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Spania nu a solicitat
o tranºã de urgenþã
pentru sectorul bancar

Spania nu i-a solicitat, deocamda-
tã, Uniunii Europene plata unei
tranºe de urgenþã din ajutorul finan-
ciar destinat sectorului bancar al þã-
rii, potrivit afirmaþiilor purtãtorului
de cuvânt al Comisiei Europene,
Olivier Bailly.

“Comisia nu a primit nicio cerere
de sprijin financiar de urgenþã de la
autoritãþile spaniole, care, în acest
caz, înseamnã Banca Spaniei, ori de
la vreo bancã anume”, a spus Bailly.

Afirmaþiile lui Bailly vin dupã ce
o sursã citatã de agenþia Bloomberg
declara cã Spania va primi în scurt
timp o tranºã de urgenþã din finanþa-
rea de 100 de miliarde de euro acor-
datã de guvernele din zona euro pen-
tru recapitalizarea bãncilor spaniole,
întrucât Banca Centralã Europeanã a
impus anumite restricþii la operaþiu-
nile de creditare.

Valutele asiatice scad din
cauza crizei din Europa

Monedele þãrilor asiatice s-au de-
preciat ieri, pe pieþele externe, în ra-
port cu dolarul, investitorii
temându-se cã expansiunea econo-
miei mondiale va fi afectatã de criza
datoriilor din Europa.

Rupia indianã a pierdut, ieri, 0,4%
comparativ cu data de 14 august,
ajungând la 55,8750 unitãþi/dolar pe
piaþa din Mumbai, la fel ºi wonul
sud-coreean, care a atins 1.134,15
unitãþi/dolar. Pieþele financiare din
cele douã þãri au fost închise în 15
august (sãrbãtoare naþionalã).

Dolarul taiwanez a scãzut cu 0,1%,
la 30,020 unitãþi/dolar, iar peso-ul fi-
lipinez a ajuns la 42,285 unitãþi/dolar,
de la 42,270 unitãþi/dolar.

V.R.

RAPORTAT LA EURO

Dolarul scade pe fondul
datelor nefavorabile
privind economia SUA
l Sondaj Bloomberg: 45% dintre americani cred cã
economia SUA merge într-o direcþie greºitã

Moneda americanã s-a depreciat
ieri, pe pieþele internaþionale, rapor-
tat la euro, dupã ce autoritãþile de la
Washington au anunþat creºterea nu-
mãrului solicitãrilor de ajutor de
ºomaj în SUA, sãptãmâna trecutã.

La ora 10.27,
pe piaþa din New
York, euro avea
un curs de 1,2350
dolari, mai mare
cu 0,5% faþã de ziua precedentã.

Conform cifrelor Departamentului
Muncii, numãrul solicitãrilor de ajutor
de ºomaj din SUA a crescut cu 2.000,
la 366.000 în sãptãmâna încheiatã în
11 august, în timp ce analiºtii estimau
un avans pânã la 365.000.

Tot ieri, Departamentul Comerþu-
lui a anunþat scãderea numãrului
construcþiilor de locuinþe noi, în luna
iulie: -1,1%, la 746.000 (ritm anual).

Analiºtii anticipau creºterea acestora
la 756.000, de la 754.000 în iunie.

Menþionãm cã, potrivit unui sondaj
realizat de agenþia Bloomberg, luna
aceasta, americanii sunt tot mai pesi-
miºti în privinþa perspectivelor econo-

mice, în condiþiile
în care preþurile
combustibililor au
crescut, iar rata
ºomajului se men-

þine la un nivel ridicat. Potrivit anali-
zei, proporþia gospodãriilor care esti-
meazã cã economia americanã merge
într-o direcþie greºitã a ajuns la 45%
în august 2012, de la 36% în luna pre-
cedentã. Nivelul atins luna aceasta
este cel mai ridicat din noiembrie
anul trecut pânã în prezent. În plus,
indicele Bloomberg privind aºteptãri-
le americanilor a scãzut la -22 puncte
în august, de la –11 în iulie. (V.R.)

DE CE VIN SCUMPIRI INTEMPESTIVE

Furnizorii de gaze
recupereazã costuri
de 400 milioane euro

Furnizorii de gaze naturale din
þara noastrã îºi vor recupera,
în urmãtorii ºase ani, costuri

de circa 400 milioane euro, nerecu-
noscute în tariful reglementat practi-
cat în ultimii trei ani.

