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Markit: Declinul economic
din zona euro, mai puþin
pronunþat

Declinul economic din zona euro
a fost, în noiembrie, ceva mai puþin
pronunþat decât arãtau aºteptãrile,
deºi existã puþine semne cã regiunea
va ieºi din recesiune în curând, potri-
vit societãþii britanice de informaþii
financiare Markit.

Indicele compozit PMI, mãsurat de
Markit în sectorul business, a crescut
la 46,5 puncte în noiembrie, de la 45,7
în luna precedentã. Estimarea prelimi-
narã în acest sens, lansatã în urmã cu
zece zile, era de 45,8 puncte.

George Osborne:
Austeritatea din Marea
Britanie va dura pânã în 2018

Austeritatea din Marea Britanie va
dura pânã în 2018, respectiv cu un an
maimult faþãdeaºteptãrile iniþiale, sus-
þine ministrul de finanþe de la Londra,
George Osborne, arãtând cã guvernul
din care face parte este nevoit sã reducã
estimãrile de creºtere economicã.

“Ne aºteptãm ca mãsurile de con-
solidare bugetarã sã dureze un an în
plus, pânã în 2018”, a afirmat
Osborne în Parlament.

Guvernul britanic ºi-a redus pre-
viziunile economice, anticipând o
scãdere de 0,1% a PIB-ului britanic
în acest an, faþã de o creºtere de 0,8%
anticipatã iniþial, ºi un avans de 1,2%
anul viitor, faþã de 2%, cât era
estimarea precedentã.

Banca Poloniei a tãiat
din nou dobânda

Banca centralã a Poloniei a redus
dobânda cheie ieri, pentru a doua
lunã consecutiv, încercând astfel sã
stimuleze economia, care riscã sã in-
tre în prima sa recesiune din ultimele
douã decenii. Dobânda cheie a fost
tãiatã cu 25 de puncte de bazã, la
4,25%, conform aºteptãrilor. (V.R.)
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România urcã în clasamentul
privind Indicele de Percepþie
a Corupþiei
l Totuºi, þara noastrã a obþinut un scor de 44 de
puncte, care aratã cã “instituþiile publice trebuie sã
fie mai transparente ºi oficialii mai responsabili”,
conform Transparency International

România a urcat, într-un an, nouã
poziþii în clasamentul privind Indi-
cele de Percepþie a Corupþiei, care
include 176 de state, ajungând pe lo-
cul 66 în ediþia din 2012, de pe locul
75 în 2011, conform anunþului fãcut
ieri de directorul
executiv al
Transparency
In te rna t iona l
România, Victor
Alistar.

România avea
un punctaj de 3,6
în 2011 ºi se situa
în urma unor þãri precum Polonia
(5,5), Rwanda (5), Tunisia (3,8) ºi
Brazilia (3,8), iar în 2012 a obþinut un
scor de 44 de puncte, la fel ca Arabia
Sauditã ºi Kuweit. 2012 este primul an
încareRomâniaa înregistratocreºtere
semnificativã a scorului ºi poziþiei în
clasament.

Victor Alistar a precizat, într-o
conferinþã de presã, cã în anul 2012
s-a schimbat sistemul de mãsurare a
indicelui, astfel cã acum evaluarea
porneºte de la 0 (stat foarte corupt) la
100 (stat foarte curat), în timp ce

analizele ante-
rioare erau reali-
zate pe baza un
sistem de eva-
luare cuprins
între 0 ºi 10.

Potrivit ra-
portului Trans-
parency Inter-

national, douã treimi dintre þãrile
analizate au obþinut un scor mai mic
de 50 de puncte, ceea ce aratã cã “in-
stituþiile publice trebuie sã fie mai
transparente ºi oficialii mai
responsabili”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Statul român, chemat
în judecatã într-un
proces “Ioana Sfîrãialã
contra FP”

A
vocatul Ioana Sfîrãialã
cheamã ºi autoritãþile
statului într-un proces cu
Fondul Proprietatea, pri-

mul termen de judecatã fiind 14 ia-
nuarie 2013.

Instituþiile aºteptate în faþa instan-
þei sunt Ministerul Finanþelor Publi-
ce, Guvernul României ºi Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare.

Ioana Sfîrãialã a solicitat instanþei

sã desemneze o persoanã care sã
convoace acþionarii Fondului Pro-
prietatea pentru discutarea unor do-
cumente care urmau sã fie prezentate
de fosta conducere a FP.

