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Grecia ºi-a îndeplinit
obiectivul de
rãscumpãrare a
obligaþiunilor

Grecia ºi-a îndeplinit ieri obiec-
tivul propus pentru operaþiunea de
rãscumpãrare a obligaþiunilor guver-
namentale, acceptând oferte de peste
30 de miliarde euro, conform presei
de la Atena.

Luni, Agenþia de Management al
Datoriei Publice de la Atena anunþa
cã Grecia va extinde cu o zi ºi jumã-
tate operaþiunea de rãscumpãrare a
obligaþiunilor, prevãzutã iniþial sã se
încheie în 7 decembrie. Prelungirea
a fost decisã pentru atragerea mai
multor oferte de la deþinãtorii de
bonduri.

Ieri, postul public de televiziune
TV NET din Grecia a anunþat cã la
prânz erau colectate suficiente obli-
gaþiuni pentru ca Grecia sã meargã
mai departe cu programul de reduce-
re a datoriei, necesar obþinerii urmã-
toarei tranºe din ajutorul financiar
extern. Conform estimãrilor, Grecia
a primit oferte totale de aproape 31,5
miliarde euro.

Miniºtrii de finanþe din zona euro
aveau programatã pentru ieri seara o
teleconferinþã pentru analiza rezul-
tatelor operaþiunii de rãscumpãrare a
obligaþiunilor guvernamentale ele-
ne. Aceºtia ar urma sã aprobe joi ur-
mãtoarea tranºã de 34,4 miliarde
euro din ajutorul financiar acordat
de FMI, UE ºi BCE.

Pe de altã parte, Grecia a obþinut
ieri 4,4 miliarde euro prin douã emi-
siuni de titluri de stat pe termen
scurt. Atena a plasat titluri pe o lunã
de 2,76 miliarde euro, respectiv pe
ºase luni, în sumã de 1,62 miliarde
euro.
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Transelectrica ºi OPSPI au
uitat sã se prezinte la procesul
cu Dimofte

Problema despãgubirilor pentru
FNI se mutã în curtea Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã
l Dan Radu Ruºanu, un alt nume vehiculat, pe lângã
Florin Georgescu, la ºefia ASF l Înfiinþarea ASF,
discutatã, astãzi, în Guvern

G u v e r n u l u r m e a z ã s ã
prezinte, în ºedinþa de
astãzi, proiectul de Ordo-

nanþã de Urgenþã privind înfiinþa-
rea Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), a declarat ieri pre-
mierul Victor Ponta.

Surse politice ne-au declarat cã
PNL îl preferã la ºefia ASF pe Dan
Radu Ruºanu, vicepreºedinte PNL.
Florin Georgescu, primviceguver-
nator al BNR, a fost primul nume ve-
hiculat pentru ASF.

Urgentarea procesului legislativ
vine în contextul în care astãzi are
loc ultima ºedinþã de Guvern, înain-
tea constituirii Parlamentului, mo-
ment din care Executivul nu mai po-
ate aproba Ordonanþe de Urgenþã, ci
doar acte administrative curente,

ne-a declarat Cristian Pârvan,
secretar general al Asociaþiei
Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR).

Pânã ieri, însã, CNVM nu
îºi dãduse avizul pe proiect or-
donanþei.

Proiectul creãrii unei insti-
tuþii care sã supravegheze pia-
þa de capital, cea a asigurãrilor
ºi cea a pensiilor private, a fost
susþinut de oamenii de afaceri.

Cristian Pârvan ne-a decla-
rat: “Noi (n.r. oamenii de afa-

ceri) am susþinut acest proiect. Ideea
este cã toate aceste entitãþi (n.r.
CNVM, CSSPP, CSA) sunt arbitri ºi
de asemenea, stabilesc regulile jocu-
lui, mai ales pe piaþa pensiilor priva-
te ºi a asigurãrilor. Trebuie vãzut ce
se întâmplã cu banii pe care aceste
instituþii îi colecteazã de la societatea
româneascã – indivizi ºi firme. Inte-
resul naþional este libera circulaþie a
capitalurilor, dar atenþie, toate aceste
entitãþi colecteazã bani din econo-
mia româneascã ºi astfel îºi creeazã
active. Statul român nu poate fi indi-
ferent la ceea ce fac cele trei instituþii
cu banii colectaþi”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

