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CONSECINÞE ALE CONFERINÞEI BURSA

Miluþ, nemulþumit
de rãspunsurile lui
Sobolewski
Marian Petre Miluþ se aratã

în continuare nemulþumit
de rãspunsurile pe care,

în ultima vreme, le primeºte în lanþ
de la Ludwik Sobolewski, directorul
general al Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

ªeful BVB îl anunþã pe domnul
Miluþ, preºedintele Prefab - compa-
nie listatã la BVB - cã doreºte sã co-
laboreze “strâns” cu societãþile lista-
te, dupã cum reiese din scrisoarea
trimisã, ieri, de BVB cãtre Prefab.

Reprezentanþii BVB ne-au preci-
zat cã Sobolewski i-a scris lui Miluþ
în urma interviului acordat Ziarului
BURSA de preºedintele Prefab:
“Bursa de Valori Bucureºti i-a tran-
smis domnului Marian Petre Miluþ,
preºedintele Prefab Bucureºti, o
scrisoare în care se menþioneazã cã
recenta informare transmisã de BVB

(la care domnul Miluþ face referire în
interviul acordat ziarului Bursa) are
rolul de sistematizare a cerinþelor
care trebuie respectate simultan pen-
tru ca o companie sã devinã eligibilã
pentru includerea în indicii BVB”.

În interviul “Piaþa noastrã de capi-
tal este un dezastru pentru companii-
le listate”, publicat în ediþia de luni,
29 septembrie, în Ziarul BURSA,
Marian Petre Miluþ ne-a declarat:
“În urma Conferinþei organizatã
acum douã sãptãmâni de Ziarul
BURSA pe piaþa de capital, la care
am încercat sã-i demonstrez directo-
rului BVB Ludwik Sobolewski fap-
tul cã nu cunoaºte companiile rom-
âneºti cu capital privat, Sobolewski
mi-a scris o scrisoare, la care i-am ºi
rãspuns. În scrisoarea respectivã mi-a
arãtat încã o datã cã nu cunoaºte
companiile de pe bursã. Spunea cã

începând de la întâi ianuarie va fi un
context pentru companiile listate pe
prima categorie, acolo unde ne aflãm
ºi noi, sã intre în BET, în baza unor
criterii. Unul dintre acestea este sã
aibã evidenþa financiar contabilã în
IFRS, neºtiind cã Prefab, de la 1 ia-
nuar ie 2012, rapor teazã în
IFRS.Toate companiile care sunt pe
bursã sunt obligate sã facã acest lu-
cru, altfel nu au ce cãuta pe Bursã.
Este evident cã oamenii din BVB nu
cunosc companiile.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

Stafia Rasdaq,
scoasã din cimitirul Bursei
lMAKE: “Nu cred cã i-ar plãcea contribuabilului
american sã afle cã banii i-au fost aruncaþi, în zadar -
circa 23 de milioane de dolari – undeva, într-o þarã
din estul Europei, numai ca sã menþinã în viaþã agenþia
guvernamentalã USAID” lMircea Ursache, ASF:
”Prin legea Rasdaq, România evitã infringementul”
l Deputatul Andreea Paul: ”Emitenþii riscã insolvenþa,
dacã acþionarii exercitã dreptul de retragere”

Parlamentul a consfinþit, ieri,
desfiinþarea pieþei Rasdaq,
dupã ce, luni searã, Comisia

de Buget Finanþe din Camera Depu-
taþilor a adus o serie de amendamen-
te proiectului de lege iniþiat de un
grup de parlamentari PSD, PNL,
PDL, PP-DD ºi UDMR.

