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Spania cere un

pachet de salvare

dacã obþine condiþii

acceptabile
Spania va lua în considerare un

plan de salvare în cazul în care con-
diþiile impuse sunt acceptabile, a de-
clarat, ieri, vicepremierul Soraya Sa-
enz de Santamaria, acesta fiind cel
mai puternic semnal din partea gu-
vernului de la Madrid cã s-ar îndrep-
ta cãtre un împrumut extern.

Saenz a declarat postului Telecin-
co: “Dacã vom reuºi sã ducem costu-
rile de împrumut la un nivel mai re-
dus, acceptabil, ºi dacã nu va fi nece-
sar un sacrificiu intolerabil pentru
spanioli, atunci vom analiza un posi-
bil împrumut. Dacã reducem costu-
rile de împrumut, plãtim mai puþin,
iar dacã vom face acest lucru prin in-
termediul reformelor, fãrã noi sacri-
ficii, atunci un plan de salvare ar pu-
tea fi o opþiune”.

Creditele

neperformante din

Spania, la un nou record
Proporþia creditelor neperforman-

te în portofoliul bãncilor spaniole a
ajuns, în iulie, la cel mai ridicat nivel
din ultimii 50 de ani, conform bãncii
centrale de la Madrid, care aratã cã
aproape unu din zece împrumuturi
este considerat riscant.

Volumul creditelor neperformante
din Spania (în principal imobiliare) a
crescut la 169,3 miliarde euro în iu-
lie, de la 164,4 miliarde euro în iunie,
proporþia acestora în totalul împru-
muturilor ajungând la 9,9% în iulie,
de la 9,4% în iunie. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Umbra lui
Ioan Niculae la Oltchim

P
remierul Victor Ponta a co-
mentat, ieri, privatizarea
Oltchim, apreciind cã si-
tuaþia combinatului nu este

una fericitã, deoarece o ofertã este
“exoticã” (cel mai probabil s-a refe-
rit la Dan Diaconescu), iar cei de la
Chimcomplex sunt “prea mici” în
comparaþie cu Oltchim.

Dupã declaraþia lui Ponta, grupul
SCR, controlat de ªtefan Vuza, a
anunþat cã în oferta fãcutã pentru

Oltchim prin intermediul Aisa Invest
ºi Chimcomplex, sunt implicate ºi
alte grupuri industriale din þara noas-
trã. “Acestea vor fi angrenate în pro-
iectul Oltchim, inclusiv pânã la nive-
lul producþiei de etilenã, cum este
cazul Grupului InterAgro”, aratã co-
municatul SCR.

“Din motive de strategie, infor-
maþiile despre consorþiul firmelor
din industria românã care susþin
proiectul Oltchim al Grupului SCR,

ce vizeazã funcþionarea acestuia în
parametri optimi (prin crearea de
locuri de muncã ºi prin asigurarea
unui echilibru economic necesar in-
dustriei chimice), au fost confiden-
þiale, însã, astãzi (n.r. ieri), putem
face publice o parte din acestea”,
mai aratã grupul controlat de ªtefan
Vuza.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 6)
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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.

Transportatorul de pânã acum al unora dintre abo-
namente, pe Bucureºti, ºi-a încetat activitatea;
abonamentele corespunzãtoare au fost transferate
altei companii.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
Vã mulþumim pentru înþelegere,

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Morgan Stanley: “Economia
globalã, în zona crepuscularã”

Economia mondialã alunecã
într-o “zonã crepuscularã”,
fiind prinsã între expansiunea

din unele regiuni ºi recesiunea care a
revenit în alte zone, potrivit Morgan
Stanley, informeazã Bloomberg.

Banca americanã aratã cã proble-
mele economice actuale forþeazã
bãncile centrale sã revinã în
prim-plan. Sãptãmâna trecutã, Fede-
ral Reserve a decis
sã lanseze o nouã
rundã de “relaxare
cantitativã”, dupã ce Banca Centralã
Europeanã a convenit, la începutul
lunii, sã facã, în anumite condiþii,
achiziþii nelimitate de obligaþiuni ale
þãrilor puternic îndatorate.

Dar, conform analiºtilor, deºi mã-
surile anunþate au adus creºteri im-
portante pe pieþele acþiunilor, adevã-
ratul test constã în capacitatea aces-
tor mãsuri de a impulsiona economia
globalã.

