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Randamentul obligaþiunilor
Greciei, la cel mai redus
nivel din ultimul an

Randamentul obligaþiunilor Gre-
ciei cu maturitatea la zece ani (de re-
ferinþã) a coborât la 17,4% ieri, aces-
ta fiind cel mai redus nivel consem-
nat dupã luna august 2011. Declinul
a venit în condiþiile în care investito-
rii sperã cã þara va putea sã evite
ieºirea din zona euro.

Spania, îndemnatã sã
cearã un pachet de
salvare

Spania ar trebui sã ia în considera-
re solicitarea de ajutor din fondurile
de salvare ale Europei înainte sã fie
supusã presiunilor pieþelor financia-
re sã facã acest lucru, spune Josef
Bonnici, membru al consiliului gu-
vernatorilor Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE).

O misiune a Fondului Monetar
Internaþional avea programat sã
înceapã, ieri, o vizitã la Madrid, care
va dura pânã în 26 octombrie ºi care
presupune supravegherea tehnicã a
procesului de recapitalizare a secto-
rului bancar spaniol.

Cotaþia aurului, în declin
semnificativ

Preþul aurului a înregistrat ieri, pe
piaþa din New York, cel mai impor-
tant declin din ultimele trei luni, in-
vestitorii temându-se cã economia
globalã încetineºte, afectând cererea
de materii prime.

Preþul aurului cu livrare în decem-
brie a coborât cu 1,6% la ora 10.32,
la Comex New York, ajungând la
1.731,30 dolari uncia. Scãderea este
cea mai importantã din 6 iulie pânã
în prezent. Sãptãmâna trecutã, preþul
metalului preþios a pierdut 1,2 pro-
cente. (V.R.)

Schema lui Sima

D
in momentul când au
ajuns la noi zvonuri in-
sistente cã, de fapt,
WBS România continuã

sã se afle în proprietatea lui Sima, cã
nu a vândut-o decât formal ºi cã îi

deþine acþiunile prin interpuºi, ne-a
devenit evidentã posibilitatea con-
flictului de interese (interzis de
lege), cãci preºedintele Sibex con-
trola concomitent ºi bursa, la care
WBS România era market maker,
dar ºi societãþile afiliate la Sibex -
Casa Românã de Compensaþii SA
(CRC) ºi Depozitarul Sibex SA.

Unul din trucurile clasice prin care
o piaþã, precum cea a bursei, poate sã
devinã mai atractivã, este sã-i fie
crescutã lichiditatea în mod artifi-
cial, astfel încât sã-i ispiteascã pe in-
vestitori, cã pot intra ºi ieºi lesne din

ea, deoarece nu ar fi o problemã sã-ºi
gãseascã contrapartea.

Unele dintre zvonurile pieþei suge-
rau cã tocmai acest lucru îl fãcuse
Sima, prin WBS România manipulând
piaþa sibianã (în special, pe contractele
DEDJIA_RON, EUR/USD_RON,
SIBGOLD ºi SIBGOLD_RON, unde
angajaþii SSIF WBS România SA vor
fi realizat, la solicitarea lui Cristian
Sima, tranzacþii repetate, atât cu unii
din clienþii proprii - ale cãror conturi
le-au administrat de o manierã discre-
þionarã - cât ºi între clienþi - tranzacþii
cross).

Desigur manipularea conduce ºi
la rezultatul secundar al creºterii co-
misionului bursei, dar principalul re-
zultat este cã Sibex s-a prezentat
drept o bursã mai solidã ºi mai de
succes, sub conducerea lui Sima,
astfel cã acþiunile Sibex ºi-au justifi-
cat atractivitatea, suficient ca WBS
România sã le îndese în guºile pro-
priilor clienþi, la valori care se bazau
pe propriile manipulãri, realizate pe
propriii lor bani.

