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EBA: Necesar de
capital suplimentar
de 199 miliarde euro
pentru bãncile
europene

Principalele bãnci europene ar fi
avut nevoie de un capital suplimen-
tar de 199 miliarde de euro dacã noi-
le cerinþe înãsprite din domeniu (Ba-
sel III) ar fi fost adoptate la sfârºitul
anului trecut, a anunþat, ieri, Autori-
tatea Bancarã Europeanã (EBA). Ci-
fra reprezintã 53% din necesarul pe
plan mondial.

Estimarea este cu 32 de milioane
de euro mai micã decât cea similarã
din urmã cu ºase luni, dar totuºi aratã
cã bãncile trebuie sã-ºi majoreze
substanþial activele.

Sãptãmâna trecutã, Comitetului
Basel pentru Supraveghere Bancarã
anunþa cã cele mai mari bãnci din
lume ar fi avut nevoie de un capital
suplimentar de 374 miliarde euro
dacã noile cerinþe înãsprite ar fi fost
adoptate la sfârºitul anului trecut.

Preºedintele Cehiei:
“Ieºirea unui stat
din zona euro nu ar
distruge moneda
unicã”

Ieºirea unuia sau mai multor state
din zona euro nu ar distruge uniunea
monetarã sau proiectul de integrare
europeanã, declarã preºedintele Ce-
hiei, Vaclav Klaus, citat de Bloom-
berg. În opinia sa, pentru Grecia,
care este “o victimã a sistemului mo-
netar”, renunþarea la euro ar fi “o
victorie”.

Cehia s-a angajat în 2004, când a
aderat la Uniunea Europeanã, sã
adopte moneda euro, însã a renunþat
la orice calendar oficial în acest sens.
Oficialul ceh aratã cã intrarea în
zona euro este o chestiune care ºi-a
pierdut relevanþa în Cehia.

“Nu cred cã euro va dispãrea ca
monedã. Problema este dacã toate
cele 17 state din zona euro ºi, proba-
bil, alte câteva din jur, trebuie sã fie
sau nu în acest sistem”, mai spune
Vaclav Klaus.

Euro scade

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
externe, apropiindu-se de cursul mi-
nim al ultimelor douã douã sãptãm-
âni raportat la dolar, investitorii
aºteptând prezentarea bugetului pe
2013 de cãtre premierul Spaniei.

Moneda unicã a coborât cu 0,2%
la ora 10.42, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2854 dolari.

Cinci regiuni
autonome spaniole au
cerut ajutoare de 15
miliarde euro

Comunitatea autonomã spaniolã
Castilla-La Mancha a anunþat, ieri,
cã va cere aproximativ 850 de milioa-
ne de euro din fondul de salvare pus
la dispoziþie de guvernul spaniol
pentru executivele regionale, con-
form Agerpres.

(Citiþi ºtirea integralã în pag. 16)
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Privatizarea Oltchim, dupã planul
lui Roibu (prin “Harry Potter”)

A
m semnalat cã
Dan Voiculescu
este interesat de
Oltchim încã de

acum o lunã (vezi BURSA
din 24.08.2012, articolul
“DEªI COMBINATUL
ARE DATORII DE PESTE
700 DE MILIOANE DE
EURO/Dan Voiculescu,
printre cei interesaþi de pre-
luarea Oltchim”), iar ieri,
odatã cu scrisoarea off-shore-ului
olandez Gliding Ltd Amsterdam,
prin care transmite Ministerului Eco-
nomiei cã Dan Diaconescu are 46 de
milioane de euro într-un cont la banca
londonezã HSBC, prezenþa lui Dan
Voiculescu în privatizarea Oltchim
pare sã devinã mai pregnantã.

În primul rând, sã observãm cã
scrisoarea unui off-shore care încre-
dinþeazã de existenþa banilor în contul
lui Dan Diaconescu, nu are nici un fel
de relevanþã în procesul privatizãrii
Oltchim, pentru cã nu este o scrisoare
trimisã de însãºi banca, astfel cã nu
prea pricepem de ce s-a inflamat avo-
catul Daniel Fenechiu ( al lui D.D.),
cum cã au fost date publicitãþii docu-
mente secrete din dosarul depus la
privatizarea Combinatului.

