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Grecia ar putea rostogoli
obligaþiunile deþinute
de BCE

Grecia ar putea rostogoli obliga-
þiunile sale de zeci de miliarde de
euro pe care le deþine BCE sau ar pu-
tea încerca sã obþinã bani din emite-
rea suplimentarã de titluri pe termen
scurt, pentru acoperirea unui posibil
deficit de finanþare în urmãtorii ani,
conform viceministrului elen de Fi-
nanþe Christos Staikouras.

Dacã deficitul bugetar sau venituri-
le din privatizare nu corespund þintelor
stabilite în schimbul celui de-al doilea
pachet de asistenþã financiarã, þara s-ar
putea confrunta cu un deficit de finan-
þare, a avertizat Christos Staikouras,
fãrã sã ofere detalii în acest sens.

S&P: Economia zonei
euro va scãdea cu 0,8%
în 2012

Agenþia de rating Standard & Po-
or’s (S&P) estimeazã cã economia
zonei euro va înregistra un declin de
0,8% în acest an ºi va stagna în 2013,
iar statele de la periferia zonei euro
vor fi cele mai afectate de recesiune.

Anterior, într-un raport din luna iu-
lie, S&P anticipa o scãdere de 0,7% a
PIB-ului zonei euro pentru acest an ºi
o creºtere de 0,3% în 2013.

BCE ºi Bundesbank
analizeazã legalitatea
programului de achiziþie
a obligaþiunilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi Bundesbank (banca centralã a
Germaniei) studiazã legalitatea nou-
lui program de achiziþie a obligaþiu-
nilor, ceea ce ar putea amâna din nou
rezolvarea crizei datoriilor din zona
euro, anunþã publicaþia Bild. (V.R.)

CACEALMAUA DE LA OLTCHIM

Dan Diaconescu, într-o operaþiune
de tip SRI, fãrã SRI

D
an Diaconescu nu a fugit
din þarã, ci se aflã în Spa-
nia, ca sã facã rost de bani
de la finanþatorul rus,

conform corespondentului nostru
israelian, care deþine strânse legãturi
la Madrid, astfel cã, probabil, Victor
Ponta s-a pripit când a declarat cã
D.D. nu are banii, pentru cã, deºi ace-
la a mers la cacealma în privatizarea
Oltchim, totuºi pãstreazã unele mici
ºanse sã obþinã fondurile necesare, în

rãstimpul de o sãptãmânã, care i-a
mai rãmas sã semneze contractul.

Sursele noastre afirmã cã oraºul
Munchen ar fi fost doar o escalã pen-
tru Dan Diaconescu, care nu ºtia, la
momentul îmbarcãrii sale în avion,
dacã destinaþia finalã este Moscova,
Barcelona sau Madrid, dar cã, în acest
moment, ar fi poposit în Spania.

Aici ar urma sã se vadã cu câþiva
reprezentanþi ai unor firme ruseºti,
care se pare cã sunt interesate sã fur-

nizeze banii necesari
achitãrii acþiunilor deþi-
nute de statul român
(prin OPSPI) la Oltchim
S.A. Râmnicu Vâlcea,
întrevedere intermediatã
de Eugen Anca (celebru
prin gluma recuperãrii
tezaurului românesc de
la Moscova ºi implicarea
în afacerea datoriei Ger-
maniei faþã de România,
despre care multã lume
afirmã cã ar fi un farseur,
în timp ce câþiva afirmã
cã ar fi, de fapt, un naiv
utilizat de serviciile ruse
pentru a testa disponibi-
litatea de negociere a
Bucureºtiului) ºi mai pu-
þin cunoscutul Alexan-

dru Dolghin, care afirmã cã repre-
zintã interesele TISE, o subsidiarã a
Gazprom.

Sursele noastre susþin cã D.D. ar fi
primit promisiunea cã, astãzi, va pri-
mi banii de care are nevoie pentru
Oltchim, dar nu este clar dacã promi-
siunea va fi onoratã, deºi ruºii i-au
schiþat un program mult mai amplu
de finanþare a preluãrii unor active
sau pentru privatizarea unor obiecti-
ve din domeniul energetic românesc,
un plan care se regãseºte în declara-
þiile considerate fantasmagorice ale

lui Dan Diaconescu, privitoare la
Transgaz, Hidroelectrica, Tarom,
CFR Cãlãtori, CFR Marfã.

