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CU UN AN ÎNAINTEA
PROPRIEI LISTÃRI

Bursa
Arabiei
Saudite
ºi-a majorat
profitul cu
peste 200%
în 2020
l Câºtigul brut a sporit cu
281%, cel net - cu 227%
lVeniturile operaþionale
ale Saudi Tadawul Group
au urcat cu 91%, la 293,3
milioane de dolari anul
trecut, susþinute de creºterea
volumului tranzacþiilor

B
ursa din Arabia Sauditã, care se
pregãteºte sã se listeze la
sfârºitul acestui an, aproape ºi-a
dublat veniturile în 2020, pe fon-

dul unei creºteri a tranzacþiilor, anunþã
operatorul pieþei, menþionând cã profitu-
rile sale au sporit cu peste 200%.

Potrivit sursei, veniturile operaþionale
ale Saudi Tadawul Group, cea mai mare
bursã de acþiuni din Orientul Mijlociu, au
crescut cu 91% anul trecut, la 1,1 miliar-
de de riali (293,3 milioane de dolari), ca
urmare a sporirii cu 141% a
comisioanelor din tranzacþii.

În perioada de raportare, profitul brut
al bursei a crescut cu 281%, la 584 de mi-
lioane de riali, iar cel net - cu 227%, la
500,5 milioane de riali. Costurile opera-
þionale ale Saudi Tadawul Group s-au
majorat cu 9% în 2020, la 356 de
milioane de riali.

Piaþa din Riad - Capitala Arabiei Sau-
dite - a atras cele mai multe oferte publi-
ce iniþiale (IPO) din Orientul Mijlociu în
ultimii doi ani, iar noile oferte au fost su-
prasubscrise, în principal de investitori
locali de retail ºi instituþionali.

Datele Bloomberg aratã cã, în medie,
tranzacþiile de la bursa sauditã (Bursa Ta-
dawul) au însumat 2,2 miliarde de dolari
zilnic în 2020, faþã de 938 de milioane de
dolari în anul anterior.

Numãrul investitorilor strãini califica-
þi a crescut cu 18,6% la sfârºitul anului
trecut, ajungând la peste 2.300. Aceºtia
au fãcut achiziþii nete de 22,4 miliarde de
riali în 2020, potrivit sursei.

Sarah Al-Suhaimi, preºedintele Saudi
Tadawul Group, a declarat sãptãmâna tre-
cutã: “Am încheiat anul 2020 cu o perfor-
manþã lãudabilã, care confirmã punctele
noastre forte - rezistenþa ºi inovaþia. Reali-
zãrile din ultimii ani ne oferã o bazã solidã
pentru a ne dezvolta afacerea în continua-
re. Aºteptãm sã lansãm noi produse ºi ser-
vicii, respectiv sã ne consolidãm legãturi-
le regionale, precum ºi pe cele globale, în
conformitate cu Viziunea Regatului 2030,
Programul de Dezvoltare a Sectorului Fi-
nanciar (FSDP) ºi Strategia Fondului de
Investiþii Publice (PIF)”. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

"Consumatorii nu trebuie sã se
mai raporteze la cazurile din
instanþã când negociazã cu banca"

(Interviu cu Camelia Popa ºi Valentin Cocean, conciliatori CSALB)

Reporter: Cum ar trebui sã-ºi for-
muleze consumatorii cererea cãtre
CSALB, astfel încât sã aibã ºansele cele
mai mari sã convingã banca sã intre în
negociere?

Camelia Popa: Consumatorii ar tre-
bui sã-ºi cunoascã în primul rând con-
tractul ºi ce vor sã obþinã din partea bãn-

cii. De cele mai multe ori aceºtia spun cã
îºi doresc reducerea ratei contractuale,
însã nu cunosc cum anume s-a desfãºurat
contractul lor pânã în prezent. De exem-
plu, solicitã micºorarea dobânzii, deºi
dobânda lor este sub condiþiile de piaþã!
Chiar ºi aºa, dacã nu avem o cerere bine
pregãtitã, deoarece consumatorul nu ºtie

sã o formuleze, din discuþiile purtate cu
acesta reiese cu claritate ce îºi doreºte, iar
noi putem reformula cererea cãtre bancã
pentru a-l ajuta pe consumator ºi a-l di-
recþiona spre ceea ce îºi dorea când a ape-
lat la CSALB. Ajutã foarte mult sã îºi ex-
punã ºi situaþia personalã, medicalã, de
venituri, orice este nevoie pentru a dove-
di ce cheltuieli ºi ce venituri are ºi din ce
cauzã nu mai poate plãti lunar rata din
contract. Dacã un caz este mai grav,
atunci se observã o indulgenþã mai mare
din partea bãncii pentru cã, evident, acel
contract are ºanse mici sã se poatã derula
mai departe.

