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Coene, BCE: Reducerea
datoriei Greciei, probabilã

Soluþionarea problemelor Greciei
va necesita, probabil, o nouã reduce-
re a datoriilor þãrii, iar Spania are ne-
voie urgentã de un plan de salvare,
spune Luc Coene, membru în consi-
liul guvernatorilor Bãncii Centrale
Europene (BCE).

Olli Rehn: Spania nu are
nevoie de noi mãsuri de
austeritate în 2013

Spania nu va avea nevoie de mã-
suri suplimentare de austeritate pânã
la sfârºitul anului viitor, chiar dacã
va rata þintele de deficit, potrivit co-
misarului european pentru afaceri
economice ºi monetare Olli Rehn.

În opinia sa, Spania a luat mãsuri
eficiente pentru 2012 ºi 2013, însã a
avertizat cã “acþiunile anunþate pânã
în prezent pentru 2014 nu sunt sufi-
ciente pentru ceea ce solicitã reco-
mandarea revizuitã a Consiliului”.

Madridul ar trebui sã-ºi reducã de-
ficitul public la mai puþin de 3% din
PIB în 2014, de la 11% în 2012.

Moscovici: Reforma
sistemului bancar va þine
sub control tranzacþiile
din domeniu

Viitoarea reformã din sistemul
bancar francez va reduce drastic
tranzacþiile cu propriul capital deru-
late de bãnci, dar va evita deciziile
care ar putea duce la restricþionarea
fluxului de creditare cãtre economie,
conform ministrului de finanþe de la
Paris, Pierre Moscovici.

Guvernul francez pregãteºte un
proiect de lege care va fi publicat la
mijlocul lunii decembrie ºi este menit
sã reducã riscurile de tranzacþionare
cu care se confruntã bãncile. (V.R.)
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Marile cancelarii mondiale,
conectate la tensiunea din
Fâºia Gaza

Fâºia Gaza rãmâne unul din
punctele fierbinþi de pe harta
lumii. Israelul a efectuat la

mijlocul acestei sãptãmâni peste 20
de raiduri aeriene în Fâºia Gaza, ºase
palestinieni fiind uciºi, printre ei nu-
mãrându-se liderul aripii militare a
Hamas, Ahmad Jaabari, anunþã surse
palestiniene citate de AFP. Rãspun-
sul pe aceleaºi
c o o r d o n a t e
rãzboinice a
venit la scurt
timp. Trei isra-
elieni au fost
uciºi, joi dimi-
neaþa, de o ra-
chetã lansatã asupra oraºului Kiryat
Malakhi, situat în apropiere de Fâºia
Gaza, în sudul Israelului.

Situaþia creeazã îngrijorare în ma-
rile cancelarii ale lumii. Preºedintele
Statelor Unite, Barack Obama, a dis-
cutat deja cu premierul israelian
Benjamin Netanyahu ºi preºedintele
egiptean Mohamed Morsi, cãrora
le-a subliniat necesitatea unei “redu-
ceri” a violenþei în Gaza, a anunþat
Casa Albã. Obama i-a cerut lui Ne-
tanyahu sã “depunã toate eforturile
posibile pentru a evita victime civi-
le”, dar a susþinut dreptul Israelului
de a se apãra împotriva atacurilor
Hamas, a precizat preºedinþia ameri-
canã într-un comunicat, dupã elimi-
narea de cãtre Israel a ºefului opera-
þiunilor militare ale miºcãrii islamis-
te. Obama ºi Netanyahu “sunt de

acord cã Hamas trebuie sã înceteze
atacurile împotriva Israelului pentru
a permite o calmare a situaþiei”, a
adãugat preºedinþia americanã. În
discuþia cu Morsi, preºedinte prove-
nit din miºcarea Fraþilor Musulmani,
apropiatã de Hamas, Obama a “con-
damnat tirurile de rachetã lansate din
Gaza cãtre Israel”.

La faþa lo-
cului discur-
surile nu sunt
la fel de cal-
me. Armata
israelianã s-a
declarat pre-
gãtitã, “dacã

va fi necesar”, sã lanseze o operaþiu-
ne terestrã în Fâºia Gaza, dupã ce l-a
ucis miercuri, într-un raid, pe
Ahmad Jaabari, liderul aripii milita-
re a miºcãrii palestiniene islamiste
Hamas. “Toate opþiunile sunt pe
masã. Dacã va fi necesar, armata este
pregãtitã sã lanseze o operaþiune te-
restrã în (Fâºia) Gaza”, a scris un
purtãtor de cuvânt militar într-un
mesaj postat pe contul sãu oficial de
Twitter. Poliþia a anunþat cã rachete
lansate din Gaza cad fãrã întrerupere
pe teritoriul Israelului, în special în
oraºele Ashdod, Ashkelon, Gan
Yavne, Kiryat Gat ºi Beer Sheva, ca-
pitala deºertului Negev, situatã la 40
de kilometri de teritoriul palestinian,
provocând pagube materiale. (O.D.)