Dar, în corespondenþa Gliding Ltd
Amsterdam este implicatã (complet
aiurea) ºi o firmã din Rusia, DiP
SOVGroup LLC, al cãrei reprezen-

tant, conform semnalãrii de pe
RISEBLOG, ar fi Aleksandr Dokiy-
chuk, cu o legendã bogatã în spate:
unii afirmã cã Dokiychuk s-a nãscut,
în 1958, dintr-o mamã olteancã ºi un
tatã fost ofiþer KGB ºi cã este consi-
lier pentru relaþii economico-finan-
ciare ruso-americane ºi expert în afa-
ceri pentru România ºi Ucraina al
Institutului de Cercetãri ªtiinþifice
pentru Relaþii Economice Externe
din Rusia (VNIIVS), institut de stat
aflat în subordinea Ministerului
Dezvoltãrii Economice ºi Comerþu-
lui al Federaþiei Ruse; alþii afirmã cã
Dokiychuk este implicat într-un
proiect, de prin 2007, de dezvoltare
energeticã, plecat pe filiera Sorin
Ovidiu Vîntu, prin senatorul PDL de
Argeº Mircea Andrei (numit de unii
drept “un pitic de grãdinã al lui Sorin
Ovidiu Vîntu”, el a fost avocatul atât
al lui Vîntu, cât ºi al lui Ghiþã –
“România” TV), ºi Dokiychuk,

menþionat drept fost rezident pentru
România al serviciilor de informaþii
militare ruse, GRU; se mai spune cã
Dokychuk s-ar fi întâlnit cu Mircea
Andrei, în urmã cu doi ani, la Bu-
cureºti, cu scopul oficial de a
organiza vizita unei delegaþii de se-
natori români la Duma de Stat, dupã
o corespondenþã intensã a lui Ale-
xander Mikhailovich Babakov, vice-
preºedinte al Dumei, cu senatorul
Mircea Andrei; se mai povesteºte cã
Dokiychuk ar fi fost implicat, prin
2003, în negocierile pentru recupe-
rarea tezaurului românesc din Rusia;
ºi, în sfârºit, este prezentat în volu-
mul decedatei Claire Sterling “Lu-
mea hoþilor” (apãrut în 1994), cu o
operaþiune de crimã financiarã, ca-
racteristicã mafiei ruseºti (paginile
202/203).

MAKE

(continuare în pagina 3)

BÃNCILE PUNTE NU POT CONDUCE LA STABILIZAREA
SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN

Punþi cãtre nicãieri
O nouã modã se impune în

Europa. Nu a fost lansatã
de Chanel, Armani sau

Gucci, ci de guverne ºi bãncile cen-
trale. Este vorba de “moda” bãncilor
punte, promovate ca mij-
loace de stabilizare a siste-
melor financiare europene
ºi de însãnãtoºire a bilanþu-
rilor bancare.

Pe axa Est-Vest a Uniunii
Europene au fost adoptate
proiecte legislative pentru
reglementarea activitãþii
noilor instituþii financiare,
dupã ce înfiinþarea unor fonduri de
susþinere a sistemelor bancare nu a
fost suficientã.

La sfârºitul lunii august 2012 a
fost aprobatã, prin decret regal, legea
de înfiinþare a bãncii punte din Spa-
nia, care va fi administratã de FROB
(n.a. Fondul pentru restructurarea
ordonatã a sistemului bancar).

În timp ce se încearcã construirea
unor “punþi” în sistemul financiar
din Spania, tensiunile sociale ºi poli-

tice au cunoscut o creºtere explozi-
vã. Cotidianul El Confidencial scria
recent cã “punþile s-au rupt total” în
dialogul dintre autoritãþile centrale
din Spania ºi cele din Catalonia.

Artur Mas, preºedintele
guvernului regional al Cata-
loniei, a declarat cã “a venit
timpul pentru poporul Cata-
loniei sã-ºi exercite dreptul
de a decide”, dupã ce a
anunþat cã se vor organiza
alegeri anticipate peste
douã luni. Autoritãþile cata-
lane doresc sã organizeze,

tot atunci, ºi un referendum pentru
independenþa regiunii.

