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HAVRILEÞ, ANRE:

“Bursa regionalã de
energie nu va scumpi
semnificativelectricitatea”

Înfiinþarea bursei regionale de
energie de cãtre Romania, Ungaria,
Cehia ºi Slovacia presupune ca cele
patru þãri sã aibã un preþ unic al elec-
tricitãþii tranzacþionate pe pieþele
spot. Cum România beneficiazã, de
doi ani, de cele mai mici tarife pentru
electricitate din regiune, existã riscul
scumpirii energiei în urma tran-
zacþionãrii regionale a cantitãþilor
disponibile din cele patru state.

Niculae Havrileþ, preºedintele
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie), ne-a declarat, ieri: „Din esti-
mãrile noastre, dupã înfiinþarea bursei
regionale, preþul electricitãþii din
România ar putea fluctua cu +/- 4%
faþã de media actualã a pieþei noastre
zilnice de tranzacþionare. Deci nu
prognozãmoscumpiresemnificativã”.

Proiectul de constituire a bursei re-
gionale de energie, formatã din opera-
torii pieþelor din România, Cehia, Slo-

vacia ºi Ungaria, este în grafic. Astfel,
bursa regionalã va deveni funcþionalã
din 11 noiembrie 2014, potrivit con-
ducerii OPCOM, care a gãzduit, ieri,
alãturi de Transelectrica, ANRE ºi
Departamentul pentru Energie, primul
seminar de pregãtire a operatorilor din
piaþa noastrã de energie pentru noul
mecanism de tranzacþionare.

Reprezentanþii operatorilor din
piaþa noastra de energie ne-au decla-
rat cã implementarea bursei regiona-
le de energie are atât avantaje, cât ºi
dezavantaje pentru consumatorii de
energie din þara noastrã: „Ca avanta-
je avem creºterea siguranþei în ali-
mentare pentru consumatorii din
România, dar ºi fluctuaþii mai mici
de preþuri pe piaþa spot. Lichiditatea
va creºte considerabil, dând preþului
unic pentru cele patru þãri un anumit
grad de stabilitate. Partea mai puþin
plãcutã pentru consumatorii români

este uniformizarea preþurilor din
cele patru þãri participante la bursa
regionalã de energie. Cum România
are cele mai mici preþuri din regiune,
bursa regionalã va conduce la majo-
rarea preþurilor pe piaþa spot”.

ªi traderii susþin cã majorarea pre-
þurilor nu va fi una semnificativã
având în vedere cã cererea de ener-
gie este în continuare scãzutã în cele
patru þãri.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

IONEL NIÞU:

“Campania electoralã –
un nou prilej sã ne tãvãlim

în mocirla istoriei”
l Analistul considerã cã interesul naþional ºi obiectivele de securitate naþionalã sunt duse în derizoriu
prin mascarada ofiþerului acoperit, cã serviciile sunt folosite, fãrã voia lor, în jocul murdar politic

D
ouã scenarii circulã zilele
acestea pe scena politicã,
în preajma demarãrii
campaniei prezidenþiale.

Analistul independent Ionel Niþu
susþine: “Sunt scenarii care ar putea
arunca statul, clasa politicã ºi o parte a
societãþii în aer. Este vorba despre
ceea ce am denumit gambitul damei,
însã altfel decât estimasem iniþial.

Primul scenariu constã în exclude-
rea din campania electoralã a lui Kla-
us Iohannis ºi/sau a lui Victor Ponta
din motive de legalitate/îndeplinire a
criteriilor stabilite de legislaþie. Sau
mãcar descurajarea electoratelor fi-
dele lor. Al doilea ar fi finalizarea ale-
gerilor prezidenþiale, contestarea lor
ulterioarã, pe motive de neîndeplinire
a cerinþelor legale, anularea ºi relua-
rea procesului electoral în primãvarã.
Sau o combinaþie de mutãri, jucatã
între cele douã tururi.