“La termenul de judecatã care a
avut loc în data de 3 decembrie 2012,
partea litigantã (n.r. Ioana Sfîrãialã)
a precizat cã aceasta înþelege sã se
judece cu Fondul, Statul Român re-
prezentat de Ministerul Finanþelor

Publice, Guvernul României ºi Co-
misia Naþionalã a Valorilor Mobilia-
re, solicitând instanþei sã autorizeze
o persoanã care sã convoace o adu-
nare generalã a acþionarilor Fondu-
lui cu urmãtoarea ordine de zi: apro-
barea situaþiilor financiare anuale
pentru anii încheiaþi la 31.12.2010 ºi
31.12.2011; prezentarea Raportului
Directoratului pentru anii 2010 ºi
2011; prezentarea Raportului audi-
torului pentru anii 2010 ºi 2011;
aprobarea bugetului Fondului Pro-
prietatea pentru anul 2012; comple-
tarea numãrului statutar al membri-
lor Consiliului de Supraveghere al
Fondului prin numirea a trei noi
membri; aprobarea repartizãrii pro-
fitului net aferent anului financiar
2011 ºi agrearea valorii nete a divi-
dendelor, precum ºi aprobarea unei
date de înregistrare potrivit prevede-
rilor legale”, potrivit unui raport
transmis de Fondul Proprietatea
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

SIF Oltenia a cumpãrat 5% din Bursa
de Valori Bucureºti
l Tudor Ciurezu: “Am fãcut o investiþie pe termen lung”
l SIF Oltenia va analiza, pe viitor, o implicare în dezvoltarea pieþei de capital

SIF5 Oltenia a plãtit 7,66 milioa-
ne de lei (1,7 milioane de euro) pen-
tru un pachet de 4,99% din Bursa de
Valori Bucureºti (BVB), alã-
turându-se grupului de acþionari care
deþin pachete maxime la operatorul
de piaþã, potrivit legii.

Tiudor Ciurezu, preºedintele SIF5
Oltenia, ne-a declarat cã pachetul de
4,99% din BVB reprezintã o investi-
þie de perspectivã ºi nu o speculaþie
pe termen scurt.

Domnia sa ne-a precizat cã, pe vii-
tor, va analiza, împreunã cu alþi ac-
þionari ai BVB, implicarea în dez-
voltarea pieþei de capital.

Tudor Ciurezu ne-a mai decla-
rat: “România are o economie de

piaþã, care nu poate exista fãrã o
bursã de valori. Însã, nu una pre-
cum cea pe care o avem acum, ci o
instituþie care sã fie într-adevãr ba-
rometrul economiei. Actualmente,
lichiditatea Bursei de Valori Bucu-
reºti lasã de dorit.

Sunt multe direcþii de acþiune,
care nu þin numai de operatorul de
piaþã, ci ºi de politica Guvernului sau
de politica intermediarilor, de
regulamente”.

Preºedintele SIF Oltenia conside-
rã cã BVB ar trebui sã fie mai incisi-
vã: “Nu întotdeauna societãþile pe
care ni le dorim la cota Bursei vin
singure. Trebuie sã intervinã ºi ope-
ratorul. Trebuie conºtientizat faptul

cã Bursa reprezintã o sursã de finan-
þare mai ieftinã decât creditul
bancar”.

Printre acþionarii cu deþineri de
5% din BVB se mai numãrã fonduri-
le Erste ºi fondurile Franklin Tem-
pleton, precum ºi SIF Moldova ºi
SIF Transilvania.

Bursa de Valori Bucureºti a înre-
gistrat în primele nouã luni o cifrã de
afaceri în scãdere cu 17%, la aproape
14 milioane lei (3,1 milioane euro),
iar profitul net a coborât cu 40%, la
9,4 milioane lei (2,1 milioane euro),
în principal din cauza reducerii
tranzacþiilor cu acþiuni.

ADINA ARDELEANU

Transparency International
România elaboreazã, în
prezent, 11 documente de
poziþie pe politicile publice în
domeniile cu un grad ridicat
de corupþie, care vor fi
prezentate pânã la finalul anului.

ASOCIAÞIA BROKERILOR A ALES ZIARUL BURSA

Adina Ardeleanu a obþinut
“Premiul pentru cel mai critic articol
referitor la piaþa de capital”

Jurnalista ziarului BURSA Adi-
na Ardeleanu a obþinut, miercuri
searã, Premiul pentru cel mai

critic articol de presã referitor la pia-
þa de capital, în cadrul Galei Premii-
lor Pieþei de Capital, Ediþia a XI-a,
organizatã de Asociaþia Brokerilor.

Articolul câºtigãtor se numeºte
“Frumoasa adormitã din BVB: Con-
siliul”, a fost publicat în luna februa-
rie 2012, având drept subiect pasivi-
tatea noului Consiliul BVB, instalat
la începutul anului 2011.

