
5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 44250

CINCI RÃSPUNSURI ALE LUI LUDWIK SOBOLEWSKI

No comment

Reporter: În ce stadiu se aflã eli-
minarea celor 8 bariere ce stau în ca-
lea dezvoltãrii pieþei de capital?
Când se preconizeazã eliminarea in-
tegralã a barierelor?

Ludwik Sobolewski: Unele ba-
riere sunt deja înlãturate, alþi paºi vor
urma. Este vorba despre un proces,
nu despre un eveniment.

Reporter: În ce stadiu se aflã
cumpãrãrile de acþiuni BVB, pe care
membrii Consiliului de Administra-
þie trebuiau sã le facã?

Ludwik Sobolewski: Cu privire
la acest aspect, precum ºi la toate ce-
lelalte, membrii Consiliului Bursei ºi
executivul urmeazã legislaþia ºi re-
glementãrile în vigoare ºi nu avem
alte comentarii cu privire la aceastã
situaþie de-a dreptul normalã.

Reporter: Care au fost cheltuieli-
le pe care BVB le-a suportat pentru
promovarea IPO-ului Electrica?

Ludwik Sobolewski: BVB nu se
angajeazã în promovarea vânzãrii de
instrumente financiare pe piaþa pri-
marã. BVB este orientat pe crearea
condiþiilor pentru best execution a
oricãrei tranzacþii ce are loc pe piaþa
de capital, în interesul stakeholderi-
lor pieþei de capital. Ca rezultat, doar

cca 20% din IPO-ul Electrica a fost
subscris ca GDR-uri ºi 80% a fost re-
prezentat de cumpãrãtori din randul
investitorilor locali ºi internaþionali.
Ceea ce BVB face sunt campanii de
informare asupra evenimentelor pie-
þei de capital, permiþând unei game
variate de investitori sã se informeze
cu privire la piaþa localã.

Prin prisma statutului sãu de ope-
rator de piaþa, BVB are acces ºi folo-
seºte numeroase canale pentru a co-
munica o astfel de informaþie. Ca ºi
în cazul ofertelor publice anterior
derulate la BVB, ºi pentru IPO-ul

Electrica, am desfãºurat o astfel de
campanie de informare.

Reporter: Care vor fi activitãþile
pe care BVB le va întreprinde pentru
promovarea obligaþiunilor dedicate
populaþiei, emise de Ministerul
Finanþelor Publice ºi ce sumã va in-
vesti bursa în aceastã promovare?

Ludwik Sobolewski: BVB va or-
ganiza ºi va promova elemente bine
selectate de cultura investiþionalã.
Am explicat recent Ziarului Bursa
motivul pentru care aceastã emisiu-
ne de obligaþiuni este importantã
pentru piaþa de capital. Vã rog sã fa-
ceþi referire la aceste explicaþii, care
au fost publicate pânã acum de Zia-
rul Bursa doar parþial.

Reporter: Care este motivul pen-
tru care raportul cu rezultatele finan-
ciare pe primul semestru al acestui
an al Bursei de Valori nu este semnat
de cãtre preºedintele consiliului de
administraþie, directorul financiar ºi
directorul general?

Ludwik Sobolewski: Formatul
rapoartelor pentru publicare în scop
generalist diferã de formatul utilizat
în scop pur corporativ. BVB aplicã
cele mai înalte standarde de comuni-
care cu investitorii. Rugãm Ziarul
Bursa sã propage acest standard.
Aceasta ar fi de ajutor pentru schim-
barea practicilor în mai bine.

Reporter: Vã mulþumesc!

GABRIELA MÃRÃCINEANU

Serbia ancheteazã
preluarea companiei
energetice NIS de
cãtre grupul rus
Gazprom Neft

Poliþia sârbã investigheazã priva-
tizarea din 2008 a companiei energe-
tice de stat NIS, al cãrei acþionar ma-
joritar este acum grupul rus Gaz-
prom Neft, a anunþat Ministerul de
Interne de la Belgrad, transmite Reu-
ters.

