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CONSILIUL BURSEI, APROAPE DE FINALUL MANDATULUI

Strategia lui Anghel
a eºuat

C
onsiliul Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) îºi va
încheia, oficial, mandatul
la începutul anului viitor,

însã este clar de pe acum cã nu are
nici o ºansã sã îºi îndeplineascã
obiectivul ambiþios asumat, în urmã
cu patru ani.

Lucian Anghel, preºedintele
BVB, spunea, în prima sa conferinþã
de presã, din februarie 2012, când a
prezentat strategia noii echipe de
conducere: “Pânã în 2015 ne dorim
ca BVB sã fie unul dintre cele mai
active instrumente de finanþare a
economiei atât pentru companiile de
stat, cât ºi pentru cele din mediul pri-
vat, ca alternativã la finanþarea ban-
carã. Viziunea noastrã este ca BVB
sã fie o bursã de referinþã pentru Eu-
ropa de Sud-Est, sã transformãm
BVB într-un hub regional, ca piaþa
din România sã reprezinte o alterna-
tivã pentru companiile listate pe alte
burse din zonã. Dar acestea se fac în
timp. Dacã dezvoltãm BVB, ajun-
gem sã dezvoltãm ºi piaþa de capital
din România".

Tot atunci, preºedintele BVB a ce-
rut pieþei sã aibã rãbdare, printr-una
dintre afirmaþiile care l-au fãcut ce-
lebru: “O femeie are nevoie de nouã
luni ca sã nascã un copil, însã nouã
femei nu pot naºte un copil într-o
lunã. Lucrurile necesitã timp”.

Domnule, Anghel, suntem în
2015!

BVB nu este unul dintre cele mai
active instrumente de finanþare a
economiei atât pentru companiile de
stat, cât ºi pentru cele din mediul pri-
vat.

BVB nu este o bursã de referinþã
pentru Europa de Sud-Est.

BVB nu este un hub regional.
Piaþa nu reprezintã o alternativã

pentru companiile listate pe alte bur-
se din zonã.

Din contrã, Agenþia MSCI a nu a
inclus BVB pe lista scurtã în vederea
promovãrii la statutul de piaþã emer-
gentã, în acest an, anunþând cã numai
Bursa din Pakistan va intra în moni-
torizare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

A venit momentul
adevãrului pentru “credinþa”
în bãncile centrale?

În lumea noastrã globaliza-
tã existã numeroase voci, nu
doar în cadrul rel igiei
creºtine, care deplâng pierde-
rea credinþei.

Ultimii ani au cunoscut,
însã, o tendinþã contrarã pen-
tru o altfel de credinþã, aceea
în capacitatea bãncilor centrale de a
readuce prosperitatea cu ajutorul
tuturor instrumente-
lor aflate la dispozi-
þia lor, inclusiv prin
“tipãrire”, deocam-
datã, a “banilor”
electronici.

Prãbuºirea burse-
lor internaþionale de
la începutul sãp-
tãmânii poate repre-
zenta începutul
sfârºitului ºi pentru
acest ultim bastion al
credinþei.

“Bancherii centrali
par goi, iar pieþele nu
mai au în ce sã crea-
dã”, a declarat Alberto Gallo, de la
Royal Bank of Scotland, pentru
Bloomberg. “Piaþa îºi pierde încre-
derea în credibilitatea bãncilor cen-
trale”, a precizat ºi George Sarave-
los, analist al pieþelor valutare în ca-
drul Deutsche Bank.

Suspendarea frecventã a tranzac-
þionãrii a fost singurul motiv pentru

care a fost evitatã prã-
buºirea masivã a burselor
americane la începutul
acestei sãptãmâni.

Pe site-ul postului de tele-
viziune CNN se aratã cã ac-
þiunile ºi instrumentele ETF
(Exchange-Traded Fund) au

fost oprite de la tranzacþionare de
peste 1.200 de ori, fapt fãrã prece-

dent în istoria pieþelor de capital din
Statele Unite.

Suspendarea s-a realizat automat,
odatã cu atingerea unor praguri care
au fost stabilite în luna mai 2010,
dupã episodul cunoscut sub numele
“flash crash”.

Deosebit de alarmantã este con-
sideratã, în special, frecvenþa opri-

rii de la tranzacþionare a instru-
mentelor ETF, unde s-a remarcat
prãbuºirea spectaculoasã a fondu-
lui iShares Select Dividend ETF,
administrat de Blackrock. Valoa-
rea netã a activelor este de circa 13
miliarde de dolari, iar acþiunile
care intrã în componenþa sa sunt ale
unor companii americane renumite
pentru plata constantã a dividende-

lor.
Datele de la Na-

nex, preluate de Ze-
rohedge, aratã cã
prãbuºirea de luni ºi
marþi de la NYSE a
avut loc pe fondul
unei crizei grave a li-
chiditãþii, generatã
tocmai de oprirea
frecventã a tranzac-
þionãrii. “Traderilor
obiºnuiþi le-a fost
imposibil sã intre pe
piaþã, iar bãncile cen-
trale au fost nevoite
sã încerce stabiliza-

rea burselor prin intermediul tran-
zacþiilor de la CME”, mai scrie Zero-
hedge.

