
GRAM AUR = 201,4968 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7840 RON EURO = 4,5698 RON DOLAR = 3,5463 RON

Vineri, 12 octombrie 2012, nr. 196 (4804), anul XXII 16 pagini 2 lei

ªomajul din Grecia
a trecut de 25%

Rata ºomajului din Grecia a conti-
nuat sã creascã în luna iulie,
ajungând la nivelul record de 25,1%,
de la 24,8% în iunie, pe fondul crizei
din þarã, anunþã Elstat. Grecia avea,
în iulie, 1,261 milioane de ºomeri.

“Este un rezultat dramatic al rece-
siunii”, a declarat Angelos Tsakani-
kas, director al departamentului de
cercetare din cadrul fundaþiei econo-
mice IOBE.

FMI: Grecia ºi Spania
ar trebui sã beneficieze
de mai mult timp pentru
reducerea deficitelor

Directorul general al Fondului Mo-
netar Internaþional (FMI), Christine
Lagarde, declarã cã þãrile europene cu
probleme financiare mari, precum
Grecia ºi Spania, ar trebui sã benefi-
cieze de mai mult timp pentru reduce-
rea deficitelor bugetare. În opinia ofi-
cialului FMI, este necesar sã i se acor-
de Greciei o amânare de doi ani, pânã
în 2016, pentru reducerea deficitului.

Christine Lagarde cere
oprirea austeritãþii

Christine Lagarde, directorul ge-
neral al FMI, a îndemnat þãrile euro-
pene sã punã frânã mãsurilor de aus-
teritate, ceea ce semnaleazã cã repre-
zentanþii Fondului sunt tot mai îngri-
joraþi cu privire la impactul reduceri-
lor cheltuielilor guvernamentale
asupra creºterii economice.

Creºte costul
împrumuturilor Italiei

Costul împrumuturilor Italiei a cres-
cut ieri, în cadrul unei licitaþii de titluri
de stat pe trei ani, pe fondul temerilor
legate de faptul cã refuzul Spaniei de a
solicita un pachet de salvare va pune
presiuni pe obligaþiunile italiene.

(Citiþi ºtirea integralã în pag.16)
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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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

SURSE:

SOCAR, din nou interesatã
de Oltchim
Compania azerã SOCAR ar

fi, din nou, interesatã de
Oltchim, susþin surse apro-

piate situaþiei. Astfel, SOCAR ar
dori sã participe la viitorul pro-
ces de privatizare, anunþat de
Guvern dupã anularea licitaþiei
câºtigate de jurnalistul Dan
Diaconescu, mai spun sursele
noastre.

În luna martie a acestui an,
Hamza Karimov, directorul ge-
neral al SOCAR România, a
declarat ziarului BURSA,
într-un interviu, despre intere-
sul companiei pentru preluarea
Oltchim: “Nu pot spune nimic
despre Oltchim deocamdatã,
pentru cã, pe partea de petrochi-
mie, am început deja investiþii
în Turcia. Din acest motiv, nu
pot spune cã ne intereseazã sau
nu, cãci acum ne concentrãm pe pia-
þa din Turcia, pe partea de petrochi-
mie”.

Ieri, SOCAR nu ne-a oferit, pânã
la închiderea ediþiei, un punct de ve-
dere pe acest subiect.

În trecut, au existat negocieri între
SOCAR ºi acþionarul minoritar
PCC, pentru stabilirea unei asocieri
în vederea preluãrii Oltchim.

Ziarul BURSA a semnalat, în
august, cã se pare cã ºi omul de afa-
ceri Dan Voiculescu ºi-ar dori sã
participe la privatizare, potrivit
unor surse, precum ºi compania
azerã SOCAR (Azerbaidjan) ºi alte

companii din Emiratele Arabe
Unite ºi din Rusia.