Deºi este adevãrat cã ruºii ºi-au
exprimat intenþia sã preia Oltchim
(iar Constantin Roibu o ºtie), even-
tual “la pachet” cu Arpechim ºi une-
le CET-uri, totuºi Dan Diaconescu
este posibil sã devinã o victimã a
”ruletei ruseºti”, pentru cã nu pot
exista dubii cã Moscova ar fi mai in-
teresatã sã compromitã privatizarea
Oltchim, ale cãrei acþiuni vor scãdea
vertiginos dupã acest scandal,

urmând sã fie preluatã la un preþ mult
mai scãzut.

Fãrã ruºi, D.D. este o frunzã-n
vânt, pentru cã, de exemplu, Grupul
de presã Oglinda, care deþine OTV
(printre altele), a fost declarat în in-
solvenþã, neavând capacitatea sã re-
turneze nici creditul de cinci milioa-
ne de euro, contractat cu BRD, care a
fost reeºalonat pe opt ani.

MAKE,
ANCUÞA STANCIU
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Ce se întâmplã
cu o anumitã parte a
bancherilor centrali?
Axel Weber a plecat de la

conducerea Bundesbank în
aprilie 2011, pe fondul di-

vergenþelor majore privind
nivelul acceptabil de impli-
care al bãncilor centrale în
rezolvarea crizei datoriilor
suverane din Europa.

În a doua parte a anului
trecut ºi-a anunþat demisia
din conducerea executivã a
BCE, din “motive persona-
le”, ºi Jürgen Stark. Tendinþele de
încãlcare gravã a mandatului BCE ºi
a tratatelor europene au reprezentat,
bineînþeles, adevãratul motiv al de-
misiei lui Stark.

Dupã materializarea acestor ten-
dinþe, preºedintele Bundesbank,
Jens Weidmann, a comparat acþiuni-
le bãncilor centrale cu “lucrul diavo-
lului”, fiind conºtient cã îºi va accen-
tua izolarea în cadrul Eurosistemu-
lui. Oare ce se întâmplã cu o anumitã
parte a bancherilor centrali?

Deviaþionismul de la “ortodoxia”
tipãririi banilor ca mijloc universal ºi
nedureros de rezolvare a crizelor nu
se manifestã doar în Europa.

La ultima ºedinþã a Comitetului de
Politicã Monetarã al Federal Reser-
ve, Jeffrey Lacker, preºedintele Fe-
deral Reserve Bank of Richmond, a
votat împotriva QE3 deoarece “di-
recþionarea creditului cãtre anumite
sectoare economice reprezintã un rol
nepotrivit pentru Federal Reserve”,
intrând prea mult în teritoriul politi-

cii fiscale.
La doar o zi dupã ce Jens Weid-

mann a denunþat pactul faustian al
bãncilor centrale, Richard
Fisher, preºedintele Federal
Reserve Bank of Dallas, a
lansat un atac neobiºnuit la
adresa conducerii politice de
la Washington.

În cadrul unei întâlniri a
Clubului Harvard din New
York, Fisher a declarat cã

este tentat sã compare Congresul cu
marinarii beþi (n.a. de la expresia “a
cheltui ca un marinar beat într-o per-
misie în port”), dar nu o poate face
deoarece “comparaþia ar putea fi

consideratã jig-
nitoare pentru
marinarii beþi”.

Preºedintele
Fed-ului din
Dallas a oferit ºi
varianta sa de
rãspuns unei in-
terpelãri senato-
riale recente
adresate lui Ben
Bernanke. Într-o

aluzie deloc subtilã la tiparniþele
Fed-ului, senatorul Charles Schumer
i-a spus preºedintelui Federal Reser-
ve cã a rãmas ultima cale de acþiune.