Eugen Anca: “Nici vorbã de vreo
vizitã a lui TISE la Bucureºti în
aceastã perioadã”
l Grupul rus doreºte sã vinã dupã instalarea noului
Guvern l Eugen Anca susþine cã Dan Diaconescu
are încã banii pentru Oltchim

Reporter: Ministerul Economiei
a anunþat, recent, prin secretarul de
stat Rodin Traicu, cã preºedintele
TISE va veni la Bucureºti, probabil
la mijlocul lunii decembrie, în frun-
tea unei delegaþii. Ce ne puteþi spune
despre aceastã apropiatã vizitã a
preºedintelui TISE în România?

Eugen Anca: Aºa cum v-am spus
ºi data trecutã (n.r. la jumãtatea lunii
noiembrie), când acelaºi domn Trai-
cu declara iminentã vizita lui TISE la
Bucureºti, aºa vã spun ºi acum: nici
vorbã de vreo vizitã a lui TISE la Bu-

cureºti în aceastã perioadã.
Reporter:Cumeste totuºiposibil ca

Ministerul Economiei sã anunþe acea-
stã vizitã, iar dumneavoastrã susþineþi
cã TISE nu va veni la Bucureºti?

Eugen Anca: Eu nu ºtiu de unde are
informaþiadomnulTraicu despre vizi-
ta lui TISE, când nici mãcar
preºedintele lui TISE nu ºtie nimic
despre aceastã vizitã. Dar nici direc-
torul general sau alþi membri ai Con-
siliului de Administraþie ai TISE nu
ºtiu absolut nimic de aceastã vizitã.
Sigur cã cei de la TISE au anunþat,

prin canale diplomatice, cã ei rãmân
mai departe interesaþi de o colabora-
re în proiectul Oltchim, dar ei nu do-
resc sã vinã la Bucureºti mai devre-
me de sfârºitul lunii ianuarie 2013,
deci dupã ce se va instala noul Gu-
vern, întrucât nu vor ca vizita lor sã
se interpreteze, într-un fel sau altul,
într-o anumitã notã, þinând cont de
perioada alegerilor din România.

A consemnat

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

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”

Eugen Anca este cunoscut în România prin insistenþele sale de a convinge autoritãþi-

le române sã accepte varianta de restituire a Tezaurului României de la Moscova,

printr-un pachet de proiecte ºi programe economice ºi comerciale bilaterale, în valoa-

re de 10 miliarde de euro.

Domnia sa susþine cã nu este strãin de interesele economice ale ruºilor de la TISE în

România ºi afirmã cã oficialii grupului nu vor veni în þara noastrã pânã la finele anu-

lui, aºa cum a anunþat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Rodin Traicu.

Domnul Anca afirmã cã ruºii de la TISE sunt în continuare interesaþi de Oltchim ºi

cã doresc sã vinã la Bucureºti dupã ce se va instala noul Guvern, la începutul anului

viitor.

CE a deschis o procedurã antitrust
împotriva OPCOM ºi Transelectrica
l OPCOM susþine cã a gãsit soluþii pentru
rezolvarea problemei

Comisia Europeanã (CE) a anun-
þat ieri cã investigheazã dacã
OPCOM (operatorul bursei noastre
de energie) ºi Transelectrica (com-
pania din care face parte OPCOM)
blocheazã accesul traderilor strãini
de electricitate la piaþa noastrã cen-
tralizatã. Potrivit Reuters, CE a dat
un comunicat în privinþa deschiderii
procedurii antitrust, în care aratã cã
cerceteazã dacã OPCOM face abuz
de poziþie dominantã.

CE analizeazã dacã OPCOM dis-
crimineazã companiile din cauza na-
þionalitãþii lor sau a locului în care
funcþioneazã prin impunerea ca toþi
participanþii la piaþa spot sã aibã un
numãr de înregistrare pentru TVA în
România ºi, în consecinþã, sã aibã se-
diul în România. Acest lucru ar pu-
tea creºte costul participãrii traderi-
lor strãini la piaþa de tranzacþionare a
energiei ºi i-ar putea descuraja sã
intre pe piaþa noastrã.