Precipitarea evenimentelor din
Spania va constitui o acoperire idea-
lã pentru punerea în funcþiune a bãn-
cii punte.

De ce acoperire? Pentru cã din le-
gea bãncii punte lipseºte un element
fundamental: cum vor fi preluate ac-
tivele neperformante ºi, mai ales, la
ce preþuri. El Confidencial scrie cã
activele vor fi transferate la valoarea

contabilã, din care se scad provizioa-
nele deja constituite ºi o ajustare su-
plimentarã, dar preþurile rezultate
“nu pot fi considerate de piaþã”.

Dupã cum se observã, subiectivi-
tatea autoritãþilor va juca un rol deo-
sebit în stabilirea “valorii” activelor
neperformante din bãncile spaniole.
Diferenþa pânã la preþul pieþei se va
acoperi din fonduri publice, care vor
rezulta din “economiile” generate de
avalanºa programelor de austeritate
anunþate de guvernul de la Madrid.

În legislaþie se precizeazã cã Ban-
ca Spaniei va decide valoarea acti-
velor care vor fi transferate cãtre
banca punte, utilizând “metodologii
acceptate” pentru “estimarea realis-
tã” a valorii. Dar nu ne-a asigurat
Banca Spaniei în ultimii ani cã si-
tuaþia bãncilor este bunã, chiar ºi
dupã constituirea FROB? Mai exis-
tã, oare, cineva care sã creadã în
“realismul” din bilanþurile bãncilor
spaniole?

(continuare în pagina 6)

Bate vânt de schimbare la
conducerea Transelectrica

Ministerul Economiei inten-
þioneazã sã numeascã un
nou director general la

Transelectrica, în locul lui Marius
Mateescu, susþin surse din companie.

Deocamdatã, ministerul nu s-a
hotãrât asupra unui înlocuitor, prin
companie vehiculându-se nume pre-
cum Rãzvan Voinea (în prezent di-
rector adjunct direcþia investiþii) sau
Cãtãlin ªtefan (în prezent director
adjunct direcþia comercialã), mai
spun sursele noastre.

De asemenea, ministerul mai ana-
lizeazã ºi posibilitatea sã aducã pe
postul de director general pe cineva
din afara Transelectrica. Pânã la
închiderea ediþiei, nu am primit po-
ziþia oficialã pe acest subiect din
partea Transelectrica ºi din partea
Ministerului Economiei.

Marius Ion Mateescu a fost numit
în funcþia de director general în data
de 29 mai 2012. În Transelectrica,
domnul Mateescu a mai ocupat
funcþia de Director Planificare ºi
Dezvoltare Reþea Electricã de
Transport ºi Accesare Fonduri Eu-
ropene, având în coordonare activi-

tãþile de accesare fonduri europene,
de planificare ºi monitorizare a in-
vestiþiilor pentru Reþeaua Electricã
de Transport.

Consiliul de administraþie al
Transelectrica a convocat Adunarea
generalã ordinarã a acþionarilor la
data de 15 noiembrie. În cadrul
ºedinþei, se va lua în discuþie numi-
rea membrilor provizorii ai Consi-
liului de supraveghere al “Transelec-
trica” SA, data limitã pânã la care ac-
þionarii pot depune candidaturile
pentru poziþiile de membru provizo-
riu al Consiliului de supraveghere
fiind 8 octombrie. (A.T.)

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”

Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi
primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

Transportatorul de pânã acum al unora dintre abo-
namente, pe Bucureºti, ºi-a încetat activitatea;
abonamentele corespunzãtoare au fost transferate
altei companii.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
Vã mulþumim pentru înþelegere,

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

NICI VORBÃ DE CONTURI BLOCATE

Conducerea Oltchim negociazã cu
bãncile rescadenþarea împrumuturilor

Conducerea Oltchim nego-
ciazã cu bãncile creditoare
rescadenþarea împrumutu-

rilor, ne-a declarat, ieri, Radu Ola-
ru, directorul general interimar al
combinatului vâlcean.