Replica lui Bernanke a fost prea
diplomaticã pentru Fisher. Dupã ce a
precizat audienþei cã a fost coleg cu
Schumer la Harvard, preºedintele
Fed-ului din Dallas a oferit varianta
sa de rãspuns: “Nu, domnule sena-
tor, dumneavoastrã ºi colegii dum-
neavoastrã suneþi singura cale de ac-
þiune. Pentru cã dumneavoastrã ºi
colegii dumneavoastrã, democraþi ºi
republicani, aþi împovãrat naþiunea cu
datorii ºi ne-aþi trãdat copiii. Treziþi-vã.
Sacrificaþi ambiþia dumneavoastrã po-
liticã pentru binele þãrii – pentru bine-
le copiilor ºi nepoþilor noºtri".

(continuare în pagina 3)

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”

Acuzaþii grave la care Cristian Sima
nu rãspunde, ci ameninþã
l Surse: “Cristian Sima intenþiona delistarea Sibex ºi despãgubirea preferenþialã
a acþionarilor care erau ºi clienþi WBS” l Sima ne ameninþã a doua oarã

Contestat de o bunã parte din
acþionari, Cristian Sima,
preºedintele Sibex, se con-

fruntã cu o serie de acuzaþii grave.
Surse din piaþã susþin cã, deºi s-a

retras, oficial, de la casa de brokeraj
WBS, Cristian Sima
avea în plan sã acopere
pierderile unor clienþi

WBS, care ar fi ºi acþionari Sibex,
prin intermediul bursei sibiene.

Astfel, potrivit surselor noastre,
planul era ca Sibex sã fie delistat,
ceea ce ar fi însemnat cã toate cele
trei societãþi din grup – bursa, Casa
de Compensaþie ºi Depozitarul – ar fi
devenit închise. Mai departe, Casa
de Compensaþie ºi Depozitarul ar fi
cumpãrat acþiunile Sibex deþinute de
cei care l-ar fi susþinut pe Sima, la
preþuri preferenþiale, de peste 2
lei/unitate, în detrimentul celorlalþi
acþionari, afirmã sursele citate.

Sumele ar fi fost, astfel, suficiente

sã compenseze pierderile înregistra-
te în conturile acþionarilor respectivi
la WBS, conform surselor.

Cristian Sima ar controla condu-
cerea Casei de Compensaþie, iar în
curând este convocatã o AGA pen-
tru revocarea Consiliului Depozita-

rului Sibex, mai precizeazã sur-
sele noastre.

În luna aprilie, Cristian Ionescu,
CEO Coface România, ºi Ciprian
Pãltineanu, UniCredit România, i-au
înlocuit în Consiliul de administraþie
al CRC pe directorul SSIF Broker,
Grigore Chiº, ºi pe Adriana Viºan,
de la SIF2 Moldova, iar Anca Bu-
nea, WBS România, ºi-a pãstrat pos-
tul de preºedinte.

Zvonurile mai spun cã preºedinte-
le Sibex ar fi controlat din umbrã
WBS ºi cã ar fi speculat ºi pierdut
banii clienþilor. Potrivit surselor noas-
tre, clienþii WBS au primit raportãri
false, iar când ºi-au cerut banii îna-
poi, nu i-au primit. Cu toate acestea,
unii clienþi îl susþin în continuare pe
Cristian Sima, la conducerea Sibex,
calculându-ºi cã numai astfel mai au
ºanse sã-ºi recupereze banii.

(continuare în pagina 13)

Surse: Ordonanþa CNVM de amânare
a AGA Sibex rãmâne în vigoare
l Trei comisari, inclusiv preºedintele, au votat “pentru”, trei “împotrivã”, iar
unul a fost absent

Ordonanþa CNVM de amâ-
nare a Adunãrii Generale
Sibex, emisã în noaptea de

vineri spre sâmbãtã, pe la ora trei, în
ºedinþã de urgenþã, nu va fi retrasã,
deºi acest lucru ar fi fost posibil, po-
trivit unor surse din piaþã.

Potrivit statutului CNVM, deciziile
luate în ºedinþã de urgenþã trebuie vota-
te ulterior ºi de comisarii absenþi.

