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Banca Elveþiei: “Criza din

zona euro se domoleºte,

scade presiunea pe franc”

Preºedintele Bãncii Naþionale a
Elveþiei (SNB), Thomas Jordan, a
declarat, ieri, cã evoluþiile recente
din zona euro sugereazã o ameliora-
re a situaþiei regiunii, ceea ce reduce
presiunea pe moneda þãrii - francul.
Oficialul SNB a fãcut referire la re-
cent anunþatul program al BCE pri-
vind achiziþia de obligaþiuni ale þãri-
lor îndatorate.

“Dacã Banca Centralã Europeanã
ºi guvernele din Europa vor imple-
menta în mod corect aceste instru-
mente, ne putem aºtepta ca situaþia sã
se îmbunãtãþeascã, respectiv sã spriji-
ne politica SNB”, a afirmat Jordan.

Sancþiuni pentru bãncile

spaniole care au emis

obligaþiuni preferenþiale

Comisia spaniolã pentru piaþa va-
lorilor mobiliare (CNMV) are de
gând sã sancþioneze aproximativ
58% dintre bãncile ºi casele de eco-
nomii care au emis ºi vândut partici-
paþii preferenþiale (produse hibrid,
între bonuri ºi acþiuni, a cãror renta-
bilitate depinde direct de rezultatele
financiare ale bãncii, ºi care nu au
datã de expirare), anunþã Agerpres.

Potrivit Europa Press, mãsura va
fi luatã pentru cã respectivele entitãþi
s-au fãcut vinovate de rele practici în
comercializarea acestor produse fi-
nanciare. Din cele 19 entitãþi banca-
re care au emis astfel de obligaþiuni,
din 1999 ºi pânã în mai 2011, în va-
loare totalã de 22 de miliarde euro,
aproximativ 11 au emis jumãtate
dintre aceste participaþii preferen-
þiale. Numele entitãþilor financiare
sancþionate nu a fost fãcut public deo-
camdatã. (V.R.)

EFECTELE SECETEI

Preþul energiei pentru
industrie a sãrit în aer

P
reþul energiei electrice
tranzacþionate pe piaþa li-
berã a sãrit în aer în ultime-
le douã luni, din cauza se-

cetei hidrologice. Astfel, pe piaþa
PCCB administratã de OPCOM,
preþul de tranzacþionare a energiei
pentru a doua jumãtate a acestui an a
crescut de la circa 220 de lei/MWh
(începutul lunii iulie), la circa 250 de

lei/MWh în prezent, pentru cantitãþi-
le livrate în bandã. Energia livratã în
orele de vârf a sãrit ºi de nivelul de
260 de lei/MWh, în urma tranzacþii-
lor realizate pe PCCB.

Astfel, consumatorii industriali
vor plãti, în a doua jumãtate a anului,
facturi de minim 350-380 de
lei/MWh pentru energia consumatã
(exemplul se referã la un consumator

alimentat pe medie tensiune). La
preþul energiei tranzacþionate pe
PCCB se adaugã tarifele de transport
distribuþie ºi furnizare, costurile cu
certificatele verzi, costurile de echi-
librare etc.

Mulþi furnizori sunt foarte nemul-
þumiþi de escaladarea acceleratã a
preþurilor ºi considerã cã industria
nu poate susþine aceste tarife. Ei afir-
mã cã producãtorii profitã de situaþie
ºi marcheazã profituri exagerate, în
condiþiile în care economia internã ºi
europeanã este în continuare afectatã
de crizã.

ALINA TOMA VEREHA
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Salariaþii “Oltchim” ameninþã cu un nou val de proteste,
dacã nu-ºi primesc salariile

Salariaþii “Oltchim” vor de-
clanºa, luni, un protest de am-
ploare la sediul combinatului,

dacã astãzi nu-ºi primesc cel puþin o
parte din salariile restante, urmare a
promisiunilor fãcute de Liviu Pop,
ministrul delegat pentru Dialog So-
cial, a anunþat, ieri, într-o conferinþã
de presã preºedintele Cartel Alfa,
Bogdan Hossu.

“Promisiunile sunt frumoase, dar
nu sunt de mâncat”, a afirmat Bog-
dan Hossu.

La eveniment au fost prezenþi ºi
Achille Duþu, preºedintele Fede-
raþiei Sindicatelor Libere din Chi-

mie ºi Petrochimie, ºi Mihai Dicu-
loiu, liderul Sindicatului Liber
Oltchim.

Liderul Cartel Alfa a spus cã sin-
dicaliºtii vor face o plângere la DNA
atât împotriva secretarului de stat,
Rodin Traicu, cât ºi a ministrului
Economiei, Daniel Chiþoiu, pe 24
septembrie, dacã pânã pe 21 septem-
brie nu este desemnat administrato-
rul strãin, astfel încât sã fie repornit
combinatul.

