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CEEA CE SOBOLEWSKI VREA SÃ CREDEM CÃ A SPUS LA NEW YORK

Aºa-zisul “rezumat” de pe
site-ul BVB este o minciunã

Berenberg Bank:
Perspectivele de
profit ale bãncilor
europene se
înrãutãþesc

Profitabilitatea bãncilor europene
se va înrãutãþi, în condiþiile în care
preþurile în declin ale materiilor pri-
me reduc valoarea portofoliilor de
împrumuturi, iar politicile bãncilor
centrale din China pânã în Statele
Unite provoacã incertitudini econo-
mice, potrivit unei analize “Beren-
berg Bank”.

Nick Anderson ºi James Chap-
pell, analiºti la “Berenberg Bank”,
spun într-o notã citatã de Bloom-
berg: “Evoluþiile de pe pieþele mate-
riilor prime conteazã pentru bãnci,
dat fiind cã ele aratã care este mersul
economiei, respectiv care sunt im-
plicaþiile pentru calitatea activelor.
În opinia celor doi, “folosirea mate-
riilor prime drept garanþii pentru cre-
dite provoacã temeri legate de calita-
tea activelor”.

Bãncile europene au probleme
sã-ºi consolideze capitalul tam-
pon, pe fondul dobânzilor aflate
la niveluri minime record în zona
euro. În plus, devalorizarea apli-
catã de guvernul chinez yuanului,
posibila suplimentare a progra-
mului de lichiditãþi de cãtre Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE) ºi
perspectiva ca Federal Reserve
( F e d ) d i n S U A sã c r e a sc ã
dobânzile creeazã temeri privind
sustenabili tatea ºi ritmul de
creºtere economicã, potrivit ana-
lizei menþionate.

V.R.

AOAR cere eliminarea
pragului la SIF-uri ºi a CASS
la dividendele din 2016
l Pogonaru: “Vrem sã ºtim dacã nu cumva se
face ping-pong cu noi între mãsurile pe care le
agreem la nivel de Guvern ºi ceea ce ni se
întâmplã dupã aceea în Parlament”

Oamenii de afaceri se plâng
cã mãsurile agreate în discu-
þiile cu Guvernul suferã

modificãri atunci când ajung în Par-
lament sau la nivelurile inferioare
din ministere.

Florin Pogo-
naru, preºedin-
tele Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR), a dat drept
exemple, în acest sens, propunerile
privind eliminarea pragurilor la
SIF-uri, majorãrile de capital pe pia-
þa de capital sau privatizãrile.

Ordonanþa 90/2014 de modificare
a legii pieþei de capital a suferit mo-
dificãri drastice pe parcursul aprobã-
rii sale, proces încã nefinalizat ºi în

plinã dezbatere, potrivit AOAR.
Florin Pogonaru a declarat, ieri:

“Ne-am trezit cã, dupã ce Guvenul a
dat susþinere 100% (n.r. pentru OUG
90/2014), în Parlament, la Comisia

de Buget Finan-
þe au apãrut de-
odatã niºte mo-

dificãri, de exemplu în privinþa ma-
jorãrilor de capital, care devin astfel
prohibitive.

Culmea coincidenþei este cã, în
timpul acesta, un alt ministru din
Guvern deschide, pe bunã dreptate,
dreptul statului de a participa la ma-
jorãri de capital. (A.A.)

(continuare în pagina 7)
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SCANDALUL VOLKSWAGEN DEMASCÃ ªI ALTE COMPANII

Germania: Mari producãtori auto
încalcã standardele de poluare
l Unele modele depãºesc de peste zece ori limitele legale de emisii

Unele autoturisme diesel fa-
bricate de producãtori ma-
jori, printre care “Renault”

SA (Franþa), BMW AG (Germa-
nia), “Nissan Motor” Co., PSA “Pe-
ugeot Citroen”, “Mercedes”, “Fiat”
SpA (Italia), “Hyunday Motor” Co.
(Coreea de Sud) ºi “Mazda Motor”
Corp. (Japonia), nu respectã stan-
dardele privind emisiile de noxe,
potrivit unor teste efectuate de Au-
tomobil Clubul German (ADAC),
anunþã The Guardian.