Reporter: Dupã ce au intrat în nego-
ciere, dupã ce a intrat ºi banca în nego-
ciere, cum ar trebui sã se comporte con-
sumatorul pe parcursul negocierii?

(continuare în pagina 4)

Nicu Marcu, un an de
mandat…degeaba

N
icu Marcu a dezamãgit.
Un an de mandat s-a
scurs de la numirea lui
Nicu Marcu la preºedin-
þia Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã, o
numire salutatã cu spe-

ranþã de mai mulþi actori ai pieþelor su-
pravegheate de ASF, în condiþiile în care
Marcu venea (de la Curtea de Conturi) cu
promisiunea, chipurile “fermã”, asumatã
în Parlament, sã purceadã la “curãþenie”
în Autoritatea compromisã de nepotisme
ºi corupþie.

Atrecut, deja, un an din restul de man-
dat moºtenit de la Leonardo Badea, ple-
cat la Banca Naþionalã.

Cu ce realizãri se poate lãuda Nicu
Marcu?

Cum a reuºit Marcu sã facã curãþenie
în ASF?

Cât de mult s-a îmbunãtãþit încrederea
în piaþa asigurãrilor ºi în cea de capital?

La ASF, în ultimul an, ca în “buna”
cutumã a anilor trecuþi, nu s-a întâmplat

mai nimic.
În asigurãri s-a instalat o ºi mai mare

degringoladã.
În piaþa de capital, numãrul reclama-

þiilor a explodat.
Situaþia creatã de preluarea ostilã a

SIF Oltenia, (cu acordul tacit al ASF), ºi
complicitatea lucrãtorilor ASF la mani-
pularea pieþei de capital de cãtre admini-
stratorul SIF Banat – Criºana, a distrus
orice brumã de încredere în aceastã
instituþie

“Curãþenia” în ASF s-a rezumat la a
înlãtura mai mulþi directori prin clasica
metodã a reorganizãrii: printre aceºtia,
“baronii” supravegherii pieþei de capital,
Ciprian Copariu, Cãtãlina Sava ºi
Florentina Boboc.

Scandalurile însã au abundat în anul
de mandat al lui Marcu.

Unele au fost moºtenite, altele au apã-
rut în acest an.

Cert este cã Marcu ºi-a plãtit datoria
politicã faþã de cei care i-au garantat
funcþia: în primele 30 de zile de la in-

stalarea în funcþie, Marcu l-a numit
prin delegare, fãrã concurs, în funcþie
de conducere pe ginerele liderului PSD
Olt Paul Stãnescu, Robert Marius Mo-
dan, dupã ce Stãnescu i-a asigurat în
2020 lui Nicu Marcu susþinerea tacitã a
PSD.

Totodatã, a mai angajat ºi alþi foºti
prieteni ºi profesori de la Craiova.

Potrivit surselor BURSA, pe Paul Stã-
nescu ºi Nicu Marcu îi leagã o prietenie
mai veche. De altfel, la numirea lui Mar-
cu a existat un consens mai rar întâlnit în
politicã, Marcu fiind sprijinit anul trecut
inclusiv de ALDE ºi de cãtre Victor Pon-
ta, care ar fi negociat la rândul lui
susþinerea lui Marcu.

Ilie Sârbu, socrul lui Ponta, a fost nu-
mit ulterior vicepreºedinte la Curtea de
Conturi în locul lui Marcu.

În mai multe intervenþii de la prelua-
rea funcþiei, inclusiv într-un interviu în
ziarul BURSA din ianuarie 2021, Marcu
anunþa câteva obiective: reforma institu-
þiei, realizarea unei strategii naþionale

pentru dezvoltarea pieþei de capital, spri-
jinirea BVB cu realizarea Contrapãrþii
Centrale, punerea la punct a sistemului
pensiilor ocupaþionale, diversificarea
pieþei asigurãrilor dinspre produsul so-
cial RCA ºi re-reglementarea pieþei
asigurãrilor spre decontarea directã...

Dar, o bunã parte din obiective sunt
“bla-bla”-uri clasice; multe, în orice caz,
sunt încã în stadiul de proiect.

Rãmâne de vãzut ce va reuºi sã facã
Marcu, preºedinte ASF, în restul de man-
dat pânã în noiembrie 2023.

Oricum, în lipsa lucrurilor notabile
realizate de ASF sub mandatul lui Mar-
cu am fãcut o trecere în revistã a scanda-
lurilor definitorii pentru aceastã institu-
þie:

Scandalul din zona
SIF-urilor ºi revolta
acþionarilor

Cel mai mare scandal, de departe,
este cel de la SIF-uri: ASF-ul lui Marcu

îi permite în continuare condamnatului
penal Najib El Lakis sã activeze în piaþa
de capital drept consilier al ºefului SIF
Banat – Criºana, Bogdan Drãgoi. Cu-
plul Lakis-Drãgoi a pus mâna, prin me-
tode ostile ºi cu acordul tacit al oficiali-
lor ASF, pe activele în valoare de miliar-
de de euro ale SIF Oltenia, decapitând
vechea conducere, instalând propria
conducere ºi în acelaºi timp lovind în
încrederea în SIF5, în preþul acþiunii ºi
în investitorii mici.