Mihai Diculoiu nu exclude o nouã
pichetare a Ministerului Economiei,
dupã cea anterioarã, din 27 iunie
2012.

Deºi autoritãþile au anunþat cã
s-au cumpãrat 13 caiete de
sarcini, sindicaliºtii atacã PCC

Sindicaliºtii sunt de pãrere cã per-
soanele intrate în greva foamei la
Oltchim, care cer demisia lui Mihai
Diculoiu, au fost mobilizate de factori
interesaþi ca potenþialii investitori ce
doresc preluarea combinatului sã fie
alungaþi ºi sã rãmânã doar un singur
candidat la privatizarea Oltchim, ac-
tualul acþionar minoritar PCC.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 5)

Protestele din Orientul Mijlociu
ridicã preþul petrolului
l Creºtere de peste 1% pe piaþa SUA, ieri dimineaþã

Cotaþiile petrolului brut au ur-
cat ieri, la bursele din New
York ºi Londra, ajungând la

cel mai ridicat nivel din ultimele trei
sãptãmâni, pe fondul temerilor lega-
te de faptul cã protestele din Yemen
ºi Libia ar putea ameninþa livrãrile
de profil din Orientul Mijlociu. La
baza avansului preþului petrolului au
stat ºi speranþele investitorilor pri-
vind adoptarea de noi mãsuri de sti-
mulare economicã de cãtre banca
centralã america-
nã (Federal Re-
serve).

Preþul petrolului West Texas
Intermediate (WTI) cu livrare în oc-
tombrie a urcat cu 1,23 dolari (1,3%)
la ora 10.03, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 98,24 dolari/
baril. La ICE Futures Europe din
Londra, cotaþia þiþeiului Brent cu li-
vrare în octombrie a crescut cu 89 de
cenþi (0,8%), la 116,85 dolari/baril.

Amintim cã protestatarii au încer-
cat sã ia cu asalt ambasada SUA din
Sana’a, Yemen, la douã zile dupã ce

patru persoane au fost ucise într-un
atac asupra unei misiuni diplomatice
americane în Libia. Demonstranþii
din Sana’a au încãlcat perimetrul de
securitate al ambasadei ºi au incen-

diat douã maºini,
în condiþiile în
care personalul

de securitate al instituþiei a tras în aer
ca sã disperseze mulþimea, conform
participanþilor la manifestaþii. Postul
TV Al Arabiya a informat cã un pro-
testatar a fost ucis, iar alþi cinci - rã-
niþi.

Analiºii sunt de pãrere cã, în acest
moment, evenimentele menþionate
influenþeazã dinamica þiþeiului, iar
atenþia investitorilor este îndrepta-
tã, în principal, cãtre factorii
geo-politici. (A.V.)

MATERII PRIME

PENTRU CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A GERMANIEI,
SALVAREA EURO A PRIMAT ÎN FAÞA DEMOCRAÞIEI

“Festung Europa”
post-democraticã
se îndreaptã cãtre “1984”
Î

nainte de verdictul Curþii Consti-
tuþionale a Germaniei asupra Tra-
tatului de înfi-

inþare a Mecanis-
mului European de
Stabilitate (MES),
cotidianul Handels-
blatt se întreba, re-
toric probabil, ce
vor alege judecãto-
rii între prãbuºirea
democraþiei ºi prãbuºirea monedei
unice.

Acum am aflat cã nimic nu mai
conteazã ºi nimic nu poate sta în faþa
unor planuri faraonice iluzorii. Curtea
Constituþionalã a Ger-
maniei a arãtat cã nu este
decât un pion politic în
jocul integrãrii forþate
europene, pion care a
încercat sã-ºi apere ono-
rabilitatea printr-o serie
de condiþii.

Decizia Curþii Consti-
tuþionale a Germaniei re-
prezintã un eveniment extrem de ne-
gativ pentru viitorul statelor europe-
ne. Ce va urma? Sã sperãm cã nu
vom asista curând ºi la “incendierea
Reichstag-ului”.

O astfel de variantã nu poate fi eli-

minatã, în condiþiile în care Herman
Van Rompuy ºi Mario Monti au pro-
pus, recent, organizarea unui summit
extraordinar al Uniunii Europene
pentru a contracara “sentimentul an-
tieuropean în creºtere”. O asemenea
întâlnire, pentru a produce rezultate-
le scontate, trebuie sã fie urmatã ºi
de crearea unui “eºalon de protec-
þie” a sentimentului european (n.a.
probabil denumit Europäische
Union Schutzstaffel), care sã ne
opreascã pe stradã pentru controlul
conºtiinþei.

Decizia Curþii Supreme a Germa-
niei pune într-o luminã favorabilã

implicarea Curþii Constituþionale a
României în soluþionarea crizei poli-
tice care ne macinã de ceva timp. Po-
vara deciziei a fost mai uºoarã pentru
judecãtorii noºtri, deoarece au trebu-
it sã aleagã doar între slugile care se

întrec sã scape cât mai repede de
suveranitatea naþionalã.

