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ADRIAN CIOROIANU:

"Summit-ul NATO nu ne va aduce un
cadou, ci mai multã responsabilitate"
lConflictul din Ucraina - "NATO ºi partenerii noºtri
din Occident conºtientizeazã mai adânc importanþa
acestui "flanc estic", din care ºi România face parte"

Reporter: Care sunt oportunitãþile
care se contureazã pentru statul român,
în contextul internaþional actual?

Adrian Cioroianu: Sunã cinic sã
vorbim despre oportunitãþi în aceste
situaþii de crizã, însã, pe de altã parte,
o abordare pragmaticã mereu ajunge
la concluzia cã în orice crizã se gãsesc
ºi sâmburii unei oportunitãþi. Un

aspect benefic al recentelor eveni-
mente este cã NATO ºi partenerii
noºtri din Occident conºtientizeazã
mai adânc importanþa acestui "flanc
estic", din care ºi România face parte.

La nivelul summitului NATO,
care tocmai se desfãºoarã acum (n.r.
interviul a fost consemnat în data de
5 septembrie când aveau loc lucrãri-

le summit-ului NATO de la Cardiff),
vor fi luate o serie de decizii care vor
creºte "greutatea" României ºi a al-
tor þãri din zonã, precum Polonia ºi
statele baltice.

A consemnat
CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 11)

SE ÎNMULÞESC PROIECTELE PE TEMA ÎMPRUMUTURILOR ÎN
FRANCI ELVEÞIENI

Ciocanul bãncilor, în creºtetul Parlamentului,
pe nicovala Poporului
l Surse parlamentare: “Bãncile fac presiuni prin Guvern, BNR, FMI pentru ca
parlamentarii sã nu aprobe unele proiecte legislative”

Problema creditelor în franci el-
veþieni (CHF) devine tot mai
disputatã în Parlament, unde se

pare cã au loc tot mai multe contro-
verse pe marginea numeroaselor pro-
iecte de lege depuse pe aceastã temã.

O serie de iniþiative legislative care
prevãd fie rambursarea împrumuturi-
lor în CHF la cursul la care acestea au

fost contractate, fie conversia acestor
credite în altã monedã ori amânarea
executãrii silite în cazul neperfor-
mantelor au fost trimise în Camera
Deputaþilor, spre aprobare, dupã ce
au trecut, tacit sau nu, de Senat.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Bursã pe picioarele statului

B
unãvoinþa statului în ma-
terie de procedurã de pri-
vatizare a condus la
creºterea performanþelor

Bursei de Valori Bucureºti, fãrã ca
piaþa sã fi procedat la vreo îmbunãtã-
þire de atitudine, ori de strategie.

Un progres este vizibil dacã anali-
zãm comparativ indicatorii BVB, în
primele opt luni ale ultimilor cinci
ani. Însã, Bursa nu reuºeºte prin forþe
proprii.

Dimpotrivã, tentativa de listare a
AdePlast a înregistrat un deja cu-
noscut eºec, când tocmai din acea di-
recþie piaþa Bursei ar fi trebuit sã se
aºtepte la un sprijin ºi sã încurajeze
listarea companiilor private.

AdePlast a fost, dimpotrivã, un

exemplu prost, care i-a descurajat pe
întreprinzãtori sã se mai listeze la
Bursã ºi sã se capitalizeze pe piaþã.

Dacã mai adãugâm ºi nenorocita
întâmplare de la “Harinvest”, atunci
piaþa Bursei de Valori a mai scãzut ºi
la capitolul încredere, înde-
pãrtându-ºi potenþiali investitori.

Cele douã tipuri majore de clienþi
ai oricãrei pieþe de valori mobiliare
sunt emitenþii ºi investitorii. Pe
aceºtia, BVB ºi i-a îndepãrtat, nepã-
sãtoare, însã, pentru cã indicatorii
s-au îmbunãtãþit cu sprijinul statului.

Anul acesta, statul a listat “Elec-
trica”, dupã ce toamna trecutã a adus
la Bursã “Nuclearelectrica” ºi
“Romgaz”.

Pe lângã contribuþia statului, Fon-

dul Proprietatea a susþinut rulajele
Bursei de Valori Bucureºti, prin pro-
gramul de rãscumpãrãri, dar ºi prin
vânzãrile din portofoliu – 5% din
Romgaz ºi 15% din Transelectrica.

În plus, în luna februarie, Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã a
permis SIF-urilor sã se deþinã între

ele, mãsurã ce a adus tranzacþii con-
sistente pe aceºti emitenþi.