Tot recent, ziarul BURSAa relatat
cã fostul director general al Oltchim,

Constantin Roibu, îºi fãcuse
planul sã privatizeze Oltchim,
prin câteva firme ºi persoane pe
care le agrea:

- Dan Voiculescu (Grupul
Industrial Voiculescu ºi compa-
nia Grivco SA Bucureºti);

- Alexander Dokychuk ºi
Mihai Ciucã, reprezentanþi ai
unor interese de pe spaþiul rus,
care ºi-au manifestat disponibi-
litatea de a intermedia soluþio-
narea unor litigii ale autoritãþilor
române cu Federaþia Rusã, ori
cu alte state;

- SOCAR ºi companii din
Emiratele Arabe Unite repre-
zentate de Ramzi Al Halasa,

ºeful de cabinet al ºeicului Alneha-
yan Sultan bin Khalifa (fiul
preºedintelui emiratez);

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Spania, retrogradatã
de Standard & Poor’s

Agenþia de evaluare financia-
rã S tandard & Poor ’ s
(S&P) a coborât cu douã

trepte ratingul de credit al Spaniei,
de la “BBB+” la “BBB-”, acesta
fiind cu un nivel deasupra categoriei
“junk”, nerecomandatã
investiþiilor. Perspectiva
asociatã ratingului este
negativã, ceea ce semni-
ficã o posibilã retrogra-
dare viitoare.

“Retrogradarea re-
flectã viziunea noastrã
potrivit cãreia sunt tot
mai multe riscuri la
adresa finanþelor publice
ale Spaniei, date fiind
presiunile mari econo-
mice ºi politice. În opi-
nia noastrã, capacitatea instituþiilor
politice spaniole de a administra pro-
vocãrile majore generate de actuala
crizã economicã ºi financiarã este în
scãdere ºi, drept urmare, conform
metodologiei de rating a agenþiei,
am efectuat o retrogradare cu douã
trepte”.

S&P mai aratã: “Perspectiva ne-
gativã reflectã riscurile semnificati-
ve privind economia Spaniei ºi evo-

luþia din zona bugetarã, precum ºi
absenþa unei direcþii clare a politici-
lor la nivelul zonei euro. Recesiunea
tot mai severã limiteazã opþiunile
aflate la dispoziþia guvernului spa-
niol”.

S&P estimeazã cã eco-
nomia Spaniei va scãdea
cu 1,6% anul acesta.

Guvernul spaniol con-
dus de premierul Maria-
no Rajoy a anunþat recent
un nou pachet de mãsuri
de austeritate ºi a publicat
rezultatele testelor de
stres efectuate în sectorul
bancar de cãtre auditorul
independent “Oliver
Wyman”, acestea din
urmã fiind superioare

aºteptãrilor.
În luna iunie, Spania a obþinut

acordul Europei pentru o linie de fi-
nanþare de 100 de miliarde euro, însã
a informat cã nu va solicita decât 40
de miliarde euro, în condiþiile în care
auditul arãta un deficit mai mic de 60
de miliarde euro pentru bãncile spa-
niole. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

“Elful” Cristian Sima,
de mânã cu “Harry Potter” D.D.
N

umãrul de site-uri internet
de pe Google, care afi-
ºeazã numele lui Cristian
Sima, a explodat, ieri, la

peste 190 de milioane, depãºind cele
180 de milioane ale celebrului magi-
cian David Copperfield.

Cu toate cã nu poate face sã dispa-
rã un tren, Sima este ºi el un iluzio-
nist - uite banii, banii nu-s.

Confuzia dintre WBS România ºi
WBS “Holding” a fost indusã cu bunã
ºtiinþã de Cristian Sima, în complicita-
te cu Anca Bunea, directorul WBS
România – casa de brokeraj autorizatã
de CNVM ºi aflatã mult timp în pro-
prietatea lui Sima -, înlesnind înºela-
rea clienþilor celui care a fos demis
de la preºedinþia Sibex.

Una dintre adresele înscrise în con-
tractele WBS “Holding” este adresa
sediuluiWBSRomânia,dinBucureºti.