MAKE

(continuare în pagina 13)
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NOI SANCÞIUNI

UE interzice importurile
de gaze naturale din Iran

Uniunea Europeanã (UE) a
decis sã interzicã importu-
rile de gaze naturale din

Iran, potrivit anunþului fãcut ieri de
ministrul german de externe, Guido
Westerwelle, care aratã cã astfel va
creºte presiunea asupra þãrii asiati-
ce, care ar putea deveni mai coope-
rantã în discuþiile privind progra-
mul nuclear al Teheranului. Inter-
dicþia nu priveºte un volum impor-
tant, iar detalii în acest
sens sunt aºteptate
astãzi.

Oficialii UE au stabilit, ieri, înãs-
prirea sancþiunilor financiare ºi co-
merciale împotriva Iranului, care
privesc în special tranzacþiile finan-
ciare ºi sectoarele telecomunicaþiilor
ºi energiei, dat fiind impasul în care
au ajuns negocierile cu privire la
programul nuclear.

Miniºtrii de externe ai Uniunii Eu-
ropene, reuniþi la Luxemburg, au dat
undã verde noilor sancþiuni, care se
adaugã embargoului petrolier intrat
în vigoare la data de 1 iulie.

UE a interzis orice tranzacþii fi-
nanciare între bãncile europene ºi
cele iraniene. Sunt exceptate transfe-
rurile de fonduri efectuate de persoa-
nele particulare, plãþile umanitare
sau cele legate de achiziþiile de ali-
mente ºi echipamente medicale.

Alte mãsuri presupun interdicþia
înregistrãrii navelor iraniene sau fur-
nizarea de noi tancuri petroliere Ira-
nului, precum ºi îngheþarea activelor

din Europa ale unui nu-
mãr de 34 de companii
iraniene, în principal din

domeniul bancar ºi petrolier, care
asigurã o finanþare importantã regi-
mului de la Teheran.

“Mãsurile restrictive convenite
astãzi sunt menite sã afecteze pro-
gramul nuclear iranian ºi veniturile
regimului de la Teheran, utilizate
pentru finanþarea acestuia”, au de-
clarat miniºtrii UE ieri, într-un co-
municat dat publicitãþii la sfârºitul
reuniunii.

V. RIBANA

n "Mechel" investeºte 2,86 miliarde
dolari în extragerea cãrbunelui

PAGINA 11

n Gheorghe Albu, primul dintre noii
comisari CNVM care îºi publicã CV-ul

PAGINA 13

n Milioane de euro, þinute în
stand-by de autoritãþile locale

PAGINA 2

n Bãtãlie grea pentru modificarea
Legii Energiei

PAGINA 4

LUCIAN CROITORU, BNR:

“Euforia a afectat meseria
de bancher”

Criza mondialã a arãtat siste-
mului bancar local cã o com-
petiþie axatã doar pe cota de

piaþã nu este productivã, fiind nece-
sarã îndreptarea atenþiei pe calitatea
produselor, potrivit consilierului Gu-
vernatorului Bãncii Naþionale a
României (BNR), Lucian Croitoru.

Domnia sa ne-a declarat, într-un
interviu, cã euforia – forþã a pieþei
care precede o crizã – ºi intrãrile mari
de capitaluri, cu care s-a confruntat

economia localã înainte de crizã, au
afectat o mare parte din meseria de
bancher, care presupune identificarea
ºi lupta pentru atragerea clientelei,
prin reducerea costurilor ºi prin oferi-
rea de servicii de mai bunã calitate.

“Euforia a redus aceste preocupãri
la minimum, dacã nu cumva la
zero”, potrivit consilierului Guver-
natorului Bãncii Centrale.

În plus, criza a adus în evidenþã
faptul cã sistemul bancar local are

nevoie de mai multã concurenþã,
pentru cã atunci când existã un nu-
mãr mic de bãnci este foarte uºor sã
practici comisioane la niveluri destul
de mari, a adãugat domnia sa.

În privinþa modificãrilor care s-au
produs pe plan mondial în perioada
de crizã, domnul Croitoru ne-a pre-
cizat cã lichiditatea a devenit foarte
rarã, a existat o schimbare de doctri-
nã ºi a apãrut populismul.