(continuare în pagina 3)

Reprezentanþii FMI,
deranjaþi de amânarea
privatizãrilor

Reprezentanþii Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI)
au fost deranjaþi de decizia

Consiliului Superior de Apãrare a
Þãrii (CSAT) de a amâna vânzarea
pe BVB a unor noi acþiuni ale
Transgaz Mediaº (TGN) ºi amâna-
rea privatizãrii CFR Marfã. Secre-
tarul de stat în Ministerul Econo-
miei, Rodin Traicu, a declarat,
ieri, la Focus Energetic, cã repre-
zentanþii FMI au fost
“un pic mai vehemenþi”
ºi cã privatizarea este
o problemã strategicã: “Toatã lu-
mea trebuie sã þinã cont de CSAT.
În rest, calendarul privatizãrilor
din energie a rãmas neschimbat.
Delegaþia FMI va reveni în ianua-
rie. Acum a fost o vizitã tehnicã de
evaluare”.

Preºedintele Traian Bãsescu
ºi premierul Victor Ponta au
convenit, recent, sã amâne pri-
vatizarea CFR Marfã ºi listarea
unor acþiuni Transgaz, apre-
ciind cã momentul actual nu este
prielnic.

Un “zvâc” pentru
managementul profesionist

Oficialii FMI ºi-au exprimat ne-
mulþumirea ºi pentru lentoarea cu care
se implementeazã introducerea mana-
gementului profesionist la companiile
energetice. Rodin Traicu a explicat:
“FMI are o deficienþã de înþelegere cã
introducerea managementului profe-
sionist în companiile de stat necesitã

timp, pentru cã trebuie
sã facem licitaþii pentru
selectarea firmelor de

recrutare ºi vrea aºa, un zvâc, din par-
tea Guvernului pentru urgentarea pro-
cesului. Noi le-am explicat cã sunt eta-
pe clare privind paºii de urmat, de lan-
sare a anunþului, de gãsire a firmei de
headhunting prin licitaþie ºi acest lucru
dureazã. Dorinþa lor era o treabã aºa,
de zvâc, în trei sãptãmâni sã se
întâmple. Dar ne-am lãmurit”.

Ministerul Economiei a anunþat cã
va relua procesul de selecþie a mana-
gementului privat la companiile de
stat din portofoliul instituþiei, sus-
pendat în varã. (A.T.)

De ce trebuie sã continue farsa
macabrã a Europei Unite?
P

oate cã mai existã cetãþeni
europeni care cred cã aceas-
tã crizã se va sfârºi cu bine
pentru visul de aur al Euro-

pei Unite. Între aceºtia nu se regã-
sesc, însã, nici autoritãþile de la Bru-
xelles ºi nici conducãtorii “marilor
puteri” europene.

ªi totuºi, farsa macabrã a evitãrii
unor falimente demult anunþate con-
tinuã, deoarece, pentru aceastã cate-
gorie specialã, criza trebuie sã se ter-
mine conform Planului.

Nu ºtiu în ce categorie a umorului
negru s-ar înca-
dra ultima emi-
siune de obliga-
þiuni a Greciei,
care a fost posibi-
lã doar prin re-
pornirea circuitu-
lui BCE – Banca
Greciei – bãncile
comerciale din

Grecia – “bani” pentru bugetul Gre-
ciei – BCE, dar este sigur cã fãrã un
nou default suveran, de data aceasta
“involuntar”, þara nu mai poate func-
þiona mult timp.

Cât mai continuã circul? Oare are
vreo “legãturã” cu starea deplorabilã
a sistemului bancar din Germania?

Articole recente din revista Euro-
money aratã cã Germania este tot
mai ameninþatã de “o crizã bancarã
ascunsã”, deoarece acolo se aflã
“Goliatul creditelor neperformante”.

Autorii aratã cã, în aceste condiþii,
nu trebuie sã ne suprindã opoziþia
Germaniei faþã de crearea unei insti-
tuþii europene de supraveghere ban-
carã. Conform datelor de la Pricewa-
terhouseCoopers citate în articole,
creditele neperformante au ajuns la
196 de miliarde de euro în iulie
2012, iar Germania ocupã primul loc
în Europa din acest punct de vedere.