Faptul îiestecunoscutAncãiBunea.
Ofiþerii conturilor clienþilor WBS

“Holding”suntangajaþiiWBSRomânia.
Toate însemnele grafice de pe coperþi-

lecontractelor ºi cãrþiledevizitãconsem-
neazã acronimul “WBS”, fãrã sã preci-
zeze nici “România”, nici “holding”.

Desigur, neatenþia clienþilor pãgu-
biþi de WBS “Holding” (printre care,
de altfel, mã numãr) le cade în res-
ponsabilitate.

Pe de altã parte, Sima a concentrat
multiple argumente care sã îi conso-

lideze credibilitatea: de pildã, este
greu de imaginat cã preºedintele-di-
rector general al unei burse s-ar deci-
de la escrocherii, pentru cã premise-
le statutului sãu sunt incongruente cu
o asemenea intenþie idioatã; în ace-
laºi timp, Sima patineazã pe un cons-
istent nivel cultural, (ceea ce ºi expli-
cã lunga listã de VIP-uri pãgubite),
nivel cultural care, într-o mãsurã,
poate conta drept gir moral; în
sfârºit, familia lui Sima este luminoa-
sã ºi asta poate, de asemenea, conta
drept garanþie moralã, întrucâtva
(pentru mine, de pildã, a contat).

Sunt igredientele unei înºelãtorii.
Împreunã cu lunga listã de înºelaþi,

am crezut într-o “imagine”.
Acesta este riscul afacerilor atrase

de imagine – moliile îºi ard aripile.
CNVM va trebui sã constate

înºelãtoria, cãci complicitatea WBS
România la “operaþiunile” lui Sima a
lãsat dovezi materiale.

Poliþia va trebui sã o constate ºi in-
stanþele judecãtoreºti deasemeni.

Dar, asta nu va aduce banii înapoi.
Cred cã banii sunt pierduþi.
Ofiþerii de conturi au raportat me-

reu creºteri ale profiturilor clienþilor,
dar, când WBS “Holding” a fost pus
în situaþia sã returneze banii, Sima a
mai minþit cã trebuie aºteptatã “ziua
celor trei vrãjitoare” (Triple Wit-

ching “a treia vineri din fiecare a tre-
ia lunã – martie, iunie, septembrie,
decembrie - ziua scadenþei simultane
a contractelor pe indicii futures, in-
dicii options ºi a opþiunilor pe valori
mobiliare), a mai încercat, în cazul
meu, sã mã ºantajeze (fapt pe care
l-am ºi publicat, la 3 septembrie) ºi
apoi s-a pierdut în ceaþã (probabil, la
St. Moritz, în Elveþia, unde se adunã
mãgarii ºi unde spunea cã deþine o
casã) ºi a comunicat la Sibex cã i s-a
furat telefonul ºi nelipsitul laptop (de
care avea grijã ºi când era beat).

MAKE

(continuare în pagina 13)

TEODOR ANCUÞA:

“Cristian Sima nu a urmãrit decât
sã decapitalizeze Sibex”

Fostul preºedinte ºi director ge-
neral al Sibex, Teodor Ancuþa,
ne-a declarat cã singurul inte-

res pe care Cristian Sima l-a urmãrit
cât timp a fost la conducerea Bursei a
fost sã decapitalizeze instituþia.
Domnia sa considerã cã este posibil
ca Cristian Sima sã fi dispãrut de tea-
mã, dupã ce ar fi pierdut banii clien-
þilor pe care i-a tranzacþionat prin in-
termediul WBS Holding.

Fostul conducãtor al Sibex spune:

“Cea mai mare
vinã pentru si-
tuaþia din pre-
zent sunt cele
cinci SIF-uri, din
cauzã cã au încli-
nat balanþa în fa-
voarea lui Cris-
t i an S ima în
momentul schimbãrii mele din
funcþie”. (A.S.)