“Legea privind clarificarea statutu-
lui juridic al acþiunilor ce se tranzac-
þioneazã pe piaþa Rasdaq sau pe piaþa
valorilor mobiliare necotate” prevede

cã emitenþii de pe aceste segmente au
obligaþia ca, în maxim patru luni de la
intrarea în vigoare a legii, sã convoace
adunãrile generale cu scopul dezbate-
rii situaþiei create de lipsa cadrului le-
gal de funcþionare a Pieþei Rasdaq.
Acþionarii trebuie sã decidã dacã se
listeazã pe o piaþã reglementatã sau pe
unsistemalternativde tranzacþionare.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 5)

POPA, MINISTERUL ECONOMIEI:

„Ajutorul de stat pentru
consumatorii de gaze, gata
pânã la finele anului”

Conducerea Ministerului
Economiei sperã ca, pânã la
finele anului, sã fie gata

schema de ajutor de stat pentru ma-
rii consumatori de gaze, a declarat,
ieri, într-o conferinþã, secretarul de
stat Maricel Popa.

Domnia sa a explicat: „În iunie,
am constituit un grup de lucru
împreunã cu Consiliul
Concurenþei, Ministe-
rul Finanþelor ºi Depar-
tamentul pentru Energie ca sã gãsim
soluþii sã ajutãm ºi marii consumato-
ri de gaze. Avem deja 3-4 variante de
lucru ºi sperãm sã finalizãm schema
pânã la finalul anului”.

Oficialul ministerului a subliniat
cã aceasta va trebui sã fie avizatã de
Comisia Europeanã.

La începutul verii, Iulian Iancu,
preºedintele Comisiei de Industrii a
Camerei Deputaþilor, a anunþat cã
industria din þara noastrã ar putea

obþine discounturi de la furnizorii
de gaze dacã se aprobã legea consu-
matorilor întreruptibili (n.r. livrarea
gazelor le poate fi opritã oricând
este nevoie pentru alimentarea cu
gaze a populaþiei ºi instituþiilor pu-
blice).

Numai cã, în urma liberalizãrii
pieþei gazelor, economia ºi-a

restrâns considerabil
consumul astfel încât
importurile de gaze au

ajuns la un minim istoric ( în medie
5% din necesar în ultimele luni).
Surse din piaþã apropiate situaþiei
ne-au declarat: „Legislaþia actualã
nu mai cuprinde noþiunea de con-
sumator întreruptibil de gaze ºi
este foarte greu sã promovezi un
astfel de proiect la Comisia Euro-
peanã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

ENERGIE

DEPUTATUL DAN CRISTIAN POPESCU:

“Sã foloseºti bani de care
nu ai nevoie - unul dintre

secretele investiþiilor la bursã”
l “O investiþie pe Bursã este o investiþie în economia româneascã, mult mai directã decât prin bãnci,
astfel cã statul ar putea sã încurajeze piaþa de capital” l “Cunosc foarte bine procedura de «bail-in»,
pentru cã am devenit ºi eu acþionar la Bank of Cyprus”

Reporter: Cum aþi început sã in-
vestiþi pe piaþa de capital?

Dan Cristian Popescu: Începu-
sem sã cumpãr acþiuni pe bursã cu
o lunã înainte sã cadã Lehman
Brothers (n.r. în septembrie 2008),
la sfatul unor prieteni brokeri. Am
început cu o sumã relativ micã, însã,
într-o lunã, rãmãsesem doar cu ju-
mãtate din bani, în condiþiile în
care, atunci, cãderea a fost mare ºi
abruptã.

Dar nu m-am descurajat, ci am su-
plimentat cu 50% suma rãmasã ºi,
din nou, dupã o lunã, activele se înju-
mãtãþiserã. Atunci, m-am gândit cã
ar fi bine sã renunþ la contul discre-
þionar (n.r. operaþiunile sunt efectua-
te de cãtre un broker) ºi sã iau eu de-
ciziile. Am investit, încã o datã,
suma pe care o mai aveam în acþiuni
ºi am reuºit în câteva luni sã îmi re-
vin.

Reporter: Înceacþiuniaþi investit?

Dan Cristian Popescu: În cele
mai lichide titluri de la BVB. Toate
investiþiile mele sunt la BVB.
Fondul DCPInvestiþii mai tranzactio-
neazã ºi puþin în Forex.

