ciorbea în funcþia de mem-
bru neexecutiv la ASF, pe motiv cã
aceasta ar fi ilegalã, încãlcând
Constituþia, întrucât Ciorbea nu
îndeplineºte condiþiile prevãzute de
lege ca sã ocupe aceastã funcþie, po-
trivit deputatului PDL Andreea
Paul. Domnia sa a declarat: “PNL
persistã în eroarea politizãrii agre-
sive a nominalizãrilor pentru ASF
ºi cu votul majoritãþii parlamentare
PSD-PNL-PC-UNPR-UDMR
distruge din nou încrederea în insti-
tuþia menitã sã reglementeze ºi sã
supravegheze piaþa financiarã
româneascã”.

PDL considerã numirea lui Victor
Ciorbea ilegalã pentru cã nu respectã
Legea 260/2013 privind pregãtirea
ºi experienþa profesionalã minimalã
de 9 ani pentru a putea fi desemnat în
calitate de membru executiv sau ne-
executiv în cadrul ASF. Andreea
Paul mai precizeazã: “Experienþa de
procuror ºi de lider sindical a libera-
lului Ciorbea nu are nicio legãturã cu
piaþa de capital, a asigurãrilor sau a
pensiilor private din România. PNL
trimite în ASF un om care nu a avut
nicio legãturã cu bursa de valori, cu
asigurãrile sau cu pensiile private.

Ne-am obiºnuit ca majoritatea USL,
care încã mai funcþioneazã când e
vorba despre fripturism politic, când
e vorba sã deprofesionalizeze ºi sã
politizeze instituþiile baromentru ale
statului român. PNL nu a învãþat ni-
mic din erorile trecutului recent ºi
din nominalizarea eºuatã a lui Dan
Radu Ruºanu la ASF, anchetat acum
pentru grave prejudicii aduse chiar
domeniului pe care trebuia sã-l
protejeze”.

Deputatul Andreea Paul a mai de-
clarat ieri cã Parlamentul ar fi încãl-
cat legea, prin faptul cã a votat numi-
rea lui Victor Ciorbea la ASF.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

STUDIU GFK PENTRU 16 ÞÃRI EUROPENE

Românii deþin de douã ori mai
multe credite decât economii
l În Germania ºi Austria raportul între împrumuturi ºi produse de
economisire este de 1 la 3

C
lienþii bãncilor au fost,
anul trecut, mai prudenþi ºi
au reflectat înainte sã ape-
leze la un nou împrumut

de la bancã, potrivit unui studiu GfK.
“Chiar ºi într-un context econo-

mic stabil, în care salariile reale au
rãmas relativ constante timp de un
an, oamenii simt nesiguranþa când se
gândesc la viitorul lor ºi sunt refrac-
tari în ceea ce priveºte riscul pe care
trebuie sã ºi-l asume luând un nou
credit”, precizeazã analiºtii compa-
niei.

În þara noastrã, existã de douã ori
mai multe credite decât economii,
raport care se menþine de aproxima-
tiv patru ani, în timp ce în Germania
ºi Austria raportul între împrumuturi
ºi produse de economisire este de 1
la 3, reiese dintr-un studiu GfK care
analizeazã piaþa bancarã ºi pe cea a
asigurãrilor din 16 þãri din Europa
Centralã ºi de Est. La polul opus se

aflã Serbia, Ucraina ºi Turcia, þãri în
care creditele depãºesc economiile
de 4,7 ori, 3,3 respectiv 3 ori.

În anii de graþie 2007 - 2008, în
þara noastrã erau de aproape trei ori
mai multe credite decât economii,
însã recesiunea a schimbat datele
problemei, mai precizeazã GfK. Stu-
diul spune cã, pe de o parte, condiþii-
le de creditare au devenit mai drasti-
ce, iar, pe de altã parte, perioada de la
începutul anului 2009, când
dobânzile pentru depozite au fost
foarte ridicate, au adus mai multe
persoane cãtre bãnci în detrimentul
altor metode de economisire.