Scopul primului scenariu ar fi ca
Elena Udrea sã intre în turul doi al ale-
gerilor. Pentru cel de-al doilea, finali-
tatea este reluarea procesului privind
alegerile prezidenþiale, cu cel puþin un
candidat invalidat de justiþie, plus 2-3
luni câºtigate pentru campania electo-
ralã, în condiþiile în care Traian

Bãsescuvaplecade laCotrocenipe22
decembrie. Pentru al treilea, cel com-
binativ, importantã este aducerea la
negocieri a competitorilor”.

În opinia analistului Ionel Niþu,
Traian Bãsescu nu va pleca de la Co-
troceni fãrã sã-ºi joace pânã la capãt
toate cãrþile. Va face tot posibilul ca
sã-ºi susþinã candidatul, respectiv pe
Elena Udrea, sã ajungã în turul al
doilea. Alte scopuri ale preºedintelui
ar fi, potrivit scenariilor de mai sus,

sã aleagã rãul cel mai mic în turul al
doilea, sã-i aducã pe Klaus Iohannis
ºi pe Victor Ponta la masa verde a ne-
gocierilor sau sã anuleze alegerile ºi
sã le reia, în alt context politic, ca sã
creascã ºansele cadidatului preferat.

Ionel Niþu ne-a spus: “E o campa-
nie electoralã cu mult fumºi multe fu-
migene, unde dominã propaganda ºi
populismul. Avem de-a face cu un joc
pe tabla de ºah însã cineva este evi-
dent cã are mai multe piese. Politicie-

nii sunt dezbinaþi, þesãtura socialã e
distrusã. Vorbim de o mocirlã politicã
într-o þarã sfâºiatã. Acestea sunt cu-
vintele-cheie pentru cea mai ciudatã,
complexã ºi (probabil) importantã
(prin efectele sale) campanie electo-
ralã pentru alegerile prezidenþiale din
România ultimilor 25 de ani”.

Aceastã campanie prezidenþialã
este plinã de recorduri. Ionel Niþu
spune: “Avem douã femei candidat la
preºedinþie, ceea ce este un record
pentru þara noastrã, un ofiþer acoperit
printre ceilalþi candidaþi - record eu-
ropean; altul acuzat de incompatibili-
tate, iar justiþia se supune unei solici-
tãri de accelerare a procesului judiciar
- record european; un candidat despre
care nu se ºtie mai nimic (Mirel Mir-
cea Amariþei) - record euro-asiatic;
unul care, cu o zi înainte, conducea un
serviciu secret - record euro-atlantic;
doi reprezintã comunitatea maghiarã
- record central-european; trei au can-
didat ºi în 2009, însã niciunul nu a
trecut în turul al doilea - record balca-
nic; unul dintre ei candideazã consecu-
tivpentrua5-aoarã- recordplanetar.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

COMUNICAÞII FÃRÃ COMUNICARE

Rãzvan Cotovelea:
“Mã aºteptam ca relaþiile bune
cu Romtelecom sã continue”

O companie de comunicaþii -
“Telekom România” (fosta
Romtelecom) – nu a reuºit

sã comunice eficient cu Ministerul
pentru Societatea Informaþionalã
(fost al Comunicaþiilor), pe subiec-
tul vânzãrii Palatului Telefoanelor.

Se pare cã nimeni de la “Telekom
România” nu a folosit telefoanele
din dotare ca sã îl informeze pe mi-
nistru cã va demara li-
citaþia pentru vânza-
rea clãdirilor, astfel cã
acesta din urmã a rã-
mas “surprins”, când
a aflat aceastã “ºtire”
din presã.

Rãzvan Cotovelea,
ministru pentru Socie-
tatea Informaþionalã, a
spus ieri jurnaliºtilor
cã a fost “un pic sur-
prins” cã executivul
Telekom România
Communications (fosta Romtele-
com) nu a informat ministerul în legã-
turã cu publicarea anunþului de
vânzare pentru Palatul Telefoanelor,
plus alte douã clãdiri din Bucureºti,
pentru 21,6 milioane de euro.