Amintind de presiunile uriaºe la
care sunt supuse bãncile din Irlanda
ºi Spania pentru a-ºi reduce bilanþu-
rile ºi gradul de îndatorare, articolele
din Euromoney mai aratã cã proce-
sul de restructurare a sistemului

bancar din Germania este aproape
inexistent, în afara transferului acti-
velor neperformante cãtre “bãnci
rele”. Fruntaºe pe ramurã sunt bãnci-
le WestLB ºi Hypo Real Estate, care
au transferat deja active în valoare de
273 de miliarde de euro cãtre bãncile
rele.

Situaþia celor douã bãnci este ex-
plicabilã prin expunerile masive faþã
de creditele subprime din Statele
Unite ºi a celor imobiliare din Irlan-
da. Dincolo de aceasta, “cerul albas-
tru” al sistemului bancar din Germa-
nia este ameninþat tot mai mult de
norii negri ai datoriilor populaþiei.

O ºtire recentã a agenþiei de presã
DPA aratã cã “aproape unu din zece
germani nu poate sã îºi plãteascã fac-
turile”, conform datelor de la agenþia
de credit Creditreform. Motivul nu îl
constituie povara creditelor ipoteca-
re, ci a celor de consum. “Anumite
companii, în special producãtorii de
automobile, oferã prea uºor credite –
adesea cu perioade de graþie de pânã
la trei luni”, a declarat Michael
Bretz, purtãtorul de cuvânt al Credit-
reform.

Nici agenþia de ºtiri DPAºi nici zia-
rele germane care au preluat ºtirea nu
se întreabã, însã, de ce este nevoie de
o asemenea îndatorare într-o societa-
te invidiatã în întreaga Europã. Sã fie,
oare, ºi prosperitatea Germaniei doar
o iluzie? Este posibil, deoarece DPA
mai scrie cã “cel mai ºocant aspect,
pentru spiritul auster al germanilor,
este creºterea «considerabilã» a dato-
riilor clasei de mijloc”.

În aceste condiþii, nu trebuie sã ne
surprindã faptul cã “sistemul bancar
al Germaniei nu este într-o formã
prea bunã ºi nu doreºte povara susþi-
nerii bãncilor din alte þãri”, dupã
cum a declarat un bancher german
pentru Euromoney. Rãmâne de vã-
zut cum se va împãca dorinþa ban-
cherilor germani cu necesitatea
opririi fenomenului de “balcanizare a
sistemului bancar european”.

(continuare în pagina 11)
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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”

INTERVIU

Gabriel Filimon, SAI
Muntenia: “Nu mã consider
în rãzboi cu nimeni”

Reporter: Cum vedeþi schimbã-
rile în viaþa SIF Muntenia în acest
an? O parte dintre acþionari vã vãd
drept inamicul public numãrul unu
ºi vã aduc diverse acuzaþii folosind
termenii “sifonarea SIF-urilor”.
Cum comentaþi acuzaþiile?

Gabriel Filimon: Schimbarea li-
mitei de deþinere la SIF-uri, de la 1%
la 5%, din capitalul social era de na-
turã sã producã schimbãri. Acest lu-
cru era previzibil pentru orice inves-
titor familiarizat cu situaþia
SIF-urilor.Toatã lumea, inclusivdin in-
teriorul societãþilor, se aºtepta ºi se
aºteaptã în continuare la schimbãri.

Conducerile, angajaþii au o anu-
mitã vechime ºi este absolut normal
sã aparã un suflu nou, dar depinde ºi
cum are loc schimbarea aceasta.

Desigur, ea trebuie fãcutã cu res-
pectarea integralã a cadrului legal.
Orice fel de abatere este de naturã sã
creeze compromisuri în lanþ. Ceea ce
poate fi dãunãtor nu numai societãþii
în sine, ci pieþei de capital, în
general.

Reporter: Se creeazã ºi contextul
pentru contestãri.

Gabriel Filimon: Tocmai de ace-
ea existã ºi supraveghetorul pieþei,
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobi-
liare, care trebuie sã observe, sã ia
mãsuri astfel încât sã corecteze aba-
terile. Mai avem o lunã ºi ceva de ac-
tivitate din acest an, iar schimbãrile
sunt bune.

Noi am prezentat o parte dintre
noutãþi în raportãrile cãtre piaþã. Ele
au fost de naturã sã ne mobilizeze ºi
sã ne determine sã fim extrem de
atenþi la respectarea cadrului legal.