Acestea au fost condiþiile care au de-
terminat cea mai mare fluctuaþie intra-
day a indicelui Dow Jones Industrials
(DJIA) din istorie (vezi graficul).

(continuare în pagina 8)

PROIECT DE LEGE

ANPC vrea sã interzicã
cesionarea contractelor
de ipotecã în strãinãtate
l “Returnarea sau transferarea cãtre creditor a
garanþiei sau a veniturilor obþinute din vânzarea
garanþiei - suficiente pentru rambursarea totalã a
creditului”

Autoritatea Naþionalã pentru Pro-
tecþia Consumatorilor (ANPC) vrea
sã interzicã cesionarea contractelor
de ipotecã ce au ca obiect bunuri
imobile rezidenþiale cãtre un opera-
tor financiar bancar sau nebancar
care nu are sediul social sau o sucur-
salã în România, potrivit unui pro-
iect de lege al instituþiei.

De asemenea, Autoritatea vrea sã
nu mai permitã cesionarea creanþelor
unor persoane care nu sunt instituþii
de credit sau instituþii financiare ne-
bancare.

Proiectul de lege precizeazã: “În
cazurile în care drepturile creditoru-
lui în temeiul unui contract de credit

sau contractul însuºi se cesioneazã
unei instituþii de credit sau unei insti-
tuþii nebancare, consumatorul are
dreptul sã invoce împotriva cesiona-
rului orice mijloc de apãrare la care
putea recurge împotriva creditorului
iniþial, inclusiv dreptul la compensa-
re”. Potrivit ANPC, consumatorul
trebuie sã fie informat cu privire la
cesiune: “Cesiunea, individualã sau
în cadrul unui portofoliu de creanþe,
devine opozabilã consumatorului
prin notificarea adresatã acestuia de
cãtre cedent”.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Consensul
politic pe
Codul Fiscal,
loviturã pentru
investitorii la
Bursã
l Reducerea
impozitului pe
dividende, amânatã
pentru 2017

“Etapizarea” mãsurilor din Codul
Fiscal, respectiv amânarea pentru
2017 a reducerii impozitului pe divi-
dende, este o veste proastã pentru in-
vestitorii de pe piaþa de capital, cãro-
ra, la prima variantã a proiectului le-
gislativ, li se dãduse speranþa cã
aceastã taxã va fi eliminatã.

Alin Brendea, director general ad-
junct “Prime Transaction”, a comen-
tat: “În continuare, România îºi
doreºte creºtere economicã din con-
sum, investiþiile fiind un vector de
creºtere ignorat. Este ghinionul in-
vestitorilor cã ne apropiem de perioa-
da electoralã, atunci când logica eco-
nomicã se estompeazã, dacã nu cum-
va lipseºte cu desãvârºire”. (A.A.)

(continuare în pagina 14)

VA FI ÎNFIINÞAT CENTRUL DE SOLUÞIONARE ALTERNATIVÃ A LITIGIILOR (SAL)

Litigiile din domeniul bancar pot fi soluþionate ºi prin entitãþi SAL
l Dunca: “Entitãþile SAL propun sau impun soluþii, consumatorul decide” l Acestea nu îngrãdesc
dreptul consumatorilor sã se adreseze ANPC sau instanþelor

(Interviu cu domnul Marius Dunca, preºedinte ANPC)

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la aprobarea
recentã de cãtre Executiv a douã or-
donanþe prin care se instituie noi re-
glementãri în privinþa protecþiei con-
sumatorilor? Cum va influenþa acti-
vitatea ANPC aprobarea acestor
douã ordonanþe?

Marius Dunca: Cele douã ordo-
nanþe aprobate vin în sprijinul activi-
tãþii ANPC, fiind proiecte propuse
de ANPC. Ordonanþa privind solu-
þionarea alternativã a litigiilor

transpune în legislaþia naþionalã pre-
vederile Directivei nr. 2013/11/UE
în scopul creãrii cadrului juridic ne-
cesar pentru ca reclamaþiile împotriva
comercianþilor sã poatã fi prezentate
voluntar de cãtre consumatori entitãþi-
lor care aplicã proceduri SAL într-un
mod independent, imparþial, transpa-
rent, eficace, rapid ºi echitabil.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 8)

CÃLIN
RECHEA

Guvernul Ponta a aprobat miercuri douã or-

donanþe prin care se instituie noi reglemen-

tãri în privinþa protecþiei consumatorilor.

Astfel printr-una dintre aceste ordonanþe,

autoritãþile au modificat legea 363/2007,

propunându-se aplicarea sancþiunilor con-

travenþionale în cazul tuturor situaþiilor în

care un operator economic foloseºte o

practicã comercialã incorectã ºi nu numai a

practicilor incluse în Anexa la Legea nr.