Deºi criza a produs schimbãri în
sistemele economice ºi financiare,
au rãmas totuºi lucruri care au rezis-
tat crizei. Printre acestea se numãrã
faptul cã reglementatorii nu iau în
considerare natura umanã în mod su-
ficient, atunci când interpreteazã
comportamentele agenþilor econo-
mici, ceea ce duce la riscul adoptãrii
unor mãsuri care au sens, doar
aparent, potrivit domniei sale.

ELENA VOINEA

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”

IEªIREA DE PE PIAÞA INTERNÃ A BÃNCILOR STRÃINE NU VA CONDUCE DOAR LA CREªTEREA DOBÂNZILOR

Adio, ºi mulþumim pentru peºte
Oda bucuriei se cântã în Eu-

ropa de când Uniunea Eu-
ropeanã a primit Nobelul

pentru pace. Oare cât va mai dura
acest circ ieftin, în
condiþiile în care
pâinea este tot mai
scumpã? Din pã-
cate, “distracþia”
este departe de
sfârºit. Am scris
ieftin? Teribilã
g reºea l ã ! Es t e
foarte scump pen-
tru toþi europenii, iar în curând se va
vedea ºi mai bine nota de platã.

Comitetul Nobel de la Oslo îºi ar-

gumenteazã decizia prin faptul cã
“Uniunea ºi precursorii ei au contri-
buit, timp de peste ºase decade, la
avansul pãcii ºi reconcilierii,
democraþiei ºi drepturilor
omului în Europa”. Nu ºtiu
de ce, la citirea anunþului
mi-am amintit ce scria istori-
cul ºi senatorul roman Tacit
în urmã cu peste douã mile-
nii: “Într-o ignoranþã nepãsã-
toare ei cred cã este civilizaþie, când
în realitate este o parte a sclaviei
lor... Ravagii, mãceluri ºi uzurparea
sub pretenþii false sunt numite impe-
riu; iar acolo unde transformã totul
în deºert, ei îl numesc pace”.

Internetul a izbucnit într-un hohot
gigantic de râs la aflarea veºtii, iar
blogurile ºi grupurile de discuþii

ºi-au exprimat nemulþumirea pentru
acordarea greºitã a premiului: Nobe-
lul pentru economie trebuia acordat
Uniunii Europene.

La câteva minute dupã anunþul de
la Oslo, Bruno Waterfield, cores-

pondentul The Telegraph la Bruxel-
les, scria pe Twitter cã în capitala Eu-
ropei tocmai a început o “bãtãlie”

între Barroso, van Rompuy ºi Martin
Schulz. Miza? Cine va ridica pre-
miul la Oslo în numele Uniunii.
Comportamentul deosebit de matur
al celor mai înalþi oficiali ai UE aratã
cã prioritãþile sunt bine definite, iar

ieºirea din crizã este doar o chestiune
minorã de timp ºi corelare a planuri-
lor cincinale.

Nu ºi pentru Elveþia. Cu câteva
zile înainte de anunþul Comitetului
Nobel de la Oslo, presa elveþianã
scria cã exerciþiile armatei din sep-
tembrie 2012 au avut ca scop testa-
rea capacitãþii de reacþie în condiþiile
unei scãpãri de sub control a instabi-
litãþii din Uniunea Europeanã. Poli-
þia militarã a fost întãritã cu patru noi
batalioane în timp ce Ministrul Apã-
rãrii declara cã “nu excludem posibi-
litatea de a avea nevoie de armatã în
anii urmãtori”.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

“O pondere mare a bãncilor strãine în sectorul bancar
intern este asociatã cu o creºtere economicã mai redusã,
atât în economiile dezvoltate cât ºi în cele emergente”.

FMI, Raport asupra stabilitãþii financiare globale, octombrie 2012

ENERGIE

Petrom vinde energie cu 169 de
lei/MWhpentrupiaþa reglementatã

Centrala electricã realizatã
de Petrom la Brazi livreazã
energie pentru piaþa regle-

menta tã la pre þu l de 169 de
lei/MWh, susþin surse guverna-
mentale. Petrom a rezervat circa o
treime din producþia anualã (1,8
TWh) a centralei pentru alimenta-
rea populaþiei ºi a instituþiilor pu-
blice.

