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EXPERTUL DUMITRU CHISÃLIÞÃ

“Exportul gazelor din SUA ar putea determina
o scãdere a preþului pe piaþa mondialã”

Exportul gazelor din SUA cã-
tre Europa ar determina echi-
librarea cererii ºi a ofertei ºi

ridicarea preþului, pânã la un
nivel acceptabil de piaþa
americanã ºi interesant pen-
tru companiile petroliere,
apreciazã expertul Dumitru
Chisãliþã. „În fapt, probabil
cã SUA va permite exportul
doar a unui procent din pro-
ducþia de gaze, un procent
care permite echilibrarea ce-
rerii ºi ofertei (un preþ atractiv pen-
tru companiile producãtoare ºi ac-
ceptabil pentru consumatori)”, a
mai spus domnia sa.

Permisiunea exportului de gaze
cãtre Europa, într-o situaþie de crizã,
apreciem cã se încadreazã în „dero-

gãrile” pe care le poate permite
Energy Policy and Conservation Act
adoptat de SUA. Conformunui mate-
rial prezentat la Veneþia în anul 2013,

capacitatea maximã teoreticã de ex-
port a gazelor din SUAprin lichefiere
este de 280 mld mc, aproape egalã cu

cantitatea importatã
anual de Europa din Nor-
vegia ºi Rusia, mai spune
Dumitru Chisãliþã, men-
þionând cã din cele 16
terminale LNG (gaz na-
tural lichefiat) existente
în SUA, unul a primit au-
torizaþia de export, altele
sunt în discuþie pentru a

primi aceastã autorizaþie.

A.T.

(continuare în pagina 3)

Surse: UBS a suspendat traderi
din SUA, Singapore ºi Elveþia
lMãsura ar fi venit ca urmare a implicãrii
acestora în manipularea cursului valutar

UBS AG a suspendat traderi valu-
tari din SUA, Singapore ºi Elveþia,
dupã extinderea investigaþiei interna-
þionale privind manipularea cursului
de schimb, spune o sursã apropiatã
situaþiei, citatã de agenþia Bloom-
berg. Aceasta susþine cã printre cei
suspendaþi de cea mai mare bancã el-
veþianã se numãrã Onur Sert, trader
pentru pieþe
emergente din
New York, ºi cel
puþin alþi trei traderi la nivel mon-
dial.

Onur Sert ºi Dominik von Arx,
purtãtorul de cuvânt al UBS Londra,
au refuzat sã facã vreo declaraþie cu
privire la eventualele suspendãri.

UBS a lansat anul trecut o analizã
a operaþiunilor sale valutare, în urma
apariþiei informaþiilor potrivit cãrora
traderi din industria bancarã s-au
înþeles sã manipuleze indicele valu-
tar de referinþã WM/Reuters, utilizat

de investitorii ºi companiile din
întreaga lume.

Atunci, UBS l-a suspendat pe
Niall O’Riordan, dealer ºef, dupã ce
autoritãþile de reglementare au anun-
þat cã ancheteazã piaþa valutarã, pe
care au loc zilnic tranzacþii de 5.300
miliarde dolari. Totodatã, banca el-
veþianã le-a interzis angajaþilor sã

se înscr ie în
grupuri de me-
sagerie instant

care implicã alte bãnci.
În luna februarie 2014, unele sur-

se afirmau cã UBS cautã sã obþinã
imunitate în SUA ºi Uniunea Euro-
peanã, în cadrul investigaþiei globale
privind tranzacþiile de pe pieþele va-
lutare. Acestea spun cã banca vrea sã
fie prima care raporteazã în faþa au-
toritãþilor de reglementare din SUA
ºi Europa conduita sa pe piaþa valu-
tarã. (ALINA VASIESCU)

(continuare în pagina 3)

O picãturã de organizare,
într-o mare de haos

(Prezentare de la conferinþã)

1.Evoluþia financiarã
a Planetei

Graficul dezvãluie
cum creºterea dato-
riilor Planetei este

mai accentuatã decât creºte-
rea Produsului Intern Brut
Global.

Planeta trãieºte pe datorie.
Trãim pe credit.

Dar, contractarea creditului
este rezonabilã, doar atunci
când acesta prilejuieºte creºte-
rea valorii producþiei, în aseme-
nea mãsurã, încât sã permitã
rambursarea principalului, a
dobânzilor ºi sã ofere ºi profit.

Planeta nu se comportã re-
zonabil.

(continuare în pagina 4)

ACÞIONARII DEPOZITARULUI CENTRAL SE ÎNTRUNESC
ASTÃZI, LA A DOUA CONVOCARE

Sobolewski nu s-a prezentat la AGA
pe care a convocat-o BVB
l Reprezentanþii BNR ºi BCE au rãmas cu ochii în soare

Ludwik Sobolewski, directo-
rul general al Bursei de Va-
lori Bucureºti, nu s-a prezen-

tat, ieri, la Adunarea Generalã a De-
pozitarului Central, care era convo-
catã chiar la solicitarea Bursei ºi
pentru care se pare cã avea un man-
dat “în alb”, din partea Consiliului
de Administraþie, sã voteze dupã
cum considerã.

Astfel, AGA Depozitarului nu s-a
þinut la prima convocare, din lipsã de
cvorum, prin absenþa acþionarului
majoritar – BVB, urmând ca acþio-
narii sã se întruneascã astãzi.

Pe ordinea de zi, se aflã subiecte
sensibile, asupra cãrora se pare cã
Ludwik Sobolewski ºi conducerea
Depozitarului Central au opinii di-
vergente.