În 2008, Gazprom Neft a achizi-
þionat o participaþie de 51% în NIS,
pentru 400 milioane de euro, într-o
perioadã în care Guvernul sârb era
condus de actualul lider al opoziþiei,
Partidul Democrat.

Unii politicieni au afirmat în acel
moment cã tranzacþia a subevaluat
masiv valoarea de piaþã a NIS. Priva-
tizarea s-a fãcut într-un moment în
care Serbia se baza pe dreptul de vot
al Rusiei în Consiliul de Securitate al
ONU pentru a bloca orice sprijinire
de cãtre Naþiunile Unite a declaraþiei
de independenþã a Kosovo.

“O echipã specialã de investigaþii
va verifica toate faptele ºi circum-
stanþele legate de privatizarea NIS”,
a anunþat Ministerul de Interne de la
Belgrad, potrivit Agerpres. Vânza-
rea a fãcut parte dintr-un acord mai
amplu între Rusia ºi Serbia, care a
inclus ºi angajamentul de a a con-
strui gazoductul South Stream prin
Serbia ºi construirea unei facilitãþi
de stocare a gazelor naturale.

Gazoductul South Stream va ple-
ca din Rusia spre Bulgaria, pe sub
Marea Neagrã.

(continuare în pagina 3)

COD VESTIMENTAR LA ASF

“Miºule, ai uitat
sã standardizezi lenjeria!”
Totul merge strunã la Autori-

tatea de Supraveghere Fi-
nanciarã, astfel cã singurul

lucru care mai rãmãsese nepus la
p u n c t , d u p ã v e n i r e a n o u l u i
preºedinte Miºu Negriþoiu, era þinu-
ta angajaþilor instituþiei.

Ca sã nu mai vinã care, cum îl taie
capul la serviciu ºi sã nu se mai
întâlneascã diamantele, poºetele Her-
mes ºi þinutele Valentino cu, Doamne
Fereºte!, haine din Obor, ASF a decis
sã adopte un singur cod vestimentar,
pentru angajaþi. Nu de alta, dar maga-
zinulBucur Obor este listat laBursã ºi,
drept urmare, supravegheat de ASF.
Apropo, a rezolvat ASF situaþia impo-
sibilã de la Bucur Obor, unde nu se
poate þine AGA, din cauza unei decizii
a instanþei care a dispus repunerea în
posesie a celor pãgubiþi în urma furturi-
lordeacþiuni,deacumpestezeceani?

Nu te poþi ocupa de aºa ceva, dacã te
uiþi invidios la brandurile care “cad” de
pe colegul de birou sau dacã o colegã

are fusta prea scurtã sau prea coloratã.
ASF spune cã noul cod vestimen-

tar va fi flexibil, adecvat, contempo-
ran ºi decent.

Ca sã fie decent, poate cã noul cod
vestimentar ar fi trebuit sã nu fie de-
loc sau cel puþin nu înainte de rezol-
varea problemelor grave din cele trei
pieþe supravegheate de ASF, în spe-
cial cea a asigurãrilor.

Într-adevãr, la bãnci ºi în diploma-
þie, sunt întâlnite coduri vestimenta-
re, unul inedit fiind întâlnit la banca
elveþianã UBS, unde detaliile merg
pânã la culoarea lenjeriei intime.

Pe acest model, cineva ar putea
exclama: “Miºule, ai uitat sã stan-
dardizezi lenjeria!”

Þinutele impuse de ASF, potrivit
schiþelor, sunt variate, lipsind doar
fusta lungã, decolteul, coafura, por-
tjartierul sau chiloþii.