Domnia sa ne-a precizat: “Am
fost greºit înþeles cã o bancã a blo-
cat conturile Oltchim. Nu s-a
întâmplat aºa ceva. Noi discutãm
cu bãncile la care avem conturi
unde primim încasãrile din marfa
vândutã sã accepte o rescadenþare a
creditelor acordate, ca din aceºti
bani sã putem plãti obligaþiile sala-
riale restante. Bãncile pot face tra-
geri din conturile combinatului
pentru acoperirea ratelor. Pânã
acum am gãsit înþelegere la bãnci ºi
în aceste negocieri ne-a sprijinit ºi
Ministerul Economiei”.

Radu Olaru ne-a mai spus cã încã
nu s-au terminat discuþiile cu toate
bãncile creditoare ºi cã este optimist
cã instituþiile finanþatoare vor mai pã-
sui Oltchim. Domnia sa susþine cã
muncitorii ºi-au primit drepturile
salariale restante pe luna iulie ex-
clusiv din fondurile combinatului,

respectiv din încasãri.
În ºedinþa de sãptãmâna trecutã,

Guvernul a aprobat un ajutor social
în valoare de 1.400 lei pentru fiecare
angajat al Oltchim. Memorandumul
privind acest ajutor care ar urma sã
fie plãtit în douã tranºe a fost adoptat
din cauza dificultãþilor de asigurare a
materiilor prime ºi a disponibilitãþi-
lor financiare, rezultatul a fost între-
ruperea activitãþii, acumularea de
datorii ºi întârzierea drepturilor cãtre
salariaþi. Întrebat ce s-a întâmplat cu
acest ajutor, directorul interimar al
Oltchim ne-a rãspuns cã banii nu au
ajuns la angajaþii combinatului pen-
tru cã, din cauza legislaþiei privind
ajutoarele de stat, procedurile de
aprobare sunt greoaie.

Oltchim datoreazã bãncilor pes-
te 500 milioane lei (în jur de 120
milioane euro). Datoriile totale ale
combinatului sunt de circa 700 mi-
lioane euro, din care 400 milioane
euro reprezintã creanþele AVAS ºi
Electrica SA.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Preþul petrolului urcã, în aºteptarea
unor mãsuri în China

Cotaþiile petroliere au urcat
ieri, la bursele din SUA ºi
Europa, lãsând în urmã cel

mai redus nivel din ultimele douã
luni, pe fondul speculaþiilor potrivit
cãrora oficialii din China vor lua noi
mãsuri de stimulare
a economiei.

Preþul petrolului
cu livrare în luna noiembrie a crescut
cu 1,23 dolari (1,4%) la ora 10.23, la
New York Mercantile Exchange,
atingând 91,21 dolari/baril. Miercuri,
cotaþia pierduse 1,39 dolari pe piaþa
americanã, ajungând la 89,98 dolari
barilul – cel mai redus curs de închi-
dere din 2 august pânã în prezent.

Declinul a fost generat de temerile
legate de înrãutãþirea crizei datorii-
lor din Europa.

În septembrie, la New York, preþul
petrolului a scãzut cu 5,5%, respec-
tiv cu 7,3% în trimestrul al treilea.

La ICE Futures
Europe din Londra,
cotaþia petrolului

Brent cu livrare în noiembrie a urcat
cu 1,72 dolari (1,6%) ieri, la 111,76
dolari/baril.

Potrivit Departamentului Energiei
de la Washington, stocurile de petrol
brut din SUA au scãzut cu 2,45 mi-
lioane de barili sãptãmâna trecutã, la
365,2 milioane de barili. Analiºtii

estimau un avans de 1,9 milioane de
barili.

Stocurile de benzinã s-a diminuat
cu 481.000 de barili, la 195,83 milioa-
ne de barili, în timp ce analiºtii aºtep-
tau o creºtere cu 500.000 de barili.

Totuºi, în perioada 27 august – 21
septembrie, consumul total de com-
bustibili din SUA a scãzut cu 1,1%,
la 18,4 milioane de barili/zi, acesta
fiind cel mai redus nivel din 6 aprilie
pânã în prezent.

Producþia de petrol din SUAa cres-
cut, sãptãmâna trecutã, cu 3,7%, la
6,509 milioane de barili/zi – cel mai
ridicat nivel din ianuarie 1997 pânã
la momentul actual. (A.V.)
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