Nicolae Havrileþ, preºedintele
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie), ne-a de-
clarat: “Operatorii
au avut, în ultimii
trei ani, costuri su-
plimentare de circa
400 milioane de
euro cu achiziþia
gazelor de import.
ANRE nu le-a recunoscut aceste co-
sturi în tariful reglementat, motiv
pentru care operatorii au acþionat în
instanþã instituþia.

Ei au solicitat recuperarea acestor
costuri printr-o creºtere a preþului re-
glementat cu 15%. Noi am decis cã
acest procent nu este suportabil de
cãtre consumatori ºi am hotãrât sã
aplicãm, din septembrie, o majorare
de 5% pentru preþul gazelor livrate
populaþiei, instituþiilor publice ºi
centralelor electrice, precum ºi o
creºtere de 10% pentru gazul livrat
agenþilor economici care încã mai
beneficiazã de preþ reglementat".

Domnia sa ne-a explicat cã scum-
pirea gazelor pentru populaþie va
permite recuperarea costurilor ope-
ratorilor în ºase ani, iar cea pentru

agenþii economici - în doi ani.
ANRE va demara, din acest an, ºi

procesul de liberalizare a pieþei ga-
zelor, care se suprapune peste aceste
scumpiri. Peste doi ani, toate compa-
niile vor avea preþ liberalizat pentru
gaze, iar populaþia – peste ºase ani.

O nouã scumpire a gazelor pentru
populaþie va avea loc
peste un an (8%),
când începe procesul
de liberalizare, ne-a
mai spus preºedinte-
le ANRE.

Firmele vor mai
suporta scumpiri

chiar din acest an (5%), pentru ele
procesul de liberalizare fiind progra-
mat sã înceapã din decembrie.

ªeful misiunii Fondului Monetar
Internaþional, Erik de Vrijer, a anun-
þat, marþi, cã preþul gazelor naturale
livrate populaþiei va creºte din sep-
tembrie cu 5%, iar pentru firme ma-
jorarea va fi de 10%.

Fostul premier Emil Boc a decla-
rat, ieri, citat de Mediafax, cã majo-
rarea preþului la gaze este dovada in-
capacitãþii actualului Guvern de a
negocia cu FMI: “Acum sã înþeleg
cã sunt acuzat cã nu am majorat pre-
þul la factura de gaze, cã dacã îl mã-
ream eram acuzat de ce am fãcut-o”.

ALINA TOMA VEREHA
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PCC: “Dupã conversia creanþei
AVAS, Oltchim rãmâne dator
600 milioane de euro”

P
CC, acþionarul minoritar al
combinatuluiOltchim,apro-
pus statului român o majora-
re de capital mai mare decât

cea legatã doar de conversia creanþei
AVAS, în care sã fie introduse toate
datoriile combinatului. Domnul Woj-
ciech Zaremba, reprezentantul pentru
România al PCC SE, ne-a spus: “Con-
versia ar fi fost utilã, dacã ar fi cuprins
toate datoriile combinatului. La opera-
þiunea propusã de
statul român, în
actualele condiþii,
PCC nu va partici-
pa la majorare. De
ce sã punem banii
în nimic? Chiar
dacã majorarea se
va face, combina-
tul Oltchim va rãmâne cu datorii de
peste 600 de milioane de euro, numai
la Electrica acestea se ridicã la 200 de
milioane de euro. În plus, compania
nu are capital de lucru, obligaþiile de
mediu se ridicã la circa 100 de milioa-
ne de euro, mai sunt datoriile cãtre
bãnci, cãtre Salrom, CFR. Ne e teamã
cã, dacã vom participa la aceastã ma-
jorare de capital, statul român va bãga
Oltchim în insolvenþã”.

Potrivit calculelor ziarului
BURSA, dacã nu va participa la ma-

jorare, PCC va rãmâne cu aproxi-
mativ 0,5% din acþiunile Oltchim.

