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Spania neagã iminenþa
solicitãrii unui pachet de
salvare

Premierul Spaniei, Mariano Ra-
joy, a negat, ieri, zvonurile potrivit
cãrora þara sa plãnuieºte sã solicite în
curând un pachet de susþinere finan-
ciarã de la zona euro.

Marþi, unele surse oficiale citate
de presa internaþionalã declarau cã
Spania este pregãtitã sã cearã ajutor
financiar de la zona euro, cel mai de-
vreme în weekend-ul viitor.

De menþionat cã agenþia de eva-
luare Moody’s va decide pânã la fi-
nele acestei luni dacã menþine sau
scade ratingul Spaniei.

Creºte inflaþia în
economiile dezvoltate

Rata anualã a inflaþiei a urcat în
economiile dezvoltate în august, pe
fondul avansului preþurilor energiei.

Potrivit Organizaþiei pentru Coope-
rare ºi Dezvoltare Economicã, preþuri-
le de consum din cele 34 de þãri mem-
bre ale sale au crescut cu 2% în inter-
valul septembrie 2011 – august 2012,
faþã de un avans de 1,9% înregistrat în
cele 12 luni încheiate în iulie.

Finlanda: “Nu suntem
dispuºi sã plãtim pentru
falimentele altora”

Premierul finlandez, Jyrki Katai-
nen, a afirmat ieri, într-un interviu
publicat de Le Figaro, cã þara sa nu
este dispusã sã plãteascã pentru “fa-
limentele altora”, dar poate sã ofere
un ajutor condiþionat, dacã unele sta-
te, precum Spania, vor solicita un
plan de salvare.

“Dorimsã ajutãmatunci când exis-
tã o urgenþã, dar nu se poate cere unei
bãnci sãnãtoase sã finanþeze o bancã
bolnavã sau unei þãri riguroase sã
plãteascã pentru falimentul vecinilor
sãi”, a spus Katainen. (V.R.)
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Oltchim se pregãteºte
sã-ºi reporneascã
producþia
Noul director general al

Oltchim, Mihai Bãlan, s-a
întâlnit, ieri, cu reprezen-

tanþii salariaþilor ºi i-a anunþat care
sunt planurile domniei sale pentru
combinat. Corneliu Cernev, liderul
interimar al Sindicatului Liber
Oltchim, ne-a declarat: “Domnul
Bãlan ne-a comunicat cã are mandat
de la Ministerul Economiei sã re-
porneascã instalaþiile, sã aducã so-

cietatea pe profit ºi sã o pregãteascã
de privatizare. Noul director s-a pre-
zentat ºi a anunþat cã nu vor avea loc
disponibilizãri”.

Domnia sa nu a dorit sã ne ofere
detalii despre asigurarea finanþãrii,
precizând cã acestea vor fi anunþate
astãzi sau mâine de Ministerul Eco-
nomiei.

Surse din combinat ne-au spus,
însã, cã finanþarea ar fi deja asiguratã
dintr-un împrumut sindicalizat ºi cã
ministerul ar fi renunþat la ideea nu-
mirii Alvarez&Marsal în funcþia de
administrator special al Oltchim,
noul director având mandat sã pre-
gãteascã societatea pentru o privati-
zare. Oltchim se aflã în administrare
specialã în vederea privatizãrii de la
finele lunii iunie. Pânã la închiderea
ediþiei, Ministerul Economiei nu a
anunþat cine va fi administratorul
special al Oltchim.

ALINA TOMA VEREHA
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Primul pas spre Uniunea Bancarã
Europeanã naºte dezbateri
aprinse în Parlamentul European
Parlamentul European

(PE) a început dez-
baterea propunerii

fãcute de cãtre Comisia Eu-
ropeanã (CE) pentru insti-
tuirea sistemului unic euro-
pean de supraveghere a
bãncilor (SUSB).

Instituirea SUSB este pri-
mul pas pentru realizarea
Uniunii Bancare Europene,
care, în viitor, ar urma sã includã ºi
un sistem unic de garantare a depozi-
telor bancare ºi un sistem unic de re-
structurare a bãncilor ajunse în difi-
cultãþi financiare.

Voinþa politicã pentru realizarea
SUSB a fost exprimatã de cãtre Con-
siliul ºefilor de state sau de guverne
din zona euro, din 29 iunie 2012,
chiar dacã existã încã diferenþe între
Germania, Spania ºi alte state mem-
bre asupra conceptului de Uniune
Bancarã.

Se are în vedere cã, în timp ce bãn-

cile opereazã transnaþional,
supravegherea acestora se
realizeazã dupã reguli na-
þionale, iar atunci când bãn-
cile intrã în dificultãþi, de
regulã, plãtitorii de impozi-
te sunt cei chemaþi sã con-
tribuie la asanarea acestora.
Prin urmare, este nevoie de
un SUSB, pentru a îmbunã-
tãþii activitatea de suprave-

ghere ºi, pe aceastã cale, sãnãtatea
instituþiilor de credit ºi stabilitatea sis-
temului financiar.