Democraþia nu a fost niciodatã în
joc. Dacã Europei îi pãsa cât de puþin
de acest “animal” pe cale de dispari-
þie, România nu ar fi fost primitã în
UE în 2007. Acum dezbaterile inten-
se din Parlamentul European pe
tema României sunt la fel de ancora-
te în meandrele concretului precum
dezbaterile creºtinilor despre sexul
îngerilor într-un Constantinopol
aflat sub asediul otomanilor.

În timp ce la Karlsruhe se aprindea
lumina verde pentru MES, Jose Ma-
nuel Barroso declara în faþa Parlamen-
tului European cã Europa trebuie sã
evolueze cãtre o “federaþie a statelor
naþiune”, pe baza unui nou tratat.

Incapabil sã priveascã în faþã
coºmarul în care s-a transformat vi-
sul european, sub “atenta ºi înþeleap-
ta” conducere a “elitelor politice”
continentale, Barroso a mai precizat
cã “în aceste vremuri de anxietate ar
fi o greºealã sã lãsãm soarta Europei
în mâinile populiºtilor ºi naþiona-
liºtilor”. Cu o zi înainte, un milion ºi
jumãtate de catalani îºi cereau
independenþa pe strãzile Barcelonei.

(continuare în pagina 15)

Surse din domeniul producþiei de energie afirmã cã industria nu va fi atât de afectatã
de preþul majorat al energiei ºi cã furnizorii nu spun adevãrul pentru cã sunt furioºi cã
le-au fost afectate profiturile substanþiale.
În sprijinul acestor afirmaþii, sursele noastre au adus statisticile ANRE (reglementato-
rul pieþei de energie) pentru 2011: volumul total tranzacþionat a fost de 87.168 GWh,
în condiþiile în care energia livratã efectiv pieþei libere este de trei ori mai micã.

(continuare în pagina 4)

“Este periculos sã laºi publicul
în spatele scenei. Publicul este
deziluzionat foarte uºor, iar apoi
se supãrã pe tine, deoarece iluzia
este cea care îi plãcea.”

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

CÃLIN
RECHEA

Departamentul Energiei din SUA a in-
format cã stocurile americane de petrol
brut au crescut cu 1,99 milioane de ba-
rili sãptãmâna trecutã, în timp ce
aºteptãrile arãtau un declin cu 2,9 mi-
lioane de barili.

TABERELE SE JUDECÃ LA TRIBUNAL

Instanþa, ultima soluþie pentru
conflictul de la SIF Muntenia
l Proces pentru suspendarea alegerii noilor reprezentanþi ai acþionarilor
l Înregistrarea deciziilor AGA SIF Muntenia din primãvarã, suspendatã provizoriu

SIF Muntenia a fost chematã în
judecatã, ieri, de ºaptespreze-
ce persoane, care solicitã sus-

pendarea hotãrârilor acþionarilor,
din iulie, privind revocarea Consi-
liului Reprezentanþilor Acþionarilor
ºi alegerea unuia nou, potrivit unui
comunicat transmis Bursei.

Procesul are termen de judecatã
pe 17 septembrie.

Instanþa pare singura cale de solu-
þionare a conflictului dintre noii re-
prezentanþi ai acþionarilor, aleºi în
Adunarea maraton din 7 iulie, ºi ad-
ministratorul SIF Muntenia, SAI
Muntenia, care se aflã în rãzboi încã
din primãvarã.

Prima încleºtare întregrupuldeacþio-
nari revoluþionari din jurul lui Gheorghe
Iaciu ºi administratorul SIF4, SAI
Muntenia, a avut loc la Adunarea Ge-
neralã din 12 aprilie. Atunci, unii ac-

þionari au solicitat dividende mai mari
ºi au cerut socotealã conducerii pentru
situaþiile financiare.

Andrici a obþinut la Curtea de
Apel blocarea temporarã a
înregistrãrii AGA din primãvarã

Nici dupã cinci luni de la ºedinþã,
hotãrârile AGA SIF4 Muntenia din
12 aprilie nu pot fi înregistrate la Re-

gistrul Comerþului,
dupã o decizie, de
miercuri, a Curþii de
Apel.

Deºi Tribunalul
Bucureºti a aprobat,
pe 13 iulie, cererea
SIF Muntenia de înre-
gistrare a deciziilor
AGA, Curtea de Apel
a dispus suspendarea

provizorie a deciziei tribunalului,
pânã la soluþionarea recursului.

Astfel, contestarea în instanþã a
noului CRA, comunicatã ieri, pare
un rãspuns al susþinãtorilor adminis-
tratorului, la decizia Curþii de Apel
venitã, cu numai o zi înainte, pe 12
septembrie.

ADINA ARDELEANU
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