Executivul UE a informat
OPCOM SA ºi Transelectrica
SA, precum ºi autoritatea românã
pentru concurenþã cã a declanºat
o procedurã în acest caz.

Conducerea OPCOM a
comentat: “Acest subiect este
cunoscut ºi a fãcut ºi continuã sã
facã obiectul acþiunilor noastre
împreunã cu autoritãþile naþiona-
le implicate precum ºi cu repre-
zentanþii Asociaþiei furnizorilor
de energie electricã activi în pie-
þele de energie electricã admini-
strate. În acest cadru de colabora-
re, au fost identificate mai multe
soluþii posibile. Analizele efec-
tuate conduc cãtre identificarea
unei soluþii care prezintã poten-
þial de viabilitate ºi care sã menþi-
nã eficacitatea mecanismelor de
tranzacþionare pentru piaþa spot ºi
piaþa intrazilnicã”. (A.T)

(continuare in pagina 14)

T
ranselectrica a fost datã în
judecatã de un acþionar,
Tudor Dimofte, care con-
testã trecerea de la siste-

mul unitar la sistemul dualist de con-
ducere. La finele lunii noiembrie, in-
stanþa a acordat termen de judecatã
pentru ieri, astfel încât reclamantul
(Tudor Dimofte) sã ia cunoºtinþã de
întâmpinarea depusã de Transelec-
trica SA, precum ºi de cererile de in-
tervenþie depuse în interesul compa-
niei de cãtre Ministerul Economiei
prin OPSPI ºi de Fondul Proprieta-
tea (acþionar minoritar semnificativ,

care susþine trecerea la sistemul dua-
list de conducere).

Numai cã, la ºedinþa de ieri, au lip-
sit juriºtii Transelectrica ºi cei ai
OPSPI, susþin surse din companie.
Se pare cã aceºtia ar fi uitat sã se pre-
zinte la Tribunal fix când trebuiau sã
susþinã cauza trecerii la conducerea
dualistã, mai spun sursele citate.

Surse din conducerea Transelec-
trica ne-au spus, însã, cã juriºtii trans-
portatorului de energie susþin cã au
depus înscrisuri ºi cã nu era nevoie de
prezenþa fizicã în instanþã. (A.T)

(continuare in pagina 14)

DE SÃPTÃMÂNA VIITOARE

UBS va taxa depozitele în
franci ale clienþilor bancari
l Decizia vine dupã o mãsurã similarã luatã de
“Credit Suisse”

UBS AG, cea mai mare bancã din
Elveþia, va începe sã aplice, la data
de 21 decembrie, dobândã negativã
pentru depozitele în monedã elveþia-
nã ale clienþilor bancari, în contextul
în care instituþiile financiare cautã
modalitãþi de acoperire a cererii tot
mai mari de franci.

“Din cauza situaþiei actuale de pe
piaþã, care afecteazã
francul elveþian, am de-
cis sã luãm mãsuri supli-
mentare de corecþie. Vom începe sã
percepem o taxã pentru soldurile
pãstrate de instituþiile financiare în
conturile lor în franci de la UBS
Zürich”, a anunþat banca elveþianã.

Potrivit UBS, dobânda perceputã
va fi comunicatã individual clienþi-
lor, în câteva zile, iar mãsura în acest
sens este menitã sã-i încurajeze pe
clienþii bancari sã-ºi menþinã contu-
rile în franci la un nivel cât mai redus
posibil.

Decizia UBS vine dupã ce, sãp-

tãmâna trecutã, “Credit Suisse Gro-
up” AG, a doua mare bancã din
Elveþia, ºi-a anunþat clienþii finan-
ciari instituþionali cã va aplica
dobânzi negative la depozite,
începând din data de 10 decembrie.
La momentul respectiv, “Credit Su-
isse” a informat: “Din cauza condi-
þiilor de piaþã ºi dupã o monitorizare

atentã a situaþiei pe par-
cursul acestui an, am de-
cis sã aplicãm dobânzi

negative la depozitele ce depãºesc o
anumitã valoare. Ne invitãm clienþii
sã-ºi pãstreze conturile în numerar la
un nivel cât mai redus, ca sã evite
dobânzile negative”.