Totodatã, instituirea SUSB ar per-
mite ca o bancã sau alta din zona
euro, intratã în dificultate, sã poatã
aveaaccesdirect la resurseleMecanis-
mului european de stabilitate, cu res-
pectarea anumitor condiþionalitãþi,
nemaifiind nevoie sã se recurgã la
sprijinul financiar al unui stat mem-
bru sau al altuia, care, implicit, ar
conduce la mãrirea datoriei publice.

Propunerea CE are în vedere ca

Banca Europeanã Centralã (BEC) sã
preia atribuþia de supraveghere a in-
stituþiilor de credit din zona euro,
având ca bazã legalã articolul 127
din Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene.

În acest scop, prin proiectul de re-
gulament, propus de cãtre CE, se fac
urmãtoarele precizãri principale:
l la nivelul BEC, se va face o dis-

tincþie clarã între atribuþiile de politi-
cã monetarã ºi cele de supraveghere
a bãncilor;
lBEC va licenþia ºi autoriza func-

þionarea instituþiilor de credit ºi va
putea suspenda sau anula licenþele ºi
autorizãrile date;
l în activitatea de supraveghere,

BEC va lua deciziile în mod inde-
pendent, dar va prezenta rapoarte în
faþa PE ºi a Consiliului ºefilor de sta-
te sau de guverne din zona euro, cu
privire la îndeplinirea activitãþii de
supraveghere;
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STOLOJAN

Europarlamentar

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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

ÎN TIMP CE PENTRU OFICIALII BCE TEAMA DE INFLAÞIE ESTE EXAGERATÃ…

În inima UE este gata sã înceapã
un rãzboi nemilos împotriva preþurilor

“Guvernul este gata sã porneascã
rãzboiul contra preþurilor ridicate”,
scria sãptãmâna trecutã cotidianul
belgian Le Soir. Cotidianul De
Standaard exprimã mai plastic ini-
þiativa guvernamentalã, amintin-
du-ne de o expresie utilizatã în legã-
turã cu operaþiunile monetare ale
Federal Reserve: “Bazooka împo-
triva preþurilor”.

Subiectul articolelor a pornit de la
unproiect legislativ, aflat foarte aproape
de aprobare în Parlamentul Belgiei,
care va permite funcþionarilor din Mi-
nisterul Economiei “sã treacã la acþiu-

ni corective pentru a nu per-
mite creºterea preþurilor”,
dupã cum aratã Le Soir. Mã-
surile temporare permise de
lege includ ºi îngheþarea
preþurilor pe o perioadã de
pânã la ºase luni.

Dar de unde vine graba
autoritãþilor belgiene?
Preþurile de consum ºi-au
temperat creºterea anualã în sep-
tembrie 2012 pânã la 2,8%, de la
2,9% în luna precedentã, pe fondul
unei creºteri lunare de 0,2%, rata
inflaþiei aflându-se destul de apro-

ape de limita superioarã a
BCE, de 2%.

La prima vedere, nimic
nu justificã noua iniþiativã
legislativã. Dincolo de ace-
asta, însã, presiunile infla-
þioniste se acumuleazã la
nivelul produselor alimen-
tare ºi energiei. Datele ofi-
ciale aratã cã preþurile ener-

giei au crescut cu aproape 50% de la
începutul anului 2006, ale alimente-
lor cu circa 22%, în timp ce indicele
general al preþurilor a crescut cu
17,5%, iar salariul mediu cu 13%.

Comunicatul de presã referitor la
evoluþia preþurilor din septembrie
2012 aratã cã preþurile gazelor natu-
rale ºi ale electricitãþii au fost deja
îngheþate temporar începând cu 1
aprilie 2012.

Pentru Dominique Michel, direc-
torul general al Comeos (n.a. Fede-
raþia patronatelor din comerþ ºi servi-
cii din Belgia), legea “nu face nimic
pentru abordarea cauzelor structura-
le ale preþurilor ridicate, cum ar fi in-
dexarea automatã a salariilor”.

Prin declaraþia sa, Michel nu face,
din pãcate, decât sã-ºi arate ignoran-

þa cu privire la adevãratele cauze ale
inflaþiei. Oare indexarea automatã a
salariilor nu a fost inclusã în legisla-
þie tocmai pentru ca puterea de cum-
pãrare a populaþiei sã þinã pasul cu
inflaþia monetarã?

Pe lângã declaraþiile din presã ale
directorului Dominique Michel, Fe-
deraþia Comeos a publicat ºi un co-
municat pe propriul site, în care se
întreabã dacã “guvernul îi va obliga
pe comercianþi sã vândã în pierde-
re”, în condiþiile în care aceastã prac-
ticã este interzisã în Belgia.
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Marius Mateescu: “Insolvenþa
Hidroelectrica afecteazã indirect
relaþiile bancare ale Transelectrica”
l “Pierderea financiarã înregistratã a fost în principal rezultatul deprecierii
monedei naþionale” l “Valoarea totalã a investiþiilor pe care «Transelectrica»
trebuie sã le realizeze pentru a putea prelua în SEN energia eolianã din zona
Dobrogea, Moldova precum ºi energia ce va fi produsã la unitãþile 3 ºi 4 ale
CNE Cernavodã se ridicã la aproximativ 500 milioane de euro”

(Interviu cu domnul Marius Ion Mateescu,
directorul general al “Transelectrica”)

Reporter: În primul se-
mestru, Transelectrica ºi-a
redus profitul de aproape
opt ori faþã de perioada si-
milarã a anului trecut, deºi
în primul trimestru a avut
un profit de aproape 50%.
Care au fost motivele scã-
derii atât de mari a profitu-
lui?