363/2007, aºa cum este în prezent.

Guvernul a mai aprobat o altã ordonanþã,

legatã de introducerea, în legislaþia

româneascã, a prevederilor Directivei nr.

2013/11/UE, potrivit cãreia reclamaþiile

împotriva comercianþilor pot fi prezentate

de cãtre consumatori, în mod voluntar,

unor entitãþi care aplicã proceduri de so-

luþionare alternativã a litigiilor (SAL). Pen-

tru domeniul bancar, în mod special, se

înfiinþeazã Centrul de soluþionare alterna-

tivã a litigiilor din sistemul bancar.

Persoanele împrumutate în franci elveþieni

(CHF) au anunþat recent cã vor sã sesize-

ze Comisia Europeanã, acuzând cã auto-

ritãþile din þara noastrã au transpus inco-

rect o directivã europeanã ºi susþinând cã

modificarea din luna martie a legii

363/2007 de cãtre politicieni a dus la im-

posibilitatea Autoritãþii Naþionale pentru

Protecþia Consumatorilor (ANPC) de a

amenda bãnci care desfãºoarã practici

comerciale incorecte, ANPC nemai-

putând sancþiona alte practici decât pe

cele definite într-o anexã a unei legi,

respectiv legea 363/2007.

Marius Dunca, preºedintele ANPC, a avut

amabilitatea sã ne rãspundã la câteva

întrebãri pe subiect.

Preºedintele interimar al PSD, Liviu

Dragnea, a declarat ieri, cã partidele

parlamentare au convenit ca modificã-

rile operate în Codul fiscal sã fie rea-

doptate în forma iniþialã, dar cã unele

mãsuri vor fi aplicate etapizat.

Potrivit lui Dragnea, TVA va fi redusã la

20% de la 1 ianuarie 2016 ºi la 19%

de la 1 ianuarie 2017. “Taxa pe stâlp”

va fi eliminatã de la 1 ianuarie 2017, cu

excepþia construcþiilor speciale din

agriculturã, pentru care taxa va fi sco-

asã din 2016.

Totodatã, s-a convenit ca supraacciza

la carburanþi sã fie eliminatã de la 1 ia-

nuarie 2017, iar impozitele pe dividen-

de sã fie reduse la 5% din 2017.

Conflict între stat ºi investitorii
privaþi de la Bãiþa
lMiza: exploatarea a 1,8 milioane tone cupru, aur, argint ºi metale rare

Compania de stat Bãiþa SA se
aflã acum în centrul unui
scandal între autoritãþi ºi

compania African Consolidated Re-
sources, condimentat cu mineri blo-
caþi în subteran.

Aparent, disputa este lega-
tã de exploatarea calcarului
în zonã, în parteneriat cu fir-
me private, dar surse apro-
piate situaþiei ne-au spus cã
miza este preluarea licenþei
de exploatare a resurselor
polimetalice (cupru, aur, ar-
gint, metale rare). Bãiþa are
un potenþial de exploatare de
1,8 milioane de tone de cupru-ar-
gint-zinc-plumb-aur-tungsten-mo-
libden minereu, la 6% echivalent cu-
pru.

Dupã ce peste 20 de mineri s-au
blocat în minã în urmã cu douã zile,
Ministerul Economiei a anunþat cã
African Consolidated Resources
SRL nu îndeplineºte condiþiile lega-

le ca sã se asocieze la licenþa deþinutã
de Bãiþa SA. Autoritãþile au precizat
cã Mineral Mining SA, firma aflatã
în faliment ºi preluatã de African
Consolidated Resources SRL, are

datorii la SC Bãiþa SA (companie de
stat) ºi cã documente necesare care sã
ateste capacitatea tehnicã ºi capacita-
tea financiarã nu au fost prezentate.

African Consolidated Resources
susþine cã îndeplineºte condiþiile le-
gale pentru asociere ºi a cerut demi-
sia prefectului de Bihor, Claudiu
Pop, despre care spune cã a disemi-

nat mai multe informaþii false despre
companie: „Minciunile oarbe cu
care prefectul încearcã sã-ºi justifice
acþiunile, nu numai cã dezinformea-
zã publicul, însã pericliteazã ºi ima-

ginea companiilor African
Consolidated Resources ºi
Vast Resources. Cetãþenii
sunt dezinformaþi din cauza
minciunilor fãcute publice în
presã de cãtre prefectul Clau-
diu Pop. Vã facem cunoscut
faptul cã însuºi prefectul de
Bihor minte, ascunzându-se
în spatele Ministerului Eco-
nomiei, prin comunicatul dat

în cursul zilei de 26 august, în care
susþine cã atât African Consolidated
Resources, cât ºi Bãiþa Bihor SA so-
licitã asocierea pe licenþa «deþinutã»
de Bãiþa SA pentru toate substanþele
din aceastã licenþã”.

A.T.

(continuare în pagina 5)