La nivel mondial, mai sunt ºi alte
bãnci care au impus dobânzi negati-
ve pentru depozitele în franci ºi co-
roane daneze: “State Street” Corp. ºi
“Bank of New York Mellon” Corp.
din SUA, respectiv “Royal Bank of
Canada”. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 3)

BANCI

Dan Radu Ruºanu

“Grampet Group” a intrat ºi pe piaþa Cubei
“Grampet Group” ºi-a extins acti-

vitatea ºi pe piaþa Cubei. Corporaþia
româneascã ºi Uniunea Cãilor Fera-
te din Cuba au semnat, la începutul
lunii noiembrie, un acord de colabo-
rare în scopul dezvoltãrii domeniului
transportului feroviar, potrivit unui
comunicat remis redacþiei. Prin acest
acord se are în vedere, în mod deose-
bit, colaborarea în domeniul con-
strucþiei ºi reparaþiei de locomotive
ºi vagoane pentru trenurile de cãlã-
tori ºi de marfã ale cãilor ferate cuba-
neze. Negocierile ºi semnarea
acordului au fost fãcute în Havana,
pe durata desfãºurãrii Târgului
Internaþional FIHAV 30.

În perioada urmãtoare, specialiºtii
cãilor ferate cubaneze se vor deplasa
în România, la societãþi din cadrul

“Grampet Group”, pentru a pune în
aplicare revederile acordului
semnat.

Prin documentul semnat, “Gram-
pet Group” îºi lãrgeºte activitatea sa
internaþionalã, adãugând ºi Republi-
ca Cuba în lista þãrilor în care îºi de-
sfãºoarã activitatea.

În prezent, “Grampet Group” este
cel mai mare jucãtor privat din secto-
rul transportului feroviar din Rom-
ânia, fiind, totodatã, ºi cel mai im-
portant jucãtor în sectorul transpor-
tului feroviar din Europa Centalã ºi
de Sud-Est, prin serviciile de tran-
sport ºi logisticã pe care le presteazã
în nouã þãri europene.

Activând în toate domeniile relaþio-
nate transportului feroviar, precum
transportul de marfã, reparaþiile ºi

închirierea materialului rulant, produc-
þia de componente, transbordarea va-
goanelor de marfã, serviciile de logisti-
cã, soluþiile informatice specifice do-
meniului feroviar, Grupul “Grampet”,
100% autohton, activeazã pe coridoa-
rele de transport Pan-Europene ºi în re-
giunea de Sud-Est a Europei, ex-
tinzându-se în þãrile învecinate Româ-
niei. “Grampet Group” este acþionar
majoritar, direct ºi indirect, în þarã ºi în
strãinãtate, la aproximativ 30 de com-
panii.

Cu o experienþã de peste 20 de ani
în lumea afacerilor, fiind unul dintre
primii investitori care a înfiinþat o so-
cietate de acþiuni pe piaþa noastrã
dupã anul 1990, Gruia Stoica, pro-
prietarul Grupului “Grampet”, ne-a
declarat, recent, într-un interviu, pri-

mul acordat presei în cei peste 20 de
ani de activitate: “Vom continua sã
dezvoltãm servicii de transport ºi lo-
gisticã pentru a putea sã ne realizãm
viziunea de a uni Oceanul Atlantic,
ieºind prin Marea Nordului, de Ocea-
nul Pacific, pe care sã-l accesãm prin
Marea Chinei de Est, iar poziþia stra-
tegicã a Kazahstanului face din acest
stat un partener ideal pentru noi.

Anul trecut, “Grampet Group” a
avut o cifrã de afaceri de aproxima-
tiv 325 de milioane de euro, venituri-
le realizate în prima jumãtate a
anului în curs fiind cu aproximativ
10% mai mari faþã de cele din
perioada similarã a anului trecut.

“Grampet Group” are aproxima-
tiv 8.500 de angajaþi, în þarã ºi în
strãinãtate. (EMILIA OLESCU)Gruia Stoica