La 30 iunie, fondul înregistra un
randament anual de 27%, situându-se
pe locul al doilea în topul randamen-
telor fondurilor mutuale.

În prezent, fondul are active de
aproximativ 5 milioane de lei. Dar
banii investiþi de mine efectiv sunt
mai puþin din jumãtatea acestor 5 mi-
lioane. Restul reprezintã creºtere or-
ganicã. În urmãtoarele luni, voi lãsa
câþiva prieteni sã intre ºi ei în fond,
cu participaþii foarte mici.

Reporter: De ce aþi fondat fondul
DCP Investiþii?

Dan Cristian Popescu: Din
motive de ordin fiscal ºi birocratic.
Atunci când eram investitor persoa-
nã fizicã, trebuia sã întocmesc tot fe-
lul de hârtii ºi sã mã duc personal sã

stau la cozi la administraþiile finan-
ciare, indiferent de valoarea profitu-
lui. Astea sunt lucruri care te descu-
rajeazã dacã vrei sã intri pe Bursã.

În varianta de fond de investiþii,
chiar dacã ai mici costuri de admi-

nistrare, de întreþinere a entitãþii, mã-
car scapi de birocraþie.

ANCUÞA STANCIU,
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Inflaþia din zona
euro, la cel mai
redus nivel din
ultimii cinci ani

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a scãzut, de la 0,4% în luna
august 2014, la 0,3% în septem-
brie, acesta fiind cel mai redus ni-
vel înregistrat dupã luna octom-
brie 2009, conform estimãrii pre-
liminare publicate ieri de Euro-
stat.

Scãderea acestui indicator este
conformã estimãrilor analiºtilor.

Luna trecutã, preþurile de pe
piaþa energiei din zona euro au co-
borât cu 2,4% (în ritm anual), iar
cele ale alimentelor neprocesate -
cu 0,9%.

În prezent, inflaþia anualã din
zona euro este cu mult sub þinta de
2% fixatã de Banca Centralã Euro-
peanã (BCE). Pentru accelerarea
creºterii preþurilor, BCE a redus
costul creditului la un nivel apropiat
de zero ºi a lansat un program de
credite ieftine destinat bãncilor, în
vederea susþinerii companiilor din
regiune. În septembrie, BCE a tãiat
dobânda de politicã monetarã la ni-
velul minim record de 0,05%, de la
0,15%. Tot luna trecutã, bãncile eu-
ropene au accesat de la BCE credite
ieftine în valoare totalã de 82,6 mi-
liarde euro, suma fiind cu mult sub
aºteptãrile analiºtilor. Aceasta a fost
prima dintre cele opt licitaþii de li-
chiditãþi pe care le organizeazã
BCE ca mãsurã de stimulare a eco-
nomiei din zona euro.

V.R.

S-a golit jobenul magicienilor profitului?
Ceva se întâmplã de câteva

zile în legãturã cu spoveda-
niile din presã. Nu, nu este

vorba de “agenþii acoperiþi”
din cadrul breslei, ci de scan-
dalurile în care sunt implicate
mari companii internaþionale,
atât din sectorul economiei
reale cât ºi din cel financiar.

Tesco, cea mai mare com-
panie de retail din Marea Bri-
tanie ºi a doua la nivel mondial dupã
Wal-Mart (n.a. din punctul de vedere
al profitului), a ajuns pe prima pagi-
nã în presa britanicã în urma “supra-
evaluãrii” profitului din prima jumã-
tate a anului cu circa 250 de milioane
de lire sterline. De unde vine

“greºeala”? Din “contabilizarea
unor venituri care încã nu au fost
încasate ºi contabilizarea întârziatã a

unor costuri la nivelul diviziei
care se ocupã de vânzarea pro-
duselor alimentare”, dupã cum
scrie Bloomberg.

