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MIRCEA URSACHE S-A DUS LA AMERICANI CU INVENTARUL
SOCIETÃÞILOR BUNE DE LISTAT

Romgaz ºi Conpet
se calificã pentru noi

oferte pe bursã
l Hidroelectrica poate fi listatã la minim opt luni de la ieºirea din insolvenþã,
potrivit ASF ºi MFP l Urmeazã vânzarea a 8% din Petrom cãtre salariaþi,
conform grupului de lucru

R
omgaz ºi Conpet ar putea
face obiectul unui proces
de privatizare prin piaþa
de capital, conform in-

ventarului fãcut de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã ºi Ministe-
rul Finanþelor ºi prezentat de Mircea
Ursache, vicepreºedintele ASF, în
cadrul Misiunii Economice a Ca-
merei de Comerþ ºi Industrie a
României în SUA.

Totodatã, Hidroelectrica poate fi
listatã la minim opt luni de la ieºirea
din insolvenþã, iar pentru alte 12
companii este necesar acordul acþio-
narilor majoritari pentru derularea
unei oferte. Societãþi precum Com-
plexul Energetic Oltenia, Poºta
Românã, fosta Romtelecom (actual-
mente Telekom România) ºi alte
nouã din cadrul Ministerului
Transporturilor au deja strategiile de
privatizare aprobate, aºa cum este ºi
cazul la Rompetrol Rafinare.

La Poºta Românã, privatizarea cu
belgienii de la “bpost” a eºuat, iar
managementul se gândeºte sã pregã-
teascã listarea la Bursã, în timp ce în
cazul Telekom România (fosta
Romtelecom), Ministerul Societãþii

Informaþionale aºteaptã un punct de
vedere privind metoda de privatizare
din partea consultanþilor.

În aprilie, Guvernul a anunþat cã a
aprobat crearea unui colectiv de lu-
cru operativ, însãrcinând Ministerul
Finanþelor Publice (MFP) ºi Autori-
tatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) sã gestioneze coordonarea
programului de listare de companii

pe bursã, astfel încât noi oferte sã
aibã loc încã din toamna acestui an.

Acest lucru a devenit imposibil,
întrucât cele mai rapide oferte ar pu-
tea fi pregãtite în opt luni de zile,
conform documentelor grupului de
lucru.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Merkel: “Este nevoie
de eforturi militare în
Siria, dar ele nu vor
pune capãt
rãzboiului”

Cancelarul germanAngelaMerkel a
declarat, ieri, unui post de radio ger-
man, cã este nevoie de eforturi militare
în Siria, chiar dacã ele nu vor pune ca-
pãt rãzboiului în aceastã þarã, transmite
Reuters, conform Agerpres.

“Vom avea nevoie de eforturi mi-
litare, dar eforturile militare nu vor
aduce cu sine o soluþie; avem nevoie
de un proces politic, dar acesta nu a
mers prea bine deocamdatã”, a de-
clarat oficialul german, adãugând:
“Pentru o soluþie politicã, am nevoie
atât de reprezentanþii opoziþiei sirie-
ne, cât ºi de cei care se aflã în prezent
la conducere în Damasc, dar ºi de al-
þii, pentru a obþine succese reale ºi
apoi, mai presus de orice, de aliaþii
respectivelor grupãri”.

Angela Merkel a apreciat cã Rusia,
SUA, Arabia Sauditã ºi Iranul pot juca
un rol important în soluþionarea con-
flictului sirian, la fel precumGermania,
Franþa ºi Marea Britanie.

Aviaþia militarã rusã a efectuat 20
de raiduri aeriene în Siria, la finele
sãptãmânii trecute, atacând nouã
obiective ale reþelei teroriste Stat
Islamic ºi distrugând un centru de
comandã al teroriºtilor, anunþã Mi-
nistrul rus al Apãrãrii, potrivit Me-
diafax.

Bombardamentele au fost efec-
tuate cu avioane de vânãtoare de tip
Suhoi Su-34 ºi Su-24M, a declarat
Igor Konaºenkov, un reprezentant al
Ministerului rus al Apãrãrii.

Printre þintele vizate a fost un cen-
tru de comandã al reþelei Statului
Islamic din zona oraºului Raqqa, re-
lateazã RIA Novosti.

(continuare în pagina 3)

SFÂRªITUL JOCULUI DUPÃ DEUTSCHE
BANK ºI CITIGROUP

Au mairãmasdoar“elicopterele”
ºi interzicerea banilor în
formã fizicã?

Dobânzile zero ºi
trilioanele tipãrite în
ultimii ani nu au rea-
dus economia globalã
pe traiectoria promisã
de creºtere. Indicatori
fundamentali, pre-
cum dinamica inves-

tiþiilor, se aflã încã sub nivelul ante-
rior crizei, dupã cum scrie Reuters.