Depozitarul trebuie sã prezinte ac-

þionarilor un raport privind stadiul
aderãrii la Proiectul TARGET2
Securities (n.r. T2-S -serviciul unic
paneuropean de decontare transfron-
talierã), iar acþionarii trebuie sã de-
cidã asupra achiziþionãrii unui nou
sistem IT ºi sã aleagã furnizorul
acestui sistem.

În piaþã, se vorbeºte cã Ludwik
Sobolewski s-ar fi implicat în selec-
þia providerului IT de la Depozitar,
adãugând pe listã, dupã finalizarea
selecþiei, un nume în plus, din grupul
Nasdaq OMX. Voci din piaþã spun cã
CEO-ul BVB ar dori amânarea mi-
grãrii la T2-S, deºi Depozitarul Cen-
tral a semnat cu Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) înþelegerea cadru
pentru acest proiect ºi dorea sã fie în
primul val de migrare.

Este cel puþin ciudat cã, dupã ce
BVB a convocat acþionarii Depozi-
tarului, Ludwik Sobolewski i-a lãsat
cu ochii în soare, deºi AGA urma sã
se þinã cu câteva etaje mai jos de bi-
roul sãu, chiar în clãdirea BVB.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Fitch reduce
la “negativã”
perspectiva
calificativelor
a 18 bãnci din UE

Fitch Ratings a revizuit în scãdere,
de la “stabilã” la “negativã”, perspec-
tiva calificativelor pe termen lung a
18 bãnci comerciale din Uniunea
Europeanã, în timp ce perspectiva
ratingurilor altor 18 instituþii de cre-
dit rãmâne “negativã”.

Decizia Fitch vine în urma modi-
ficãrii estimãrilor agenþiei de evalua-
re în privinþa sprijinului acordat bãn-
cilor de guvernele naþionale.

Printre instituþiile a cãror perspec-
tivã de rating a fost revizuitã în scã-
dere, de la “stabilã” la “negativã”, se
numãrã “Commerzbank” AG ºi
“Deutsche Bank” AG din Germania,
“Erste Group Bank” AG, “Raiffei-
sen Bank International” AG ºi
“UniCredit Bank Austria” AG din
Austria, “Lloyds Banking Group” ºi
“Royal Bank of Scotland Group”
Plc din Marea Britanie, “Bank of
Ireland” Plc din Irlanda ºi “Société
Générale SA din Franþa.

Agenþia a menþinut perspectiva
“negativã” pentru bãnci printre care
se numãrã “Banco BPI” ºi “Banco
Comercial Portugues” din Portugalia,
“Bankia” ºi “Caixa Economica Mon-
tepio Geral” din Spania, “ING Bank”
NV ºi “ING Group” din Olanda.

V.R.

Subiectul Uniunii Bancare capteazã aten-
þia a tot mai mulþi actori implicaþi din þara
noastrã, fie cã este vorba despre autoritãþi,

reprezentanþi ai instituþiilor de credit sau ai eco-
nomiei reale, dupã cum s-a putut observa din
numãrul mare de participanþi la conferinþa orga-
nizatã, ieri, în premierã în România, de ziarul
BURSA.

O temã mai degrabã exoticã în peisajul autoh-
ton, pânã nu demult, construcþia suprastatalã

menitã sã asigure o mai bunã coordonare a siste-
mului bancar european este privitã cu interes
sporit pe plan local.

Ceea ce este ºi normal, din cel puþin douã moti-
ve: prezenþa masivã a capitalului strãin în peisajul
bancar autohton ºi dorinþa autoritãþilor noastre ca
România sã fie parte a Uniunii Bancare.

Opiniile exprimate în cadrul conferinþei au
fost, unele, în favoarea proiectului, iar altele
împotriva sa.

În timp ce reprezentanþii Fondului Monetar
Internaþional (FMI), ai Guvernului ºi ai bãnci-
lor au susþinut aderarea la uniune, mediul de
afaceri ºi-a exprimat rezerve cu privire la cât
de eficientã se va dovedi aceasta în rezolvarea
problemelor care au dus Europa din crizã în
crizã. MAKE

INTERNATIONAL

Uniunea Bancarã -
Dezbatere în premierã, în România

BOALÃ LUNGÃ, MOARTE SIGURÃ?

Investitorii solicitã, din nou,
amânarea privatizãrii Oltchim

Investitorii interesaþi de Oltchim
ar fi solicitat administratorilor
judiciari ºi Ministerului Econo-

miei o nouã amânare a termenului
limitã de depunere a ofertelor pentru
preluarea combinatului vâlcean,
ne-au spus surse din Ministerul Eco-
nomiei. „Investitorii au solicitat o
amânare cu 1-3 luni. Consorþiul de
companii chineze mai au nevoie de
timp pentru cã analizeazã preluarea
Oltchim la pachet cu rafinãria Arpe-
chim”, ne-au mai spus sursele noastre
care afirmã cã, luni, comitetul credito-
rilor ar urma sã aprobe încã o amânare
a privatizãrii cu o lunã de zile.

De preluarea Oltchim sunt intere-

sate companiile chineze Baota Pe-
trochemical Group & Junlun Petro-
leum, omul de afaceri ªtefan Vuza -
prin Chimcomplex Borzeºti, ºi divi-
zia petrochimicã a grupului MOL
Ungaria. De asemenea, SIF 3 Tran-
silvania analizeazã posibilitatea pre-
luãrii activelor viabile ale combina-
tului Oltchim, dupã cum ne-a decla-
rat, recent, Mihai Fercalã, preºedin-
tele executiv al societãþii de investiþii
financiare.

Termenul limitã pentru depunerea
ofertelor în cadrul licitaþiei organizate
pentru Oltchim expirã astãzi. (A.T.)

(continuare în pagina 15)

Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5.