Cu alte cuvinte, Tesco
întârzia cât putea de mult plata
furnizorilor ºi “transfera” în
perioada curentã o serie de ve-

nituri ale unor trimestre ulterioare
perioadei de raportare. O altã cale de
supraevaluare a profitului a fost con-
tabilizarea reducerilor de preþ oferite
de furnizori, care apar în documente
sub numele de venituri comerciale.
Acestea pot lua ºi forma “taxelor de

raft” plãtite de marile companii mul-
tinaþionale pentru plasarea mai bunã
ºi promovarea produselor livrate
companiei de retail.

Publicarea “greºelii” de la Tesco a
“ºocat analiºtii ºi directorii executi-
vi”, dupã cum scrie Reuters, dar nu
din cauza manipulãrii datelor conta-
bile, ci din cauza dimensiunii rectifi-
cãrii profitului. Contabilizarea în
avans a veniturilor este, se pare, o
practicã frecvent întâlnitã, deºi se
cunosc riscurile sale majore. În con-
diþiile contabilizãrii în avans a veni-
turilor pe scarã largã, este foarte pro-
babilã ºi distorsionarea datelor ofi-
ciale privind vânzãrile retail, cu efect
de supraestimare a cererii ºi venituri-

lor consumatorilor.
Curios este faptul cã schimbarea

pe bandã rulantã a conducerii Tesco,
companie aflatã aproape de vârful
clasamentului mondial, dupã
Wal-Mar ºi Carrefour, nu a ridicat
suspiciuni. Nici plecarea directoru-
lui financiar, cu câteva zile înainte de
anunþarea “dezastrului financiar”,
nu a ocupat prea mult loc în presã.

De parcã scãderea masivã a acþiu-
nilor companiei la bursã nu ar fi fost
de ajuns, Reuters aratã cã “este posi-
bilã chemarea ºefilor Tesco în faþa
unei comisii parlamentare, ca urma-
re a scandalului contabil”.

(continuare în pagina 5)

Deputatul PDL Dan Cristian Popescu este investitor la Bursã, deþinând fondul de

investiþii DCP Investiþii, care a avut, la doar un an ºi jumãtate de la înfiinþare, un

randament anualizat de 27%. Domnia sa ne-a vorbit într-un interviu atât despre

activitatea din piaþa de capital, cât ºi despre politica autohtonã din aceastã pe-

rioadã. I se spune “deputatul milionar”, întrucât, în declaraþia sa de avere, sunt

trecute mai multe proprietãþi (douã chiar la Hollywood, SUA), peste 10 milioane

de lei în conturi, dar ºi bijuterii de peste 200.000 de euro.

Dan Cristian Popescu: “Nu aº vedea justiþia ca jucãtor
efectiv în campania electoralã”.

CÃLIN
RECHEA

Protestele din Hong Kong,
ameninþare pentru un centru
financiar major

Protestele din Hong Kong nu
genereazã, încã, temeri cã re-
giunea va deveni urmãtorul

furnizor de probleme pentru econo-
mia mondialã, dar preocupãrile se
vor amplifica în cazul în care con-
flictul s-ar intensifica ºi ar prinde ºi
China, potrivit economiºtilor.

Hong Kong-ul are un statut de
centru financiar major, care asigurã
capital Chinei. O eventualã escala-
dare a protestelor în Hong Kong ar
putea reduce investiþiile SUA în

China, iar ulterior ar afecta expan-
siunea þãrii asiatice, situaþie care se
va resimþi în economia globalã,
conform Capital Economics. Ana-
liºtii companiei de cercetare aratã
cã un scenariu ºi mai pesimist ar
presupune trimiterea de trupe din
China în Hong Kong, ceea ce ar
atrage, ulterior, sancþiuni comercia-
le din partea altor þãri.

V. RIBANA

(continuare în pagina 5)

Miluþ: “Îl provoc pe
Sobolewski la o conferinþã
comunã în care sã spunã
fiecare ceea ce are de spus”.