Potrivit acestuia, numai un sfert
din cele 79 de modele diferite testate
de ADAC au atins, în timpul mer-
sului, performanþele oficiale de la
testele existente la nivelul UE. Con-
form rezultatelor testelor, modelele
Volvo S60, Espace Energy Renault,
Jeep Renegade ºi X-Trail Nissan au
depãºit de peste zece ori limitele le-
gale din Europa pentru oxid de azot.

A.V.

(continuare în pagina 2)

VLADIMIR PUTIN:

“Informaþiile despre victime
printre civili au apãrut încã
înainte de atacul nostru”
l John McCain: “Loviturile aeriene lansate de
Rusia în Siria au vizat rebeli antrenaþi de CIA”

Prima informaþie despre faptul cã
existã victime în rândul populaþiei
civile siriene a apãrut încã înainte ca
avioane ale Rusiei sã decoleze, a de-
clarat ieri preºedintele Rusiei Vladi-
mir Putin, calificând drept “atacuri
informaþionale” afirmaþiile apãrute
în unele publicaþii occidentale, con-
form cãrora atacurile aviaþiei ruse în
Siria s-ar fi soldat cu victime în

rândul civililor, potrivit agenþiei de
presã TASS.

“Alte þãri opereazã deja de peste un
an atacuri asupra teritoriului sirian”, a
amintit ºeful statului rus în cadrul unei
ºedinþe a Consiliului pentru dezvolta-
rea societãþii civile ºi drepturile omu-
luidepe lângãpreºedinþia rusã. (A.S.)

(continuare în pagina 2)

BANCPOST ªI CREDIT AGRICOLE BANK, OBLIGATE DE ANPC
SÃ RETURNEZE BANI CLIENÞILOR

Dunca: “Unde nu ne ajutã
bãncile, ne ajutã legea”
l Preºedintele ANPC: “Observãm o deschidere a
majoritãþii bãncilor faþã de noi ºi de clienþi, dar
aºteptãm o reacþie ºi din partea OTP Bank”
l OTP: “Suntem deschiºi sã avem o colaborare
deplinã cu ANPC”

Majoritatea bãncilor au
început sã-ºi schimbe
comportamentul, arãtând

o deschidere faþã de consumatori ºi
de Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor (ANPC),
a spus , i e r i , Mar ius Dunca ,
preºedintele instituþiei, precizând:
“Unde nu ne ajutã bãncile, ne ajutã
legea. Singura care încã nu a avut o
reacþie este OTP Bank, de la care
aºteptãm, de asemenea, o deschide-
re. Excluzând OTP Bank, toate ce-
lelalte bãnci au început sã fie recep-
tive. Sesizãri sunt ºi pentru OTP,

analizãm contracte de credit, dar nu
am avut pânã acum nicio întâlnire
cu preºedintele bãncii”.

În replicã la afirmaþiile domnului
Dunca, reprezentanþii OTP Bank
ne-au spus cã instituþia colaboreazã
permanent cu autoritãþile. Aceºtia
ne-au precizat: “Suntem deschiºi sã
avem o colaborare deplinã cu
ANPC. Nu au existat ocazii în care
sã fi refuzat o întâlnire cu reprezen-
tanþii ANPC. De asemenea, OTP
Bank respectã toate deciziile defini-
tive ale instanþei ºi suntem întotdea-
una angajaþi în identificarea celor

mai bune soluþii la problemele clien-
þilor noºtri”.

ANPC a câºtigat, recent, în primã
instanþã, un proces colectiv împotri-
va OTP Bank, caz în care banca a fã-
cut apel. Marius Dunca a precizat cã
ANPC va depune o cerere de lãmuri-
ri, în care va solicita ca instanþa sã
explice cum va calcula dobânda în
contractele din care va fi eliminatã
clauza privitoare la aceasta, fiind de-
claratã abuzivã, de cãtre justiþie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Autoritãþile competente ºi
dedicate interesului naþional
nu au nevoie de FMI

A mai trecut un acord cu
Fondul Monetar Internaþio-
nal, iar autoritãþile noastre

s-au grãbit sã declare cã vor fi
reluate negocierile pentru
încheierea unui nou acord de
tip preventiv.