Avertismentul Morgan Stanley,
susþinut de cãtre “Citigroup” Inc. ºi
“Pacific Investment Management”
Co., vrea sã arate cã, ºi în condiþiile
unui sprijin din partea bãncilor cen-

trale, încetinirea recentã semnaleazã
cã economia va înregistra un nivel de
creºtere care s-ar putea evapora
brusc, respectiv se va putea transfor-
ma în recesiune. În situaþia datã, po-
trivit specialiºtilor, economiile sunt
tot mai vulnerabile la un ºoc indus de
scãdere, mai ales cã actuala crizã a
datoriilor din Europa se adânceºte,
Statele Unite se apropie de aºa numi-

tul “vârf fiscal”,
iar pieþele emer-
gente au o expan-

siune lentã.

Euro se depreciazã din nou

Moneda unicã europeanã a scã-
zut ieri, pe pieþele externe, în raport
cu dolarul, dupã publicarea unei
analize potrivit cãreia încrederea
investitorilor germani a fost negati-
vã luna aceasta.

Euro a coborât cu 0,5% la ora
10.13, pe piaþa din New York, la
1,3055 dolari, dupã ce, în ziua prece-
dentã, urcase pânã la 1,3172 dolari –
cel mai ridicat curs din 4 mai pânã în
prezent. (V.R.)

INTERNATIONAL

CONCERTARE ÎN JURUL WBS ROMÂNIA,

Douã grupuri de acþionari
Sibex, obligate sã-ºi
reducã deþinerile la 5%

Douã grupuri de acþionari Si-
bex, dintre care unul con-
certat în jurul WBS Româ-

nia, au obligaþia sã-ºi reducã deþine-
rile la bursa sibianã la 5%, limita
impusã de lege pentru drepturile de
vot, în termen de trei luni de zile,
potrivit unor ordonanþe CNVM,
emise luni.

Primul grup
este format din
SSIF WBS
România, Mire-
la Narcisa Gri-
goroiu, Ioan
Alexandru Bo-
tezan, Anca
Elena Bunea,
“Kristin” SRL ºi
F.LLI Codo-
gnotto di Codognotto Gianfran-
co&C.-S.N.C. Aceºti acþionari de-
þin, în prezent, 16% din capitalul so-
cial al Sibex.

Totodatã, Comisia îi obligã ºi pe
Andrei Mihai Bejenaru ºi pe Radu
Dimofte, care deþin în prezent 8,25%
din Sibex, sã-ºi reducã participaþia.

Ordonanþele CNVM pot fi conte-
state în 30 de zile.

Având în vedere cã Adunarea ge-
neralã a Sibex este convocatã pentru
sâmbãtã, Comisia trebuie sã notifice
conducerea bursei concertãrile cons-
tatate, iar aceasta ar trebui sã dispunã
limitarea drepturilor de vot la 5%

pentru cele douã grupuri.

Concertarea din jurul WBS

Potrivit CNVM, Mirela Narcisa
Grigoroiu, Anca Elena Bunea, Ioan
Alexandru Botezan, Lionello Co-
dognotto ºi Alexandru Vladimir

Gãitan (mem-
bru al CA al
SIBEX) acþio-
neazã în mod
concertat, deoa-
rece sunt acþio-
nari ai SSIF
WBS România
SA ºi deþin cu-
mulat o pondere
de 51,31% din
capitalul social

al intermediarului.
Aceºti acþionari acþioneazã con-

certat cu WBS România, afirmã
CNVM.

Potrivit autoritãþii, Lionello Co-
dognotto deþine calitatea de admini-
strator ºi asociat cu o deþinere de
16,66% din capitalul social al F.LLI
Codognotto Di Codognotto Gian-
franco&C.-S.N.C.

Ioan Alexandru Botezan este admi-
nistrator ºi asociat cuodeþinerede82%
din capitalul social al “Kristin” SRL.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

RAPORTUL BNR ASUPRA STABILITÃÞII FINANCIARE:

Solvabilitatea unei bãnci locale,
sub pragul recomandat
ELENA VOINEA

Cele mai multe bãnci dispu-
neau, la finele anului
2011 ºi în primul semes-

tru al acestui an, de o solvabilitate
cuprinsã în intervalul 12-20% (17
bãnci), ca efect al mãsurilor de su-
praveghere adoptate de Banca
Naþionalã a României, potrivit
Raportului asupra stabilitãþii fi-
nanciare – ediþia 2012, publicat,
ieri, de BNR.

O singurã bancã consemna, în
luna iunie din acest an, o solvabili-
tate situatã sub pragul recomandat
în procesul de supraveghere (dar
superioarã nivelului minim regle-
mentat de 8%), precizeazã BNR.