MARIA GAGIU

(continuare în pagina 4)

Protecþia consumatorilor europeni,
între carnea stricatã ºi creditele toxice
Un studiu publicat în acest an

de cãtre Parlamentul Euro-
pean (“Consumer

Protection Aspects of Finan-
cial Services”, Directoratul
General pentru Politici Inter-
ne, 2014) aratã cã “protecþia
inadecvatã a consumatorilor a
fost un factor major al de-
clanºãrii crizei financiare glo-
bale”, iar “vânzarea defectuoasã a
produselor financiare în UE a generat
grave prejudicii pentru consumatori”.

Mediatizarea largã a proceselor

dintre bãnci ºi consumatori la noi a
creat falsa impresie cã doar aici, în

Estul Sãlbatic, bãncile au fãcut
ceea ce au dorit, ademenind
clienþii prin oferirea unor pro-
duse pe care aceºtia nu le-au
înþeles.

Dar nu este aºa. Un exemplu
de clauzã abuzivã din studiul
PE este stabilirea unor praguri

inferioare ºi superioare ale dobânzi-
lor pentru creditele ipotecare din
Spania, care nu au permis debitorilor
sã beneficieze de scãderea ratei Euri-

bor. “Astfel clienþii au ajuns sã plãte-
ascã dobânzi abuzive de peste 6%, în
timp ce rata Euribor era cu puþin pe-
ste 1%”, se aratã în studiu.

Acesta a fost realizat în urma unui
sondaj realizat la nivelul bãncilor na-
þionale, a instituþiilor de supraveghe-
re financiarã, a asociaþiilor bancare
ºi bãncilor, precum ºi a organizaþiilor
pentru protecþia consumatorilor.
Pentru România rãspunsurile au fost
oferite de Autoritatea de Suprave-
ghere Financiara (ASF) ºi trei bãnci
(BCR Banca pentru Locuinþe, Ga-

ranti Bank ºi Volksbank România).
De ce lipseºte BNR? În studiu nu am
gãsit un rãspuns concludent.

“Multe produse ºi servicii finan-
ciare manifestã diferenþe semnifica-
tive faþã de produsele ºi serviciile ne-
financiare, deoarece consecinþele
oricãror probleme sunt mult mai dra-
stice, iar protecþia consumatorului
trebuie sã fie mult mai puternicã pe
pieþele financiare”, este una dintre
cele mai importante constatãri ale
studiului de la PE.

(continuare în pagina 14)
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Sã fentãm moartea:
pilula pentru 200 de ani

Longevitatea a atins un ni-
vel-record în þãrile dezvolta-
te. În Franþa, de exemplu, fe-

meile trãiesc în medie 85 de ani,
ceea ce reprezintã de trei ori ºi ju-
mãtate mai mult decât speranþa de
viaþã de la mijlocul secolului XVIII,
care era de 25 de ani. Specialiºtii se
întreabã acum dacã longevitatea ar
putea fi prelungitã
peste 100 de ani,
la 150 sau chiar
200 de ani. Este
unul din obiecti-
vele pe care ºi le
p r o p u n e s ã l e
atingã nanotehni-
cile, tehnici care
permit concepe-
rea, atom cu atom,
a unor “unelte”
miniaturizate, in-
vizibile pentru
ochiul liber ºi a
cãror precizie este
de ordinul miliar-
dului dintr-un me-
tru. Mecanismele de acest tip, create
la scarã mezoscopicã, încorporeazã
angrenaje care au mãrimea unui grã-
unte de polen. Recent, oamenii de
ºtiinþã au reuºit sã punã în funcþiune
nanomotoare in vitro. Aceste nano-
dispozitive vor putea în curând sã se
deplaseze în corpul uman pentru a
distruge celulele bolnave sau pentru
a administra moleculele necesare
anumitor afecþiuni (cum ar fi insuli-
na în cazul diabetului). O lume
“nano” este pe cale sã se nascã ºi ea
va permite în urmatoarele decenii sã
fie aplicate tratamente medicale
adaptate fiecãrui bolnav, în funcþie

de caracteristicile sale genetice ºi
biologice. Piaþa mondialã a nano-
tehnicilor este în plinã dezvoltare, în
domenii cum ar fi electronica, mate-
rialele ºi biotehnicile. Estimatã la
500 de miliarde de dolari în 2008,
piaþa îºi va dubla valoarea dupã esti-
mãrile National Science Founda-
tion, în 2015. Evaluarea este deter-

minatã de creºte-
rea numãrului de
boli cardiovascu-
lare, neurologice,
o n c o l o g i c e º i
respiratorii.