“S-au trans-
format ban-
cherii centrali
din eroi în
spectatori?”,
se întreabã
autorii unui
articol de la
agenþia de
ºtiri, care scriu cã “aceºtia se con-
fruntã cu o dilemã – fie se bazeazã
mai mult pe politicieni pentru stimu-

larea creºterii sau se angajeazã într-o
nouã rundã de experimente”.

Ce va urma? O nouã rundã de ex-
perimente, desigur, deoarece politi-
cienii nu ºtiu, dar nici nu doresc, sã
facã altceva în afara “stimulãrii” prin
creºterea datoriilor.

Bineînþeles cã perpetuarea unor
astfel de mãsuri disperate nu face
decât sã amâne la nesfârºit de-

clanºarea re-
f o r m e l o r
structurale.

Mai mult,
gradul actual
de distorsio-
nare a pieþe-
lor ºi econo-
miilor face

imposibilã aplicarea unor planuri
guvernamentale în acest sens.

(continuare în pagina 3)

Eclipsã totalã - impresiile unui strãin
despre experienþa româneascã

În familia mea, România are o
semnificaþie aparte. Spre sfârºitul lui
aprilie 1945, în vechiul nostru sat din
Moravia, un brav ofiþer român a sal-
vat-o pe bunica mea de furia rãzbo-
iului. Ofiþerul avea un pãr negru ca
smoala, ochi albaºtri superbi ºi vor-
bea o italianã impecabilã. Mama
mea s-a îndrãgostit de un jurnalist
român de etnie germanã la începutul
anilor 1960, dar povestea lor de dra-
goste a fost curmatã de dorinþa lui
Ceauºescu de a câºtiga valutã forte,
vânzându-l Occidentului. Tatãl meu

a întâlnit-o pe mama mea la Con-
stanþa, în timp ce servea ca ofiþer în
marina comercialã cehã. Mama mea
spunea cã a învãþat sã vorbeascã
româneºte pentru cã era limba cea
mai apropiatã de italianã ºi pentru cã
am fi putut cãlãtori aici. Într-un final,
când aveam ºase ani, ne-a suit pe
mine ºi pe sora mea în maºina noastrã
FIAT 500 ºi am traversat munþii Car-
paþi ca sã petrecem o lunã la mare.
Am fost crescut în admiraþie pentru
þara voastrã...

Acum, conduc printre munþi, spre

Sibiu, gândindu-mã la ce a adus
România în viaþa mea ºi, sincer, la ce
am adus eu României. Trãind viaþa
privilegiatã ºi izolatã a unui preºedin-
te de bancã, privind lumea prin ferea-
stra limuzinei mele, în mod sigur nu
sunt un expert în ceea ce priveºte þara
voastrã. Totuºi, existã câteva obser-
vaþii pe care aº vrea sã le împãrtãºesc,
dupã ce am trãit mai mult de jumãtate
din viaþa mea departe de casã.

TOMAS SPURNY

(continuare în pagina 14)

DUPÃ CE ANPC A ANUNÞAT CÃ BANCPOST RESTITUIE BANII
ÎNCASAÞI ÎN BAZA UNOR PRACTICI INCORECTE

Debitorii, nemulþumiþi de modul în care
Bancpost îndeplineºte dispoziþiile ANPC
l Client Bancpost: “Banca nu vrea sã îmi dea banii în numerar, motivând
cã ANPC a dispus reducerea soldului sau a perioadei de rambursare”
l ANPC: “Nu existã instrucþiuni din partea noastrã privind modul de
restituire a banilor” l Bancpost: “Banca a diminuat soldul creditelor cu
sumele aferente ºi a informat clienþii în mod corespunzãtor”

Acþiunea derulatã recent de
Autoritatea Naþionalã pen-
tru Protecþia Consumato-

rilor (ANPC), prin care a impus
Bancpost sã remedieze un numãr
de circa 400 de contracte ºi care ar
fi trebuit sã aducã o urmã de spe-
ranþã clienþilor vizaþi - mai ales în
contextul în care Marius Dunca,
preºedintele ANPC, a spus cã deja,
în cazul a cinci persoane, au fost
restituiþi banii încasaþi în mod
incorect de cãtre bancã - s-a
transformat într-un nou motiv de
ceartã între pãrþi.

Marius Dunca a spus, joi, într-o

conferinþã de presã, cã Bancpost a
returnat, unui numãr de cinci clienþi,
peste 4000 de franci elveþieni fiecã-
ruia (în total - 22.669,74 CHF), bani
achitaþi de consumatori în contul

unei majorãri, fãrã temei, a dobânzii,
cu 0,5 puncte procentuale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Cine menþine
capitalismul onest ?