Dacã vorbim cronologic, eu am
fost contactat de o parte dintre acþio-
narii care ºi-au exprimat nemulþumi-
rile ºi am ieºit în întâmpinarea dole-
anþelor lor, prin aceea cã noi, admi-
nistratorul SAI Muntenia Invest, am
fost cel care a convocat, din proprie
iniþiativã, o nouã Adunare Generalã
a SIF Muntenia, dupã aceea de bilanþ
(n.r. în care o parte dintre acþionari

au solicitat un dividend mai
mare), cu puncte pe ordinea de zi
rezultate din cerinþele lor. Cã au
fost discutate direct cu adminis-
tratorul, prin mine sau prin cole-
gii mei, sau cã au fost manifestate

în Adunarea generalã din aprilie, noi
am tras concluziile. Dacã lumea nu
era mulþumitã de randamentul
investiþiei, atunci am zis cã am putea
sã distribuim rezerve, pentru cã
aveam.

Nu am sifonat bani. Nu am mãslu-
it situaþiile financiare, cum se încear-
cã sã se inducã prin diverse cuvinte.
Suntem auditaþi de una din compa-
niile din “Big Four”, de KPMG. Îmi
este greu sã cred cã cineva pune la
îndoialã integritatea KPMG, dacã, la
limitã, se îndoieºte de administrato-
rul SAI Muntenia Invest. Deci, am
avut soluþii.

S-a dorit schimbarea politicii con-
tabile. Am fost de acord, pentru cã
legea o permite, iar AGA a aprobat
acest lucru.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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Schimbãrile din viaþa SIF4 Muntenia, survenite în acest an, sunt
de bun augur, considerã Gabriel Filimon, director executiv SAI
Muntenia Invest, administratorul SIF4.
Deºi o parte dintre acþionarii SIF s-au aliat ºi ºi-au propus sã
schimbe administratorul, Gabriel Filimon este de pãrere cã SAI
este un mare câºtig pentru societate ºi nu trebuie distrus. “Poa-
te fi restructurat, poate fi împrospã-
tat cu oameni tineri, pot fi fãcute
parteneriate cu societãþi de adminis-
trare strãine, cu notorietate”, ne-a
declarat domnul Filimon, în cadrul
unui interviu.
La AGA de bilanþ din luna aprilie, un
grup de acþionari coagulaþi în jurul
omului de afaceri Gheorghe Iaciu
(care deþine 5% din titlurile SIF4), au
solicitat un dividend mai mare ºi s-au
contrat cu cei de la conducerea SIF.
În luna iulie, acþionarii “revoluþionari”
ºi-au impus un nou Consiliu al Repre-
zentanþilor Acþionarilor, într-o Adu-
nare Generalã maraton, de 33 de

ore, iar preºedinte a fost numit Olimpiu Blãjuþ. Respectivul CRA
ºi-a exprimat în repetate rânduri dorinþa ca SAI Muntenia Invest
sã nu mai administreze SIF4, însã, între timp, deciziile Adunãrii
Generale din iulie au fost suspendate în instanþã. SAI Muntenia
considerã cã CRA-ul anterior lunii iulie, condus de Dinu Marian,
ºi-a reluat, acum, madatul, în timp ce Olimpiu Blãjuþ a transmis,

printr-un comunicat, cã decizia in-
stanþei nu produce efecte.
Deºi a fost acuzat de “sifonarea” ba-
nilor SIF, Gabriel Filimon spune cã
afirmaþiile respective trebuie dovedi-
te. În ciuda atacurilor din toate pãrþi-
le, directorul executiv al SAI Munte-
nia susþine cã el nu se considerã în
rãzboi cu nimeni.
Afirmaþia nu pare deloc exageratã,
având în vedere cã SAI Muntenia
Invest este, prin statut, administra-
torul SIF Muntenia, iar pentru schim-
barea acestuia este nevoie de un
cvorum de 50% în AGEA, ceea ce,
pentru moment, pare imposibil.

DEªI ESTE SECETÃ HIDROLOGICÃ,

Preþul energiei are
o tendinþã de scãdere

Lunile septembrie ºi octom-
brie au adus preþuri conside-
rabil mai mici la energia

electricã tranzacþionatã pe piaþa spot
PZU, administratã de OPCOM, deºi
seceta hidrologicã s-a acutizat. Me-
d i a l u n i i o c t o m b r i e ( 2 0 1 , 9
lei/MWh) este cu 26% mai
micã decât cea din luna au-
gust (274,59 lei/MWh) din
cauza faptului cã toamna a
venit cu o vreme caldã ºi
din cauza faptului cã a scã-
zut consumul din sectorul
industrial.

Furnizorii susþin cã un

alt factor care a ieftinit energia pe
piaþa spot a fost intrarea în funcþiune
la capacitate maximã a centralei Pe-
trom de la Brazi ºi sporirea capacitã-
þilor eoliene. (A.T.)

(continuare în pagina 3)