Marius Ion Mateescu:
În primul trimestru al anu-
lui 2012, Transelectrica a
înregistrat un profit brut de
57 milioane lei, iar la 30 iu-
nie 2012 profitul brut a fost
de 32 milioane lei. Ambele
valori au fost mai mici
decât rezultatele perioade-
lor similare ale anului 2011,
în principal din cauza acti-
vitãþii operaþionale, dar ºi din cauza
rezultatului financiar. Pe linie opera-
þionalã am fost afectaþi de scãderea
cantitãþii de energie electricã trans-
portatã, care a determinat în mod di-

rect o reducere a veniturilor, dar am
înregistrat ºi o creºtere a unor cate-
gorii de cheltuieli, ºi anume: obliga-
þiile de platã din tariful de servicii de
sistem funcþionale – componenta de

cheltuialã aferentã PRE (n.r
Pãrþi Responsabile cu Echi-
librarea) schimburi interna-
þionale, amortizarea, men-
tenanþa minorã, cheltuielile
cu TELETRANS ºi altele.

Reporter: În contul de
profit ºi pierderi, pe primul
semestru, se remarcã o scã-
dere dramaticã a veniturilor
financiare, rezultatul finan-
ciar fiind, de fapt, o pierde-
re de 37 milioane de lei.
Care a fost cauza înregis-
trãrii acestei pierderi? Cum
a influenþat deprecierea
monedei naþionale rezul-
tatele financiare? Aþi încer-
cat sã faceþi operaþiuni de
hedging pentru a vã apãra
împotriva unor asemenea

probleme?

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

SITUAÞIA DE LA SIF MUNTENIA, ÎN AER

Cine reprezintã acþionarii
SIF Muntenia: fostul sau
actualul Consiliu?
l Noii reprezentanþi ai acþionarilor SIF Muntenia,
suspendaþi în instanþã l Olimpiu Blãjuþ: “Suspendarea
deciziilor AGA nu are nici un efect” l Avocatul Gheorghe Piperea: “Revocarea
fostului consiliu ºi-a produs efectele, iar mandatul noului consiliu a fost
suspendat în instanþã”

Acþionarii SIF Muntenia par
sã fi rãmas fãrã reprezen-
tanþi, dupã ce instanþa a sus-

pendat, marþi, deciziile AGA prin
care a fost ales un nou Consiliu al
Reprezentanþilor Acþionarilor.

Cele douã hotãrâri AGA din 7 iu-
lie de la SIF Muntenia (SIF4), prin

care a fost revocat vechiul Consiliu
al Reprezentanþilor Acþionarilor ºi
numiþi noi membri, au fost suspen-
date, marþi, printr-o ordonanþã
preºedinþialã emisã de Tribunalul
Bucureºti.

Olimpiu Blãjuþ, preºedintele Con-
siliului ales în iulie, considerã, însã

cã decizia Tribunalului nu are nici un
efect, întrucât ambele hotãrâri ale
adunãrii generale a acþionarilor au
fost complet executate înainte de
pronunþarea hotãrârii judecãtoreºti.

ADINA ARDELEANU
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PE MODELUL PROPUS LA TRANSELECTRICA,

FP vrea conducere dualistã
ºi la Hidroelectrica

Fondul Proprietatea (FP) a
solicitat întrunirea acþiona-
rilor Hidroelectrica în douã

adunãri generale (AGA), pe data
de 31 octombrie, pentru aprobarea
trecerii la un sistem dualist de con-
ducere în cadrul companiei ºi pen-
tru numirea membrilor în Consi-

liul de Supraveghere. FP propune
instituirea conducerii dualiste
dupã ieºirea din insolvenþã a Hi-
droelectrica.

Euro Insol, administratorul judi-
ciar al producãtorului de energie, a
avizat convocatoarele AGA.
Astfel, într-o AGA extraordinarã,
acþionarii Hidroelectrica sunt che-
maþi sã aprobe, printre altele, mo-
dificarea actului constitutiv al so-
cietãþii pentru instituirea conduce-

rii dualiste.
Într-o AGA ordinarã, FP propune

numirea celor ºapte membri în Con-
siliul de Supraveghere, stabilirea re-
muneraþiei acestora ºi a mandatelor.
Numele propuse în urma procedurii
de recrutare a managerilor profe-
sioniºti sunt Bogdan Ciucu, Nick
Curtis, Alin Andrei Hareþ, Marek
Modecki, Trevor Murch ºi Simon
Wong. (A.T.)
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