Capitalismul este singurul sistem
economic care, în multe þãri dezvol-
tate, a reuºit sã asigure un standard
de viaþã ridicat pentru majoritatea
populaþiei. Acest sistem are ca piloni

principali proprieta-
tea privatã, liberta-
tea de a alege, com-
petiþia, mecanismul
pieþelor care deter-
minã preþurile
într-un mod descen-
tralizat, dând semna-
lele necesare pentru

alocarea resurselor; forþa motrice a
acestui sistem este profitul1.

Profitul reprezintã stimulentul pu-
ternic atât pentru investitori, care
aºteaptã un câºtig la capitalul investit,
cât ºi pentru managementul compa-
niilor care fructificã acest capital,
întrucât veniturile acestuia sunt în co-
relare cu mãrimea profitului realizat.

Este un adevãr de necontestat cã
economiile prospere necesitã un
sector financiar dezvoltat , inovativ,
funcþional ºi eficient, care cuprinde:
instituþii-bãnci, firme de asigurãri,
de management al activelor, de in-
vestiþii, de pensii, fonduri mutuale
etc; pieþe organizate în care au loc
tranzacþiile financiare, inclusiv bur-
sele de valori mobiliare, cu tranzacþii
de acþiuni ale societãþilor listate,
obligaþiuni ºi alte valori mobiliare;
precum ºi tranzacþiile efectuate prin
contactele directe între diferiþii actori
de pe pieþele financiare, cum sunt, de
exemplu, tranzacþiile cu instrumente
financiare derivate.

Apariþia societãþilor pe acþiuni,

dezvoltarea sectorului financiar ºi
realizarea, mai ales în ultimele dece-
nii, a unor instrumente financiare so-
fistificate au mãrit distanþa ºi asime-
tria informaþiilor între cei care eco-
nomisesc banii ºi cei cãrora le sunt
încredinþaþi banii economisiþi pentru
a fi fructificaþi. De aceea, comple-
mentar la acþiunea “mâinii invizibi-
le” menþionatã de cãtre Adam Smith
( Wealth of Nations, 1776), datoritã
cãreia acþiunile individuale ale oa-
menilor în propriul interes conduc,
în final, la beneficiul întregii societã-
þii, este nevoie ºi de intervenþia auto-
ritãþii de stat, care trebuie sã asigure
respectarea statului de drept, sã re-
glementeze ºi sã supravegheze pie-
þele financiare ºi actorii de pe aceste
pieþe, ori de câte ori “se lucreazã cu
banii altora”. Transparenþa ºi asuma-
rea rãspunderii de cãtre cei care “lu-
creazã cu banii altora ” pentru deci-
ziile luate ºi rezultatele fianciare ob-
þinute sunt fundamentale pentru
încrederea oamenilor în sistemul ca-
pitalist, în pieþele financiare ºi în in-
stituþiile acestora. Intervenþia auto-

ritãþii de stat este necesarã ºi pentru
prevenirea unor efecte negative de-
terminate de costurile externe pro-
duse de activitatea economicã, ca ,
de exemplu , asupra sãnãtãþii oame-
nilor ºi mediului înconjurãtor.

Atât proprietarii capitalului, cât ºi
managementul care fructificã acest
capital prin investiþii sunt conºtienþi
cã îºi asumã riscuri care, materializa-
te, pot conduce la pierderi , în loc de
profituri. Mai mult, atât timp , cât
managerii sunt cinstiþi, greºelile fã-
cute în deciziile de afaceri pot fi înþe-
lese2 ºi acceptate ca un risc asumat.

(continuare în pagina 7)

THEODOR
STOLOJAN

1 Sarwat Jahan, Ahmed Saber Mahmud, “What is
Capitalism ?”, Finance & Development, June 2015.

2 Laura Noonan, Investment banking corrrespon-
dent, Financial Times, Sptember 23, 2015.

Tomas Spurny a pãrãsit, joi, funcþia de
CEO al Bãncii Comerciale Române
(BCR), fiind înlocuit de Sergiu Manea.
În mandatul sãu la BCR, Spurny ºi-a fã-
cut un renume de bancher dur ºi nemi-
los, din cauzã cã misiunea sa a fost sã
ducã la bun sfârºit restructurarea bãn-
cii, ceea ce a implicat concedieri de
personal.
La final de mandat, Tomas Spurny îºi
dezvãluie ºi latura sensibilã, în cadrul
unui articol scris pentru ziarul BURSA,
în care portretizeazã România aºa cum
a cunoscut-o el.

Stolojan: “Investitorii
instituþionali din Germania
au pierdut foarte puþin din
cãderea preþului acþiunilor
Volkswagen, deoarece, la
finele anului trecut,
deþineau doar 2,1 % din
capitalul companiei”.

“This is the end, beautiful friend
This is the end, my only
friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Ofeverythingthatstands, theend
Nosafetyorsurprise, theend..."

The Doors, The End

CÃLIN
RECHEA