Anca Zamfirescu, Senior Rese-
arch Consultant GfK România, spu-
ne: “Din punct de vedere al numãru-
lui de clienþi, atât creditele cât ºi pro-
dusele de economisire se aflã pe o
pantã descendentã pe care au intrat
încã din 2009. Totuºi, suma econo-
misitã în bãnci continuã sã creascã

uºor, chiar dacã numãrul celor care
contribuie la aceastã sumã se dimi-
nueazã. Un factor important care
duce la aceastã scãdere îl reprezintã
ratele dobânzilor, din ce în ce mai
mici. În acelaºi timp, multe persoane
economisesc pe termen scurt sume
relativ mici, cu un scop precis - de
exemplu, cumpãrarea unui produs
electrocasnic – sume pe care ulterior
le folosesc în numerar. În aceastã si-
tuaþie, câºtigul din dobânzi este con-
siderat nesemnificativ sau chiar anu-
lat de comisioane”.

Rezultatele privind împrumuturi-
le ºi economiile aratã un decalaj im-
portant între statele europene.

Studiul GfK spune: “Un grup de
patru þãri iese în mod clar în eviden-
þã: Cehia, Slovacia, Germania ºi
Austria.

IOANA POPA

(continuare în pagina 3)

Grecia va lansa
primele obligaþiuni
pe termen lung
dupã bail-out

Grecia plãnuieºte sã plaseze pri-
ma emisiune de obligaþiuni cu matu-
ritatea pe termen lung din ultimii pa-
tru ani, dupã cele douã acorduri de
bailout cu UE ºi FMI.

Atena va lansa, pânã în luna iunie,
o emisiune de obligaþiuni cu maturi-
tate între trei ºi cinci ani, potrivit de-
claraþiilor ministrului elen al finanþe-
lor, Yannis Stournaras.

Conform unor surse citate de pre-
sa internaþionalã, Guvernul de la
Atena urmãreºte sã atragã între 4 ºi 5
miliarde euro de pe pieþele financia-
re, în 2014.

Randamentul obligaþiunilor guver-
namentale elene de referinþã cu matu-
ritatea la zece ani era, ieri, pe piaþa se-
cundarã, de 6,2%. Deºi este la cel mai
redus nivel din martie 2010, costul de
finanþare al Greciei este considerat de
analiºti “nesustenabil”.

Datoria publicã a Greciei era de
175,6% din PIB în 2013, cea mai ri-
dicatã din zona euro.

Scade numãrul
ºomerilor din Spania

Numãrul persoanelor înregistrate
fãrã un loc de muncã în Spania a scã-
zut cu 0,35% în martie, comparativ cu
luna anterioarã, respectiv cu 16.620, la
aproape 4,8 milioane, conform Mi-
nisterului Muncii de la Madrid. În ulti-
mele 12 luni, numãrul ºomerilor din
Spania a scãzut cu 239.377.

V.R.

Ponta se grãbeºte sã dea
ajutor de stat industriei

Premierul Victor Ponta vrea ca
þara noastrã sã fie printre pri-
mele din Europa care sã apli-

ce schema de exceptare a marior
consumatori de la susþinerea ener-
giei regenerabile.

Domnia sa a declarat, la debutul
ºedinþei de Guvern de ieri: „Vreau sã
îl rog pe domnul ministru Constantin

Niþã, ca pe 8 aprilie, când se publicã
regulamentul Comisiei Europene
privind sprijinul pentru marii consu-
matori, sã aibã grijã ca þara noastrã sã
încerce sã aplice, în continuare, prin-
tre primii din Europa, la toate sche-
mele prin care sã îi sprijinim pe cei
care creeazã locuri de muncã ºi
plãtesc taxe cãtre buget”.

Schema de sprijin la care se referã
primul ministru este un ajutor de stat
permis de Uniunea Europeanã pen-
tru industria mare consumatoare de
energie electricã. Conform
draft-ului regulamentului european
publicat în iarnã, industria cu risc de
relocare ºi mare consumatoare de
energie, precum aluminiul, siderur-
gia, metalurgia, va fi scutitã de plata
a 85% din costurile cu energia verde,
pânã în 2017.

În þara noastrã, cei mai mari com-
batanþi ai generosului sistem de spri-

jin pentru energia verde au fost Alro
Slatina ºi Arcelor Mittal Galaþi.
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie) estimeazã cã, în condiþiile
actuale privind evoluþia dezvoltãrii
sectorului de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, im-
pactul certificatelor verzi în factura
consumatorului final va fi de circa 35

de lei/MWh. Astfel, dacã
Uniunea Europeanã aprobã
României acordarea acestor
ajutoare, marii consumatori
vor plãti doar 5,25 de
lei/MWh pentru cota obli-
gatorie de certificate verzi.