Piaþa mondialã
a nanomedicinei
ar putea sã atingã
o cifrã cuprinsã
între 97 ºi 129 mi-
liarde de dolari în
2016. Acestea
sunt prezicerile
unui studiu reali-
zat de grupul
întreprinderilor de
medicamente din

Franþa (Leem). În total, nanotehnicile
ar putea sã genereze mai mult de 2
milioane de locuri de muncã în lume.

Tehnologiile nano intereseazã,
deci, atât oamenii de ºtiinþã, cât ºi in-
ginerii sau industriaºii, dar mai ales
investitorii care sunt atraºi de bioteh-
nologii, de exemplu societatea Car-
mat, creatorul primei inimi artificia-
le. Un domeniu care este în atenþia
gestionarilor de fonduri, dar ºi a par-
ticularilor care doresc sã investeascã
sume importante.

MIREL SCHERER

(continuare în pagina 11)

SCÃDERE DE 42%

Declinul vânzãrilor ºi
taxa „pe stâlp” au înghiþit
din profitul Petrom

Profitul net al Petrom din pri-
mele ºase luni ale acestui an a
fost de 1,3 miliarde lei, mai

mic cu 42% faþã de perioada simila-
rã a anului trecut. Conducerea com-
paniei a anunþat, ieri, într-o confe-
rinþã, cã diminuarea profitului a fost
cauzatã de micºora-
rea vânzãrilor Petrom
ºi de celebra taxã „pe
stâlp” (n.r. pe construcþii speciale).
Vânzãrile totale ale Petrom s-au si-
tuat la 10,7 miliarde lei, cu 7% sub
nivelul din primul semestru al anu-
lui trecut.

Mariana Gheorghe, directorul ge-
neral al Petrom SA, a comentat: „Ce-
rerea redusã de produse petroliere ºi
gaze, combinatã cu impozitarea su-
plimentarã introdusã în 2013-2014,
a neutralizat, în mare mãsurã benefi-
ciile rezultate în urma liberalizãrii
preþului gazelor. Cu toate acestea,
avand în vedere ciclul lung al inve-

stiþiilor în sectorul de þiþei ºi gaze ºi
presupunând un viitor cadru fiscal ºi
de reglementare favorabil investiþii-
lor, ne vom continua proiectele, con-
centrându-ne în special pe cele de
explorare ºi redezvoltare zãcãminte,
atât onshore, cât ºi offshore”.

Domnia sa susþine
cã Petrom a plãtit, în
primul semestru, 370

milioane de lei pe taxa pe construcþii
speciale, pe impozitul pe veniturile
suplimentare rezultate în urma libe-
ralizãrii preþului gazelor ºi pe taxa
pentru exploatarea resurselor natu-
rale (0,5% din valoarea þiþeiului).
Conducerea Petromapreciazã cã toate
aceste taxe suplimentare introduse în
perioada 2013-2014 reprezintã echi-
valentul unei creºteri de 90% a rede-
venþelor pentru þiþei ºi gaze.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

2 lei

Directorul general al BVB Ludwik

Sobolewski a rãspuns unui numãr

de cinci întrebãri adresate de ziarul

BURSA, în numele cititorilor sãi.

Nu comentãm rãspunsurile.

Vã rugãm sã vã formulaþi propria

opinie, dacã ele ilustreazã respec-

tul pentru cititori sau nu.

Intraþi pe www.bursa.ro ca sã votaþi dacã vã simþiþi respectat
de rãspunsurile lui Ludwik Sobolewski.
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