Acesta ar fi “benefic pentru
România”, dupã cum a decla-
rat recent guvernatorul Bãncii
Naþionale, deoarece “asigurã
o finanþare mai avantajoasã pe
pieþele externe, stimuleazã procesele
de reformã ºi coeziunea mixului de
politici interne”.

În afara costurilor mai reduse ale
finanþãrii externe, niciunul dintre ce-
lelalte “avantaje” nu s-a materiali-
zat. Ceea ce s-a stimulat a fost doar
creºterea acceleratã a datoriei publi-
ce, care a depãºit cu mult ritmul de
creºtere al Produsului Intern Brut
(vezi graficul 1).

Din 2006 pânã în 2014, PIB-ul no-
minal (n.a. relevant pentru capacita-
tea de platã a datoriilor) a crescut de
1,9 ori, în timp ce datoria publicã a
crescut de 4,7 ori. Raportatã la PIB,
datoria publicã pare sã nu reprezinte
un motiv prea mare de îngrijorare,
fiind în jur de 40%, însã nu trebuie sã

uitãm cã dobânzile, atât pe plan
intern cât ºi internaþional, se aflã
aproape de minimele istorice.

Nici mãcar costurile redu-
se ale împrumuturilor externe
nu pot fi puse integral pe sea-
ma acordurilor cu FMI. ªi
România a beneficiat de ten-
dinþa globalã de la începutul
deceniului, de reducere a
costurilor de finanþare, pe
fondul programelor masive

de relaxare cantitativã ale principa-
lelor bãnci centrale.

Dar de ce nu se observã în nivelul
datoriei plata integralã a cotei guver-
namentale a împrumutului de la
FMI, dupã cum a declarat recent pre-
mierul Ponta? Nu ar fi trebuit mãcar
sã se tempereze creºterea sa, mai ales
cã autoritãþile se laudã de ceva vre-
me cu cea mai mare creºtere econo-
micã din Europa?

Este suficient sã privim evoluþia de-
ficitului bugetar din ultimii 10 ani (vezi
graficul 2), pentru a constata cã datoria
cãtre FMI nu a fost efectiv plãtitã, ci
doar “rostogolitã” în alte obligaþiuni
emise pe pieþele interne ºi externe.

(continuare în pagina 8)

Nu ºtim în ce clasã se studiazã rezuma-
tul în Polonia, însã Ludwik Sobolewski,
CEO-ul Bursei de Valori Bucureºti, pare
sã fi lipsit de la lecþie.
BVB a publicat, pe site-ul propriu, un
comunicat care are pretenþia cã redã re-
zumatul discursului lui Sobolewski, þi-
nut pe 28 septembrie, la New York, în
cadrul Forumului Best Invest.
Însã textul publicat de BVB conþine
adãugiri ºi "îndulciri" ale prezentãrii su-
sþinute în cadrul evenimentului, dupã
cum se poate observa prin comparaþia cu transcriptul
discursului, pe care îl redãm alãturat.
Sobolewski a completat “rezumatul” cu fraze întregi
(subliniate ºi îngroºate pe relatarea fãcutã de BVB), pe
care în realitate nu le-a rostit. El a modificat ordinea
unor fraze, ca sã îndulceascã efectul batjocoritor la

adresa Bursei de Valori Bucureºti ºi la
adresa României ºi a Guvernului sãu, pe
care la New York l-a urmãrit cu voluptate.
În comunicatul BVB, Sobolewski îºi perie
declaraþiile referitoare la procesul de pri-
vatizare ºi eliminã referirile la Guvernul
României: “Trebuie sã fim realiºti: Rom-
ânia nu va deveni piaþã emergentã dacã
nu este reluat procesul de privatizare ºi
nu se va desfãºura într-o manierã mai cu-
rajoasã”.
În realitate, Sobolewski a spus: “Niciodatã,

dar niciodatã, nu vom ajunge la statutul de piaþã emer-

gentã, dacã Guvernul României nu reia privatizãrile”.

În loc sã se pregãteascã înainte de discurs, ca sã-i
iasã coerent, Sobolewski ºi-a prelucrat discursul in-
coerent în comunicatul BVB, cu scopul sã-ºi ascundã
delãsarea.