(continuare în pagina 13)

CNVM i-a amendat pe foºtii
ºefi SIBEX
l Sima, Miclãuº ºi Gãitan, sancþionaþi cu câte 10.000 de
lei lMotivul: suspendarea drepturilor de vot ale
SIF-urilor ºi ale SSIF Broker

Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare
(CNVM) i-a sanc-

þionat cu câte 10.000 lei pe
Cristian Sima, Paul Miclãuº
ºi Alexandru Gãitan, pentru
suspendarea drepturilor de
vot ale SIF-urilor ºi al SSIF
Broker la Sibex ºi a solicitat
Consiliului de Administraþie al Bur-
sei de la Sibiu sã ridice, de îndatã,
aceastã suspendare.

“În considerarea faptului cã deþi-
nerile acþionarilor SIBEX - Sibiu
Stock Exchange S.A. (SIF1, SIF2,

SIF3, SIF4, SIF5 ºi SSIF
Broker S.A.), vizaþi direct
prin suspendarea drepturi-
lor de vot, reprezintã apro-
ximativ 20% din capitalul
social, exista riscul major
de derulare a unei adunãri
generale cu nerespectarea
drepturilor acþionarilor, si-

tuaþie de naturã sã perturbe grav acti-
vitatea operatorului de piaþã”, se pre-
cizeazã în comunicatul CNVM.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

“Vrãjitorii” pieþei noastre de capital: Cristian Sima ºi Dan Diaconescu.

Euro s-a
apreciat cu

0,5%
ieri, la ora
09.43 pe piaþa
din New York,
ajungând la
1,2934 dolari.

TRAIAN BÃSESCU:

Firme româneºti vor sã intre pe piaþa
din Turkmenistan
l “Înþelegem cã Turkmenistanul are nevoie de certitudini legate de cantitãþile de gaze ce pot fi furnizate pe piaþa UE”

Firmele româneºti Romelectro
ºi SIVECO sunt interesate sã
intre pe piaþa din Turkmenis-

tan în domeniile construcþiilor ener-
getice ºi IT, a declarat ieri preºedin-
tele Traian Bãsescu, la întrevederea
cu p r e ºed in t e l e Gur bangu l î
Berdâmuhamedov.

Pe lângã aceste douã firme, mai
sunt ºi altele interesate sã obþinã con-
tracte în Turkmenistan pentru furni-
zare ºi mentenanþã de utilaj petrolier
ºi de extracþie a gazelor naturale,

precum ºi în privinþa securizãrii
frontierei sudice cu Afganistanul a
acestei þãri, dupã retragerea misiunii
ISAF în 2014.

Preºedintele Traian Bãsescu a
spus: “Companiile româneºti au o
prezenþã istoricã în Turkmenistan, au
o memorie recentã a deschiderii eco-
nomice cãtre piaþa globalã ºi pot ac-
þiona ºi ca poartã a deschiderii econo-
miei turkmene cãtre Europa. Un prim
pas în acest sens poate fi fãcut prin
deschiderea de reprezentanþe ºi filiale

ale companiilor româneºti în Turk-
menistan (…). Încurajez în egalã mã-
surã prezenþa companiilor turkmene
în România”. Traian Bãsescu a discu-
tat cu omologul turkmen ºi facilitarea
vizelor pentru românii care vin în
Turkmenistan cu afaceri.

“Am discutat despre posibilitãþile
de facilitare a obþinerii vizelor de in-
trare a agenþilor economici români
care cãlãtoresc în Turkmenistan în
scop de afaceri. Am convenit cã
acest subiect poate fi discutat cu oca-

zia consultãrilor pe linie consularã
prevãzute de Planul de acþiune pe li-
nie MAE în perioada 2013 – 2014”,
a afirmat Traian Bãsescu.

Firma Romelectro este înscrisã la o
licitaþie pentru un contract în valoare
de peste 1 miliard de euro în vederea
realizãrii liniei de înaltã tensiune din-
tre capitala Ashgabat ºi portul Turk-
menbaºi, pe o distanþã de aproximativ
400 de kilometri. (A.A.)

(continuare în pagina 15)