Vineri noaptea, s-au exprimat în
favoarea amânãrii AGA de la Sibex
preºedintele CNVM Gabriela
Anghelache ºi comisarii Dorina Mi-

hãilescu ºi Claudia Sava, potrivit
surselor noastre.

Ulterior, vicepreºedintele CNVM
Carmen Negoiþã (care este aºteptatã
sã preia, sãptãmâna viitoare, funcþia
de preºedinte) ºi comisarii Lorand
Kralik ºi Bogdan Chetreanu s-au ex-
primat împotriva ordonanþei, ultimul
dintre ei exprimându-ºi votul
telefonic, susþin sursele.

Cum vicepreºedintele CNVM
Alexe Gavrilã nu a putut fi contactat,
fiind plecat în concediu, votul “pen-
tru” al preºedintelui a fost cel care a

înclinat balanþa în favoarea
ordonanþei.

Însã, chiar ºi dacã ar fi fost retrasã,
ordonanþa ºi-a produs deja efectele,
ele fiind ireversibile.

Decizia CNVM a fost contestatã
puternic de acþionarii Sibex, dar ºi de
alte voci din piaþã, care au susþinut cã
CNVM a încãlcat legea când le-a in-
terzis acþionarilor sã se întruneascã
în AGA.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Vâjhaþul de la
Oltchim continuã în
aºteptarea banilor
lui Diaconescu

Vâjhaþul de la Oltchim a
continuat ºi ieri, în lipsa
lui Dan Diaconescu, care

va reveni astãzi în þarã. Autoritãþi-
le aºteaptã în continuare banii de
la Dan Diaconescu, luni fiind ulti-
ma zi în care jurnalistul mai poate
semna contractul de privatizare a
combinatului. Oficiul Participaþii-
lor Statului ºi Privatizãrii în Indu-
strie (OPSPI) a ºi cerut, luni, rea-
lizatorului de televiziune sã facã
dovada cã deþine cele 45 milioane
de euro pentru Oltchim, ca sã eli-
mine suspiciunile cã n-ar dispune
de aceºti bani.

Premierul Victor Ponta a þinut,
ieri, sã clarifice poziþia sa faþã de
Oltchim, menþionând cã acceptã
criticile ºi sfaturile presei ºi pe cele
ale analiºtilor economici, dar nu ºi
pe cele venite din partea PDL.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

DIRECTORATUL DE INFORMAÞII DESPRE OLTCHIM:

“Grupul Gazprom nu are
nici o legãturã cu situaþia”
Premierul Victor Ponta a spus, ieri, cã firma TISE, care

aparþine grupului “Gazprom”, s-a arãtat încã interesatã

de combinatul Oltchim. Contactaþi de noi ca sã comen-

teze declaraþiile autoritãþilor cu privire la interesul TISE

pentru Oltchim, retragerea companiei din privatizare

din cauza show-ului mediatic sau despre o posibilã ne-

gociere a companiei ruseºti cu Dan Diaconescu, direc-

toratul de informaþii al gigantului rus ne-a declarat:

“Grupul Gazprom nu are nici o legãturã cu situaþia”.

Premierul Ponta a mai spus ieri: “TISE ºi-a manifestat

interesul faþã de Oltchim încã de anul trecut. A

cumpãrat caietul de sarcini ºi a comunicat oficial cãtre

minister pe 17 septembrie: «Vã informãm cã decizia

noastrã este de a nu participa în procesul de privatiza-

re. Cu toate acestea, decizia din acest moment nu ex-

clude interesul de a continua cooperarea cu autoritãþi-

le în ceea ce priveºte o viitoare privatizare». Compa-

nia a þinut cont probabil ºi de turnura mediaticã pe

care o luase procedura de la Oltchim”.

MAKE

“Sacrificaþi ambiþia dumneavostrã
politicã pentru binele þãrii – pentru
binele copiilor ºi nepoþilor noºtri.
Pentru cã dacã nu faceþi asta, toate
deciziile de politicã monetarã ale
Federal Reserve nu vor valora nimic.”

RICHARD FISHER, Preºedintele Federal
Reserve Bank of Dallas
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