Industria s-a plâns cã nu
poate transfera costurile cu
energia verde cãtre cumpã-
rãtori întrucât „joacã”
într-o economie globalã,
unde sunt în competiþie cu
þãri din afara UE.

Ieri, Victor Ponta a mai
spus cã efectul mãsurilor
adoptate privind energia
electricã (n.r. amânarea
tranzacþionãrii unei pãrþi din
certificatele verzi ºi „înghe-

þarea” cotei obligatorii) începe sã se
vadã deja ºi cã „avem o scãdere cu 3%
a impactului preþurilor pe energie”.

Premierul a continuat: „ ªi, la fel
la gaze. Domnul ministru Rãzvan
Nicolescu m-a informat cã oricum
nu avem un impact major din libera-
lizare ºi cã, în funcþie de distribuito-
ri, cetãþenii din zona de sud a þãrii
chiar au o scãdere a preþului la gaze
ºi cei din nord o creºtere cu 1,5%”.

În preþul final plãtit de consuma-
tori sunt incluse costurile cu achizi-
þia gazului propriu-zis (aici preþul a
crescut), dar ºi tarifele de transport,
distribuþie ºi furnizare. În cazul locu-
itorilor din sudul þãrii, scãderea tari-
fului de distribuþie a atenuat din
creºterea preþului gazului la produ-
cãtor, rezultând o scãdere a preþului
final din facturã.

ALINA TOMA VEREHA

REPLICI

O greºealã…
Existã mai multe aspecte de

interes în replica venitã de la
B u r s a d e Va l o r i B u c u r e º t i
(BVB) – împrejurarea strîmbã,
logica distorsionatã ºi reacþia
exageratã.

ÎMPREJURAREA
STRÎMBÃ

De ziua pãcãlelilor, întîi aprilie,
ziaristul BURSA a adresat o între-
bare, transmisã prin e-mail, Ma-
rianei Ciurel, ºi spre ºtiinþã lui Lu-
cian Anghel ºi Ludwik Sobolew-
ski:

“În ce bazã a cumpãrat Ludwik
Sobolewski, directorul general al
BVB, acþiuni ale Bursei de Valori
Bucureºti, având în vedere Regu-
lamentul de organizare ºi funcþio-
nare de pe site-ul instituþiei, Arti-
colul 99?”.

Deºi ar fi fost simplu sã ne rãspun-

dã, pe loc, aºa
cum a fãcut-o
în replicã,
“Baza legalã o
c o n s t i t u i e
Articolul 100,
din acelaºi Re-
g u l a m e n t ” ,
totuºi BVB nu
ne-a rãspuns
nimic, aºa
cum o face de
ceva timp,
lãsîndu-ne sã
judecãm situa-
þia cum ne taie
capul.

Articolul la
care BVB gãseºte de cuviinþã sã dea
replica acum este ilustrativ pentru
cum ne taie pe noi capul, în lipsa do-
rinþei de colaborare a BVB, astfel cã
BVB nu are de ce sã se plîngã: situa-
þia strîmbã este creatã de BVB, care a

preferat ca,
mai întîi, sã
aparã artico-
lul ºi abia
apoi sã ne lã-
mureascã.

LOGICA
BIZARÃ

Este ciudat
cum îºi înþe-
leg cei din
conducerea
BVB propriul
Regulament:
practic, ei
afirmã cã exi-

stã niºte interdicþii pentru întreg per-
sonalul BVB, de la care directorul
BVB ar fi exceptat, deºi nu scrie ni-
cãieri cã el ar fi exceptat.

Dupã cum ne taie pe noi capul, ra-
portul logic dintre sfera de interdic-

þii aferente directorului general
BVB ºi cea a interdicþiilor aferente
personalului BVB este un raport de
incluziune, în care sfera interdicþii-
lor adresate directorului este mai
largã ºi o cuprinde pe cea a interdic-
þiilor adresate personalului BVB
(vezi diagrama).

Încã o datã, credem cã, dacã nor-
matorul care a întocmit Regulamen-
tul ar fi intenþionat sã excepteze di-
rectorul de la interdicþiile adresate
întregului personal BVB, atunci ar fi
menþionat-o explicit: “cu excepþia
directorului”.

Aceastã menþiune lipseºte.
Prin urmare, este bizarã logica în

virtutea cãreia directorului BVB nu i
s-ar aplica interdicþiile din Articolul
99, aºa cum susþine replica BVB re-
produsã alãturat.

MAKE

(continuare în pagina 3)