Relaþia “Telekom România” cu
ministrul Comunicaþiilor Rãzvan
Cotovelea pare sã scârþâie, în condi-
þiile în care statul are la vânzare pa-
chetul de 45,99% din “Telekom
România” pe care îl deþine.

“Nu sunt nici supãrat ºi nici afec-
tat, dar mã aºteptam ca relaþiile bune
cu Romtelecom sã continue ºi sã fim
anunþaþi cã urmeazã publicarea
anunþului de vânzare”, a spus, ieri,

Rãzvan Cotovelea.
Domnia sa a precizat cã Ministe-

rul, prin reprezentanþii din Consiliul
de Administraþie, ºi-a dat acordul de
a începe procedurile interne pentru
finalizarea caietului de sarcini ºi de a
organiza licitaþia. “Personal, am fost
sunat de mai multe persoane, care
m-au întrebat de ce se vinde Palatul
Telefoanelor ºi cu ce preþ", a spus

Cotovelea.
Ministrul a obser-

vat cã media a fost
foarte sensibilã pri-
vind publicarea
anunþului de vânzare
a Palatului Telefoa-
nelor: “Acum mai
bine de o lunã ºi ju-
mãtate, la iniþiativa
Ministerului pentru
Societatea Informa-
þionalã, a fost înfiin-
þatã o echipã intermi-

nisterialã de analizã a situaþiei ace-
stui imobil. Probabil cã analiza va fi
încheiatã pânã la finele lunii septem-
brie. Dupã ce vom avea documentul,
statul, prin Ministerul Culturii, îºi va
manifesta sau nu dreptul de pre-
empþiune. Este un cost foarte mare,
trebuie sã ne gândim ce vom face cu
aceastã clãdire, dacã o vom achizi-
þiona".

Rãzvan Cotovelea ºi-a manifestat
regretul cã Romtelecom a fost priva-
tizatã în anul 1998, precizând:
“Acest regret vine în contextul anu-
lui 1998. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

LA UN AN ªI JUMÃTATE DE LA DECLANªAREA INSOLVENÞEI

PCC cere statului sã realizeze planul pentru reorganizarea Oltchim
l Acþionarul vrea sã vadã situaþii detaliate despre pierderile combinatului ºi situaþia licenþelor l Piperea: „Planul este gata ºi
se aflã pe circuitul de avizare” l Avocatul susþine cã reorganizarea presupune ºi tãieri importante ale creanþelor bugetare

PCC, care deþine 32,3% din ca-
pitalul social al Oltchim, soli-
citã statului elaborarea planu-

lui de reorganizare a combinatului
chimic, la un an ºi jumãtate de la in-
trarea în insolvenþã a societãþii, po-
trivit convocatorului completat pen-
tru AGA din 9 octombrie.

PCC mai cere ca planul de reorga-
nizare sã prevadã ºi reduceri adecvate
ºi necesare de creanþe, rezultate în
urma negocierilor statului român cu
creditorii, astfel încât reorganizarea

sã fie implementatã cu succes, se ara-
tã într-un raport transmis, ieri, BVB.

Avocatul Gheorghe Piperea, care
este unul din administratorii judiciari
ai companiei, ne-a declarat: „Planul
de reorganizare este gata de la jumã-
tatea lunii august. Acesta se aflã pe
circuitul birocratic de avizare. Aºtep-
tãm poziþiile Ministerului Econo-
miei, Autoritãþii pentru Administra-
rea Activelor Statului, Consiliului
Concurenþei ºi ANAF pentru cã este
vorba ºi despre tãieri consistente de

creanþe bugetare. Comitetul credito-
rilor trebuie sã aprobe acest plan, iar
judecãtorul sindic trebuie sã îl anali-
zeze pe 19 noiembrie”.