“Singura bancã cu un raport de
solvabilitate situat în intervalul
8-10% deþinea, în iunie 2012, numai
0,1% din activele sistemului bancar,
iar faþã de aceasta au fost adoptate
mãsuri ferme de remediere a situaþiei
prudenþiale”, potrivit raportului.

Bãncile româneºti au
surclasat subsidiarele
greceºti, la cota de piaþã

Grupa bãncilor cu capital româ-
nesc a surclasat-o pe cea a bãncilor

cu capital grecesc, în privinþa cotei
de piaþã, ocupând locul secund
dupã grupa bãncilor cu capital aus-
triac, potrivit Raportului asupra
stabilitãþii financiare.

Banca Centralã menþioneazã:
“Cota de piaþã din punct de vedere
al activelor bãncilor cu capital ma-
joritar strãin a continuat trendul des-
cendent din 2011, atingând valoarea
de 81,2% la finele primului semes-
tru din 2012. Reducerea cotei de
piaþã s-adatorat, înprincipal, vânzã-
rilor de active imobilizate ºi neper-
formante în contextul restructurãri-
lor bilanþiere. Bãncile cu capital ma-
joritar austriac deþin, similar anilor
precedenþi, ceamaimarecotãdepia-
þã (38% la sfârºitul lui iunie 2012).

Grupa bãncilor cu capital majo-
ritar grecesc ºi-a redus cota de pia-

þã de la 16,3%, la 12,9%, fiind surcla-
satã de cea a bãncilor cu capital româ-
nesc, a cãrei pondere în activul agre-
gat a crescut pânã la 18,3%”.

(continuare în pagina 5)

Oltchim este
în moarte clinicã
ºi fãrã “ajutorul”
PCC
l Zaremba, într-un
interviu acordat ziarului
BURSA pe 5 septembrie
2012: “Nu vreau sã fiu
câºtigãtor ºi apoi sã fiu
acuzat cã am avut vreun
avantaj din faptul cã sunt
aici de cinci-ºase ani”

Presa autohtonã este, în ulti-
mele sãptãmâni, plinã de
fumigene ºi de un atac con-

centrat la compania germanã PCC.
Într-un interviu acordat în ex-

clusivitate ziarului BURSA, la
începutul acestei luni, reprezen-
tantul PCC în România, domnul
Wojciech Zaremba, s-a temut cã
procesul de privatizare al combi-
natului va fi contestat având în
vedere timpul foarte scurt de ana-
lizã a caietelor de sarcini: “Dacã
pentru noi, care suntem implicaþi
în acest proces de ani de zile, este
dificil, pentru alþi posibili investi-
tori va fi absolut un dezastru”.

(continuare în pagina 6)

SURSE BANCARE:

Traian Halalai, în cãrþi la EximBank

Traian Sorin Halalai, directo-
rul general adjunct ºi mem-
bru al Consiliului de Admi-

nistraþie al Bãncii Româneºti, ar pu-
tea sã fie numit în funcþia de
preºedinte al EximBank, ne-au de-
clarat surse bancare.

Domnul Halalai nu a putut fi con-

tactat pentru declaraþii pe marginea
acestui subiect, fiind în concediu
pânã sãptãmâna viitoare, potrivit re-
prezentanþilor bãncii.

Ministerul Finanþelor Publice
(MFP), acþionarul majoritar al
EximBank, a convocat Adunarea
Generalã a Acþionarilori bãncii pen-
tru 27 septembrie, ca sã decidã dacã
pãstreazã actuala conducere, numitã
la începutul anului 2009, în timpul
guvernãrii PSD – PDL.

Traian Sorin Halalai s-a alãturat,
în 2006, echipei Bãncii Româneºti,
dupã ce în perioada 1998 - septem-
brie 2006 a ocupat mai multe funcþii
de conducere în cadrul ING Româ-
nia, printre care ºi cea de director fi-

nanciar. Între august ºi octombrie
1995, Traian Halalai a lucrat ca
dealer în cadrul Bancorex.

EximBank este condusã, în pre-
zent, de Ionuþ Costea, preºedinte al
Consiliului de Administraþie ºi
preºedinte executiv. Domnia sa este
secondat de Luminiþa Manolache -
vicepreºedinte al Consiliului de
Administraþie ºi vicepreºedinte
executiv ºi Paul Ichim - vice-
preºedinte al CA ºi vicepreºedinte
executiv. Membrii neexecutivi ai
Consiliului de Administraþie sunt
Liviu Voinea, Gheorghe Ionescu ºi
Emilian Bãdicã.

ELENA VOINEA