Un alt noroc pentru BVB a fost
avansul pieþelor din Qatar ºi Emira-
tele Arabe Unite de la statutul de pia-
þã de frontierã la cel de piaþã emer-
gentã, ceea ce a lãsat loc pentru
creºterea ponderii acþiunilor româneºti în indicele MSCI Frontier

Markets 100.
Cele cinci companii româneºti in-

cluse în prezent în indicele MSCI
Frontier Markets 100 sunt Banca
Transilvania (TLV), OMV Petrom
(SNP),Romgaz(SNG),BRD-Groupe
Societe Generale (BRD) ºi Transgaz
(TGN).

Ponderea acestora în indice a urcat,
deja, din luna mai, la 2,4% urmând sã
creascã la 3,38% pânã în noiembrie

2014, potrivit estimãrilor BVB.
Cu toþi aceºti stimuli, BVB a înre-

gistrat tranzacþii de 9,08 miliarde lei,
în primele opt luni ale anului, cu 67%
mai mari faþã de perioada similarã a
anului trecut. Volumul tranzacþiilor a
fost, însã, numai cu 7,9% mai mare,
de 8,22 miliarde de acþiuni, în perioa-
da ianuarie – august 2014.

Tranzacþiile zilnice de la Bursa
de Valori Bucureºti au pãstrat un
trend constant, în ultimii cinci ani,
deºi BVB a schimbat mai mulþi
directori generali. Fluctuaþiile înre-
gistrate, de la an la an, sunt datorate
tranzacþiilor conjuncturale – oferte,
“deal”-uri.

ADINA ARDELEANU

Alianþa Nord-Atlanticã ºi partenerii

occidentali ai þãrii noastre au

conºtientizat, odatã cu declanºarea

conflictului din Ucraina, importanþa

"flancului estic", din care ºi România

face parte, ne-a declarat într-un inter-

viu domnul Adrian Cioroianu, decan

al Facultãþii de Istorie din cadrul Uni-

versitãþii Bucureºti ºi ministru al afa-

cerilor externe în guvernul Tãriceanu

(n.r. 2007-2008). Domnia sa susþine

cã deciziile de la summit-ul NATO

care a avut loc sãptãmâna trecutã

vor creºte "greutatea" României ºi a

altor þãri din zonã, precum Polonia ºi

statele baltice, ceea ce nu trebuie

considerate ca un cadou, ci ar trebui

sã ne responsabilizeze. Istoricul mai

susþine cã Rusia are ca þintã strategi-

cã împiedicarea Ucrainei sã intre în

UE ºi NATO.

Domnia sa ne-a mai vorbit în inter-

viu despre vulnerabilitãþile con-

strucþiei europene, rolul pe care ar

trebui þara noastrã sã-l joace în ca-

drul UE, noua ordine mondialã, dar

ºi despre slãbiciunile politicii inter-

ne. Citiþi, pe larg, interviul cu dom-

nul Adrian Cioroianu.

ANALIªTII POLITICI DESPRE SUSPENDAREA PREªEDINTELUI:

“Linia de comunicare anti-Bãsescu este cea mai
sigurã ºi facilã în turul al doilea al prezidenþialelor”

Intrarea lui Traian Bãsescu în lupta
politicã alãturi de Partidul Miºca-
rea Popularã (PMP), o intervenþie

a preºedintelui României la ºeful Co-
misiei Europene în chestiunea comi-
sarului european, precum ºi promova-
rea de raporturi instituþionale în forme

necivilizate cu participanþii la viaþa
publicã sunt cele trei motive invocate
de Cãlin Popescu Tãriceanu pentru
care vrea sã-l suspende, pentru a treia
oarã, pe Traian Bãsescu.

Vicepreºedintele Senatului a
prezentat ieri liderilor grupurilor parla-

mentaredinSenat ºi dinCamerãaceastã
iniþiativã. (ANCUÞA STANCIU)

(continuare în pagina 6)

Tranzacþiile efectuate la Bursa de Valori Bucureºti

Anul Volum
Variaþie

an/an (%)
Valoare (lei)

Variaþie
an/an (%)

Tranzacþii
Variaþie

an/an (%)

ian.-aug. 2010 11579162916 4443852903 719229

ian.-aug. 2011 11427480955 -1,31 7485873710 68,45 615850 -14,37

ian.-aug. 2012 7929621404 -30,61 5262235677 -29,70 475620 -22,77

ian.-aug. 2013 7619972842 -3,90 5419114588 2,98 337083 -29,13

ian.-aug. 2014 8226798103 7,96 9081803966 67,59 466956 38,53

Citiþi, în pagina 3,
articolul "Qui prodest?".