Avocatul Piperea considerã cã
PCC nu cunoaºte Legea Insolvenþei,
prin care numai administratorii judi-
ciari au dreptul sã întocmeascã pla-
nul de reorganizare, nu acþionarii sau
creditorii.

A.T.

(continuare în pagina 13)

Schauble:
Bãncile germane
vor trece testele
de stres ale BCE

Ministrul german de finanþe, Wol-
fgang Schauble, este încrezãtor cã
bãncile din þara sa vor trece testele de
stres derulate de Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) ºi nu vor avea nevoie
de bani de la fondul naþional de sal-
vare ca sã-ºi majoreze capitalul.

“Am extins pânã la 31 decembrie
2015 perioada în care bãncile pot so-
licita bani de la Fondul de stabilizare
a pieþei financiare din Germania
(SoFFin), dacã vor exista bãnci cu
probleme dupã testele de stres”, a
afirmat Schauble în Parlamentul
Germaniei, adãugând: “În acest mo-
ment nu existã indicii cã ar exista
astfel de situaþii”.

Totuºi, analiºtii susþin cã printre
instituþiile europene care ar putea sã
nu treacã testele de stres se numãrã
“Landesbanken” din Germania.

BCE va prelua activitatea de su-
praveghere bancarã în zona euro
începând din luna noiembrie 2014,
iar în prezent evalueazã situaþia fi-
nanciarã a celor mai mari bãnci din
zona euro, printr-o analizã amã-
nunþitã a calitãþii activelor acestora,
respectiv a capacitãþii lor de a face
faþã ºocurilor ºi stresului. Rezultate-
le analizei sunt aºteptate sã fie publi-
cate la finele lunii viitoare.

Bãncile care nu reuºesc sã treacã
testele de stres ale BCE vor avea la
dispoziþie ºase luni ca sã-ºi majoreze
capitalul.

V.R.

BVB A LANSAT UN PROGRAM DE
STIMULARE A FORMATORILOR DE PIAÞÃ

Grigore Chiº: “Nu poþi
sã fii market-maker fãrã sã
ai împrumuturi de acþiuni”
l ªeful SSIF Broker: “BVB ar trebui sã se uite
la alte Burse mature ca sã vadã ce înseamnã cu
adevãrat stimulentele pentru market makeri”

Bursa de Valori Bucureºti a anun-
þat, ieri, cã a lansat un nou program
de stimulente pentru Market Makeri,
cu scopul sã faciliteze accesul in-
vestitorilor pe piaþa de capital.

Grigore Chiº, directorul general al
SSIF Broker, lasã sã se înþeleagã cã
stimulentele sunt inutile.
“Nu poþi sã fii market ma-
ker fãrã sã existe vânzãri în
lipsã ºi împrumuturi de acþiuni ºi
fãrã sã poþi sã te acoperi prin produse
futures”, ne-a spus domnia sa, adã-
ugând: “Poþi sã fii doar speculator
intra day”.

Grigore Chiº se întreabã: “Cum sã
poþi sã cotezi pentru anumite cantitãþi,
când nu poþi sã vinzi în lipsã? Ce faci

când se terminã acþiunile?”
Brokerul recomandã BVB ar tre-

bui sã se uite la alte Burse mature sã
vadã ce înseamnã cu adevãrat stimu-
lentele pentru market makeri.

“Totuºi, înþeleg limitele pe care le
are domnul Sobolewski (n.r. Ludwik

Sobolewski, directorul ge-
neral al BVB) – legate de ni-
velul pieþei noastre, de lipsa

împrumutului de acþiuni, deºi se
discutã despre el de foarte mult timp,
de faptul cã în Codul Civil nu este
prevãzut împrumutul de acþiuni”,
ne-a mai spus domnul Chiº.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

BURSA

“Dupã înfiinþarea bursei

regionale, preþul electricitãþii

din România ar putea fluctua

cu +/- 4% faþã de media

actualã a pieþei noastre zilnice

de tranzacþionare”, potrivit lui

Niculae Havrileþ.

Scenarii pentru teatrul politicii româneºti.