Recent, a fost publicat convocato-
rul Adunãrii Generale Extraordinare
a Acþionarilor (AGEA) “Oltchim”,
din 10 septembrie, care are pe ordinea
de zi aprobarea majorãrii capitalului
social al companiei. Astfel, capitalul
social va fi majorat de la valoarea ac-
tualã de 34.321.138,3 lei, la valoarea
de 2.093.665.917 lei, prin emiterea

unui numãr de
20.593.447.790
acþiuni noi, fieca-
re cu o valoare
nominalã de 0,1
lei, prin conversia
în acþiuni a crean-
þei în valoare de
1.128.647.772

lei, deþinute de Autoritatea pentru Va-
lorificarea Activelor Statului (AVAS)
faþã de “Oltchim” Râmnicu Vâlcea,
cu acordarea dreptului de preferinþã
acþionarilor minoritari existenþi
care vor putea subscrie, în total, cu
suma de 930.697.007 lei, proporþio-
nal cu cotele de participare deþinute
de aceºtia la data de înregistrare, se
aratã în convocator.

ANCUÞA STANCIU
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Cererea de aur, cea mai micã
din ultimii doi ani
Cererea de aur la nivel mon-

dial a fost, în cel de al doilea
trimestru al anului, de 990

tone, cel mai redus nivel din ultimii
doi ani, valorând 51,2 miliarde dolari,
se aratã într-un raport al Consiliului
Mondial al Aurului (CMA). Com-
parativ cu trimestrul
precedent, cererea a
fost cu 10% mai micã,
în timp ce, faþã de pe-
rioada similarã a anului
trecut, a scãzut cu 7%,
din punct de vedere
cantitativ, potrivit ra-
portului. În termeni va-
lorici, cererea s-a redus
marginal faþã de al doi-
lea tr imestru al lui
2011. În primul semes-
tru, cererea de aur a to-
talizat 2.091 tone, cu
5% sub nivelul înregistrat în aceeaºi
perioadã.

Achiziþiile de aur pentru produce-
rea de bijuterii s-au diminuat cu 15%
între iunie 2011 ºi iunie 2012, pânã
la nivelul de 418,3 tone. Declinul a
fost aproape generalizat, determinat,

în special, de un nivel al preþurilor
mai ridicat decât în al doilea trime-
stru al anului trecut. Piaþa care a ge-
nerat o parte importantã a scãderii a
fost cea indianã, unde cãderea a fost
abruptã, în condiþiile în care preþul
metalului preþios a atins nivelul re-

cord de 30.000 rupii pentru zece gra-
me, aratã CMA. Segmentul bijuterii-
lor a generat 42% din cererea de aur
în trimestrul al doilea.

Cererea de aur pentru bijuterii în
prima jumãtate a anului a ajuns la
906,4 tone, în coborâre cu 13% faþã

de perioada similarã a lui 2011.
Valoarea cererii în trimestrul doi a

fost de 21,6 miliarde dolari, cu 9%
mai micã decât cea înregistratã în
acelaºi interval al anului trecut.

Sectorul tehnologic a generat o
cerere de aur de 112,2 tone, în scãde-

re cu 5% faþã al doilea
trimestru al lui 2011. Va-
loarea cererii a fost de
5,8 miliarde dolari.
Comparativ cu trimes-
trul precedent, s-a înre-
gistrat o creºtere de 3%.

Cererea a fost
constrânsã de cãtre o
combinaþie rezultatã din
escaladarea problemelor
din Europa, în centrul
atenþiei aflându-se Spa-
nia, reducerea timidã a
ºomajului în Statele

Unite, precum ºi de încetinirea eco-
nomiei Chinei, care au afectat încre-
derea din partea consumatorilor, ex-
plicã reprezentanþii CMA.

ALEXANDRU SÂRBU
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Banca centralã a SUA (Federal Reserve

– Fed) se va reuni la data de 12-13

septembrie, când va lua o decizie în pri-

vinþa politicii monetare viitoare.

Remus Vulpescu, ºeful Oficiului Partici-

paþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie

(OPSPI), ne-a declarat, comentând de-

claraþiile oficialului PCC: “Noi vrem sã

privatizãm combinatul. Avem un grafic

de licitaþie strâns pentru asta. Sper ca

PCC sã nu fi fãcut declaraþiile acestea

pentru a îndepãrta potenþialii investitori

interesaþi de privatizarea Oltchim”.

Wojciech Zaremba: “Conversia ar fi fost utilã, dacã ar fi

cuprins toate datoriile combinatului”.