Cu ocazia decernãrii Premiului,
Adina Ardeleanu a declarat cã ºi-ar
dori ca “articolul sã fie un sãrut care
sã trezeascã piaþa de capital”, în con-
diþiile în care BVB este slab promo-
vatã, valoarea medie zilnicã de tran-
zacþionare este la cote de avarie, mai
ales în ultima perioadã, iar SIBEX se
confruntã cu grave probleme de
imagine din cauza scandalului

Cristian Sima.
Dan Paul, preºedintele Asociaþiei

Brokerilor, a precizat cã BVB ar tre-
bui sã înþeleagã cã are nevoie de pro-
movare ºi sã demareze, în acest sens,
o campanie de marketing, mai ales
cã “BVB stã pe foarte mulþi bani”.
Domnia sa a mai spus cã Asociaþia
Brokerilor a discutat cu Ministerul
Educaþiei pentru introducerea unor
cursuri opþionale de piaþa de capital
în licee.

Ziarul BURSA, prezent pe piaþã
de peste douãzeci si doi de ani, s-a
declarat permanent ca susþinãtor al
dezvoltãrii burselor, o susþinere rea-
lã, care include critica, uneori seve-
rã, a alunecãrilor comunitãþii pieþei,
a delãsãrii sau a imoralitãþii unora
dintre participanþi.

Considerãm cã “Premiul pentru
cel mai critic articol” obþinut de co-
lega noastrã Adina Ardeleanu repre-

zintã o recunoaºtere implicitã a cre-
dinþei, fidelitãþii, ataºamentului
nostru faþã de piaþa de capital.

Multumim!
Adina Ardeleanu (28 de ani) a ab-

solvit “Relaþii internaþionale” din ca-
drul Academiei de Studii Economice ºi
un master în “Managementul proiecte-
lor internaþionale ”.

Adina Ardeleanu coordoneazã, zi
de zi, realizarea secþiunii “Piaþa de
capital”, din ziarul BURSA.

Adina face parte din echipa ziaru-
lui “Bursa” din anul 2006, devenind
unul dintre cei mai competenþi zia-
riºti specializaþi în piaþa de capital.

Extrem de politicoasã ºi sensibilã
la politeþe, Adina trebuie sã lupte cu
ea însãºi, atunci când formuleazã
critici.

Când le-a formulat, însã, nu mai
existã nici un dubiu cã sunt temeini-
ce. (BURSA)

Citi se retrage de pe segmentul de retail
din România
l Banca se va concentra pe zona de companii

Citigroup a prezentat, ieri, un plan
de “repoziþionare” cu scopul de a re-
duce semnificativ cheltuielile ºi a
îmbunãtãþi eficienþa, potrivit unui
anunþ al grupului, printre mãsuri nu-
mãrându-se vânzarea sau restrânge-
rea semnificativã a operaþiunilor de
consumer banking din România,

Turcia ºi alte trei þãri.
“Ca rezultat al mãsurilor de repo-

ziþionare, Citi se aºteaptã sã vândã
sau sã restrângã semnificativ opera-
þiunile consumer în Pakistan, Para-
guay, România, Turcia ºi Uruguay”,
se aratã în comunicatul grupului
american.

În cazul României, Citi se va con-
centra pe segmentul dedicat compa-
niilor, potrivit reprezentanþilor Citi-
bank România, care au adãugat:
“Citi nu intenþioneazã sã pãrãseascã
România”.

E.V.

(continuare în pagina 6)

Dan Paul, preºedintele Asociaþiei Brokerilor, ºi Adina Ardeleanu – de data aceasta, prieteni;

data viitoare, nu se ºtie...

Volksbank a câºtigat un
proces cu doi clienþi

Î
nalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a respins, printr-o decizie irevo-
cabilã, cererea prin care doi
clienþi ai Volksbank România

au solicitat, în justiþie, constatarea
caracterului abuziv al clauzelor pri-
vind perceperea comisionului de
risc dintr-un contract de credit, po-
trivit unui comunicat al “Þuca
Zbârcea & Asociaþii”, casa de avo-
caturã care s-a ocupat de reprezenta-
rea bãncii în instanþã.

Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie determinã modificarea în to-
talitate a hotãrârilor pronunþate ante-
rior de instanþele inferioare în cazul a
doi clienþi ai Volksbank România,

potrivit avocaþilor.
Clienþii au cerut instanþei consta-

tarea caracterului abuziv al unor cla-
uze cuprinse în convenþiile de credit,
clauzele referindu-se, în principal, la
comisionul de risc.

Reprezentarea Volksbank Româ-
nia în redactarea ºi susþinerea cererii
de recurs, atât în faþa instanþei de re-
curs (ÎCCJ), cât ºi în faþa instanþei de
apel (Curtea de Apel Iaºi) a fost asi-
guratã de o echipã de avocaþi “Þuca
Zbârcea & Asociaþii” condusã de
Ionuþ ªerban.

E.V.

(continuare în pagina 6)