Dupã ce a interpretat regulamentele BVB cum a dorit
ºi a inventat cã directorul general al BVB nu face par-
te din personalul Bursei ºi dupã ce a gãsit justificãri sã
nu îºi publice contractul, pe motiv cã aplicã guver-
nanþa corporativã, Sobolewski a ajuns sã mintã pur ºi
simplu cu privire la ce a spus.
L-am rugat pe ºeful Grupului de Presã BURSA sã co-
menteze situaþia. MAKE a rãspuns: “De aproape doi
ani, nu mai comentez nici gesturile ºi nici afirmaþiile
lui Sobolewski. ªi nici pe cele ale lui Anghel (n.r. Lu-
cian Anghel, preºedintele BVB). Sunt oameni fãrã co-
loanã vertebralã, care afirmã orice lucru care le convi-
ne, indiferent de adevãr. Nu pot sã-mi pun mintea cu
asemenea oameni. Mã simt înfrânt de dinainte. Nu
pot sã fac faþã unor oameni fãrã scrupule”.
Pãcat. Piaþa de capital ar fi avut nevoie de comenta-
tori lucizi, în aceastã perioadã a minciunilor.

ADINA ARDELEANU

Rezumatul discursului Directorului General al BVB, Dr.
Ludwik Sobolewski, susþinut la Forumul de investiþii de la
New York, organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie a
României, pe 28 septembrie 2015 (Sursa BVB):

“În scrisoarea preºedintelui
României, Excelenþa Sa Klaus Iohan-
nis, prezentatã de domnul Cosmin
Marinescu, am putut auzi trei fraze,
trei expresii, care consider cã definesc
cele mai importante provocãri cu care
toþi ne confruntãm: “guvernanþã”, “re-
forme structurale”, “privatizare”.

În opinia mea, aceastã triadã re-
prezintã ceea ce este esenþial pentru
creºterea economicã a României ºi
ceea ce este crucial ºi indispensabil
pentru dezvoltarea sectorului fi-
nanciar ºi al pieþei de capital.

În aceastã salã sunt prezente câteva

mari companii din România, listate la
Bursa de Valori Bucureºti. Pentru
noi este important ce se întâmplã
acum ºi care va fi evoluþia în toate
cele trei domenii menþionate.

Guvernanþa corporativã în me-
diul de afaceri s-a îmbunãtãþit
semnificativ în ultimii ani. Bursa
de Valori Bucureºti, împreunã cu
participanþii la piaþã, joacã un rol
foarte activ în implementarea ce-
lor mai bune practici de cãtre in-
stituþiile financiare ºi emitenþii de
instrumente financiare.

(continuare în pagina 15)

Transcriptul discursului lui Ludwik Sobolewski, de la
Best Invest Forum, 28 septembrie 2015, New York:

“Mulþumesc cã m-aþi invitat la
aceastã întâlnire.

Când l-am vãzut pe Mihai Dara-
ban, preºedintele Camerei de Co-
merþ Române (care a dispãrut, dar

probabil se va întoarce… este bine

cã existã acest trafic de persoane), a
fost precum un deja-vu pentru mine,
pentru cã am organizat împreunã cu
Camera de Comerþ Românã o confe-
rinþã pentru investitori – Romanian
Investors Day – sãptãmâna trecutã,
în Bucureºti, care a atras un numãr
de investitori strãini. Astãzi ne
întâlnim în New York ºi cred cã
aceasta este o urmare bunã.

Aº vrea sã fac referire la scrisoa-
rea preºedintelui Iohannis cititã de
domnul Cosmin Marinescu... Trei
expresii folosite în aceastã scrisoare
mi-au fãcut discursul. Acesta este
unul dintre motivele pentru care nu
am avut nevoie de o prezentare. El a
menþionat (n.r. preºedintele) guver-
nanþa, reformele structurale ºi priva-
tizarea. Cred cu adevãrat cã aceste
trei cuvinte sau expresii sunt cele
mai definitorii expresii, care conþin
de asemenea ºi obiectivele pentru
noi toþi cei din România: guvernan-
þã, reforme structurale ºi privatizare.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
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Citiþi, în pagina 2, “Ministrul Mediului Gra-
þiela Gavrilescu: «Autoritãþile vor cere
Volkswagen sã plãteascã diferenþa pentru
taxa de mediu»”.