Într-un interviu din ianuarie pentru
ziarul BURSA, Marcu a refuzat sã facã
orice fel de comentarii cu privire la si-
tuaþia SIF-urilor, spunând cã nu vrea sã
bulverseze piaþa. Surse de la vârful
ASF spuneau însã, încã din finalul lunii
octombrie 2019, cã situaþia de la
SIF-uri este greu de acceptat ºi cã inter-
venþia în acel caz trebuie sã fie a
DIICOT.

M.G.
(continuare în pagina 9)

Creºtere record a comerþului
global, dupã primele patru luni
din 2021

V
olumului schimburilor comercia-
le la nivel global a înregistrat un
nou record în aprilie 2021, susþi-
nut de importurile masive din

Asia, conform datelor din rapor-
tul World Trade Monitor, publi-
cat de institutul olandez CPB
(www.cpb.nl).

Creºterea anualã s-a accelerat
pânã la 25,3%, de la 9,9% în luna
precedentã, pe fondul unei
creºteri lunare de 0,5%, dupã un
avans de 2,3% în luna anterioarã
(vezi graficul).

Volumul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor emergente ºi-a ac-
celerat creºterea anualã pânã la 20,3%,
de la 11,7% în luna anterioarã, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,5%, iar volumul
schimburilor comerciale de la nivelul
economiilor avansate ºi-a accelerat
creºterea anualã pânã la 28,1%, de la 9%

în luna anterioarã, în condiþiile unei
creºteri lunare de 2,7%.

Indicele volumului schimburilor co-
merciale din zona euro a crescut cu o ratã

anualã de 38,6%, un nou record,
dupã o creºtere de 11,8% în luna
anterioarã, pe fondul unei creºteri
lunare de 0,7%, dupã un avans de
2,9% în luna precedentã.

Importurile ºi-au accelerat
creºterea anualã pânã la 32,6%, de
la 12,5% în luna precedentã, pe
fondul unei creºteri lunare de 1%,
iar creºterea anualã a exporturilor

a fost de 44,9%, în condiþiile unei creºteri
lunare de 0,4%.

Dinamica schimburilor comerciale
din Europa Centralã ºi de Est ºi-a accen-
tuat tendinþa pozitivã. Creºterea anualã a
fost de 10,5%, dupã un avans de 5,3% în
luna precedentã, pe fondul unei creºteri
lunare de 3,2%. Exporturile ºi-au accele-

rat creºterea anualã pânã la 3,7%, de la
1,9%, pe fondul unei creºteri lunare de
3,1%, iar importurile ºi-au accelerat
creºterea anualã pânã la 19%, de la 9,1%
în luna precedentã, pe fondul unui avans
lunar de 3,3%.

La nivelul economiilor emergente din
Asia, exclusiv China, creºterea anualã a
schimburilor comerciale s-a accelerat
pânã la 35,8%, de la 15,9% în luna prece-
dentã, în condiþiile unui avans lunar de
1,9%. Volumul exporturilor ºi-a accele-
rat creºterea anualã pânã la 35,9%, de la
16,2%, în condiþiile unei creºteri lunare
de 4,5%, iar volumul importurilor ºi-a
accelerat creºterea anualã pânã la 35,7%,
de la 15,6% în luna anterioarã, pe fondul
unei scãderi lunare de 0,5%.

Schimburile comerciale ale Chinei
ºi-au reluat avansul dupã douã luni con-
secutive de scãdere.

(continuare în pagina 12)

C
onsumatorii nu ar trebui sã se mai raporteze la cazurile din instanþã când negociazã cu banca,
transmit, într-un interviu, Camelia Popa ºi Valentin Cocean, conciliatori în cadrul Centrului de
Soluþionare Alternativã a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB). Aceºtia dau sfaturi consuma-
torilor ºi fac recomandãri cãtre bãnci, pentru o derulare mai eficientã a negocierilor în cadrul

CSALB. Conciliatorii sunt personajele cheie în aceste negocieri pentru cã intermediazã gãsirea unei
soluþii amiabile, iar la final propun o rezolvare pe care pãrþile o pot accepta sau o pot respinge. În
2021, peste 95% dintre soluþiile propuse de conciliatori în cadrul CSALB sunt acceptate de pãrþi, mai
ales cã acestea au puterea unor hotãrâri în instanþã. Camelia Popa este avocat ºi conciliator, cu o va-
stã experienþã în companiile ºi autoritãþile naþionale, iar Valentin Cocean are experienþã ca Partener
în mai multe case de avocaturã ºi a condus comisia de soluþionare a litigiilor din cadrul Ligii Profesio-
niste de Fotbal.
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