În schimbul energiei de la centrala
de la Brazi, autoritãþile noastre au
acceptat ca Petrom sã foloseascã nu-
mai gaz din producþia internã, timp
de doi ani (atât dureazã procesul de

liberalizare a pieþei pentru consuma-
torii industriali), pentru generarea de
electricitate, mai susþin sursele noas-
tre. În prezent, toþi producãtorii de
energie pe bazã de gaze sunt obligaþi
sã respecte “coºul” (n.r. o anumitã
proporþie între gazele interne ºi cele
importate din Rusia) stabilit de
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie). Gazul rusesc este de douã
ori mai scump decât cel din produc-
þia internã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

ÎNTR-UN CAZ ÎN CARE A FOST
SESIZATÃ POLIÞIA

CNVM a acordat cinci amenzi
la “Carpatica Invest”
l Casa de brokeraj va contesta sancþiunile

Cinci reprezentanþi ai “Carpati-
ca Invest” au primit amenzi
de la Comisia Naþionalã a Va-

lorilor Mobiliare (CNVM), într-un
caz în care a fost sesizatã ºi Poliþia.

Cei cinci au primit sancþiuni între
1.000 ºi 10.000 lei, ca urmare a recla-
maþiei unui client. În acest caz, a fost
sesizat ºi Inspectoratul General al Po-
liþiei, potrivit unor surse din piaþã.

Directorul general al societãþii,
Marius Trif, ne-a declarat: “Am pri-
mit o sancþiune de la CNVM, din ca-
uza faptului cã un client a fãcut re-
clamaþie pentru niºte tranzacþii efec-

tuate de un broker al agenþiei Carpa-
tica Invest din Bucureºti. Brokerul
susþine cã a avut o discuþie telefonicã
cu clientul care i-a transmis un ordin
«telefonic» pentru efectuarea unor
tranzacþii. În schimb, clientul recla-
mã cã nu a transmis niciun ordin”.

Marius Trif a adãugat cã societa-
tea va contesta, în termenul legal de
30 de zile, sancþiunea CNVM.

“Carpatica Invest” face parte, alã-
turi de “Swiss Capital”, din consor-
þiul de intermediere al “Tarom”.

ELENA VOINEA

Sima susþine cã aº fi avut un “rol deter-
minant” în fuga lui, pentru cã l-au speriat
întrebãrile puse de BURSA, în cursul in-
terviului publicat de noi, la 3 septembrie.
Întrebãrile se bazau pe o serie de zvo-
nuri, din surse diferite ale pieþei, care,
puse cap la cap, sugerau, pe de o par-
te, cã, de fapt, preºedintele Sibex con-
tinuã sã controleze WBS România
(casa de brokeraj al cãrei proprietar fu-
sese ºi despre care susþinea cã o
vânduse, întrucât legea nu îi permitea
sã o mai deþinã în calitatea sa de
preºedinte-director general al unei bur-
se), iar pe de altã parte, sugerau cã fa-
vorizeazã câºtigurile WBS România,
prin bursa sibianã pe care o conduce.
Astãzi, dupã fuga lui Sima ºi dupã in-
tervenþiile sale scrise ºi televizate, înþe-
legem cã datele despre afacerile sale,
culese în Redacþia BURSA, au un grad
înalt de verosimilitate.
Este motivul pentru care le publicãm,
cu precizarea stãruitoare cã au statut
de zvonuri ºi cã, în interviu, i-au fost
puse întrebãri într-o linguriþã ºi nu i-a
fost servitã întreaga dozã (de altfel, o
parte din date au fost culese ulterior)..
Dar, dacã dintr-o linguriþã a dat în
bâlbâialã, ce i s-ar fi întâmplat dacã-i
vãrsam tot ligheanul?!
Îi avertizez pe noii cititori ai ziarului
BURSA, cã relatarea care urmeazã presu-
pune unele cunoºtinþe mai de detaliu ale
pieþei ºi cã, de aceea, nu prea am preten-
þia cã se adreseazã publicului larg, deºi,
m-am strãduit sã fie cât mai pe înþeles.
Cu scuzele de rigoare.

Citiþi interviul integral
în pagina 15.


