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Charles Dallara, împotriva
unei noi reduceri a
datoriei Greciei

Reducerea datoriei Greciei cãtre
creditorii instituþionali - Uniunea
Europeanã ºi FMI - nu este de dorit
în acest moment, potrivit directoru-
lui general al Institutului pentru Fi-

nanþe Internaþio-
nale, Charles Dal-
lara, care se pro-
nunþã în favoarea
m i c º o r ã r i i
dobânzilor pentru
împrumuturi le
destinate Atenei.

“Cred cã o reducere a datoriei cã-
tre sectorul oficial, aºa cum au pro-
cedat creditorii privaþi, ar reprezenta
un risc politic pentru întreaga Euro-
pã. Nu este momentul acum”, a afir-
mat Dallara, adãugând: “Sectorul
oficial trebuie sã aibã ca prioritate
reducerea dobânzilor pe care Grecia
trebuie sã le plãteascã, atât pentru
împrumuturile vechi, cât ºi pentru
cele viitoare”.

Economia Portugaliei
continuã sã scadã

Economia Portugaliei a scãzut, în
perioada iulie – septembrie 2012,
pentru al optulea trimestru consecu-

tiv, iar rata ºoma-
jului a ajuns la un
nivel record, ca
urmare a mãsuri-
lor de austeritate
implementate de
guvernul de la Li-
sabona în vederea

reducerii deficitului bugetar.
Conform Institutului Naþional de

Statisticã, PIB-ul Portugaliei a scã-
zut cu 0,8% în trimestrul al treilea,
comparativ cu trimestrul al doilea,
când înregistrase un declin de 1,1%.
Economiºtii anticipau o scãdere de
0,6%.

În ritm anual, scãderea din trimes-
trul al treilea a fost de 3,4%.

Totodatã, rata ºomajului din Por-
tugalia a urcat la 15,8% în trimestrul
încheiat în septembrie, de la 15% în
cele trei luni precedente.

Declin de 7,2% pentru
economia Greciei

Economia Greciei a înregistrat o
scãdere de 7,2% în trimestrul al trei-
lea din 2012, faþã de aceeaºi perioa-

dã a anului trecut,
anunþã Elstat.
Scãderea vine
dupã un declin de
6,3% consemnat
în trimestrul al
doilea al anului
curent.

Economia elenã este în al cincilea
an de recesiune.

Italia a vândut titluri la
cel mai mic randament
din ultimii doi ani

Italia a vândut, ieri, titluri de stat
de 3,5 miliarde euro (4,46 miliarde
dolari) cu maturitatea la trei ani, la
cel mai mic randament din ultimii
doi ani.

TrezoreriadelaRomaaplasat titlurile
la un randament de 2,64% - cel mai
redus din octombrie 2010 pânã în
prezent. La licitaþia similarã anterioa-
rã, din 11 octombrie 2012, titlurile de
stat italiene au fost vândute la un ran-
dament de 2,86%.
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Dan Voiculescu, naºul agenþiilor
de publicitate?!
Ordonanþa de Urgenþã de mo-

dificare a Legii Audiovizua-
lului, pregãtitã de Guvern, a

generat un adevãrat val de reacþii
din partea agenþiilor de me-
dia, a membrilor CNA, dar
ºi din partea unor structuri
europene care reprezintã
agenþiile de comunicare.

Din start trebuie precizat
cã proiectul a fost aprig con-
testat înainte ca acesta sã
ajungã pe masa Guvernului
sau sã fie fãcut public în mod
oficial. Reacþiile vin în urma
unor informaþii prezentate
pe surse, fapt ce ridicã mai
multe semne de întrebare le-
gate de pãienjeniºul de inte-
rese care a fost deranjat.

Pe 6 noiembrie, potrivit
unui comunicatut apãrut pe site-ul
gov.ro, la capitolul acte normative
care ar fi putut fi discutate în repecti-
va ºedinþã exista ºi un proiect de mo-
dificare ºi completare a Legii Audio-
vizualului nr. 504/2002. Acest lucru
nu s-a întâmplat, deoarece proiectul
a fost remis Ministerului de Justiþie.

„În ºedinþa de guvern de pe 6 noiem-
brie respectivul proiect nu a mai in-
trat pentru cã s-a dus la Ministerul
Justiþiei pentru unele completãri. Nu

ºtiu de unde au obþinut documentul
colegii dumneavoastrã care au pre-
zentat amãnunte. În niciun caz de la
noi”, ne-a declarat Andrei Zahares-
cu, purtãtor de cuvânt al Guvernului.
Proiectul nu a figurat nici pe lista
actelor normative care urmau sã fie
discutate în ºedinþa de ieri a Guver-

nului, existând informaþii cã respec-
tiva Ordonanþã de Urgenþã va fi
adoptatã pe 20 noiembrie. Cum nimeni
nu îºi asumã proiectul, deºi toatã lu-

mea îi cunoaºte conþinutul, pe
aceastã temã au apãrut zvo-
nuri dinspre agenþiile care îl
contestã violent, paternita-
tea acestei idei fiindu-i atri-
buitã lui Dan Voiculescu.

La presiunea internã s-au
adãugat ºi luãrile de poziþie
ale unor organisme interna-
þionale care au strânsã legã-
turã cu agenþiile locale. Aso-
ciaþia Europeanã a Agenþiilor
de Comunicare (EACA) a
reacþionat la Ordonanþa de
Urgenþã de modificare a Le-
gii Audiovizualului, pe care
o pregãteºte Guvernul Româ-

niei la nici 24 de ore dupã ce Uniu-
nea Agenþiilor de Publicitate din
România (UAPR) a solicitat
printr-un comunicat de presã retra-
gerea proiectului.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 3)

AVERTISMENT BUNDESBANK:

“Criza din zona euro este
la fel de ameninþãtoare
ca acum un an”
l Banca centralã germanã continuã sã critice BCE

Banca centralã a Germaniei a
avertizat, ieri, cã actuala cri-
zã din zona euro este la fel

de ameninþãtoare cum era cu un an
în urmã.

“Riscurile la adresa sistemului fi-
nanciar german nu sunt mai reduse
în 2012 decât în
2011”, a atras
atenþia Bundes-
bank, în raportul sãu anual privind
stabilitatea financiarã în cea mai
mare economie a Uniunii Europene.

Banca a avertizat în special în
privinþa riscului ca ratele scãzute
ale dobânzilor sã încurajeze
creºterea preþurilor imobiliare în
zonele urbane, dupã ani în care
acestea au stagnat. Asta, în condi-
þiile în care bulele imobiliare au
fost o cauzã majorã a crizelor fi-
nanciare din Spania ºi Irlanda, dar
mai ales a celei din Statele Unite

ale Americii.
Andreas Dombret, membru al

board-ului executiv al Bundesbank,
a declarat: “Deºi este prea devreme
sã declar cã preþurile imobiliare re-
prezintã o ameninþare la adresa sta-
bilitãþii financiare din Germania,

experienþele altor
þãri aratã cã toc-
mai dobânzile

scãzute ºi lichiditatea ridicatã pot
încuraja exagerãri pe pieþele imobi-
liare”.

Raportul Bundesbank vine la
numai la o sãptãmânã dupã de Ma-
rio Draghi, preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE), a afir-
mat cã au existat semne (deºi slabe)
cã tensiunile din zona euro s-au
atenuat.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

DUPÃ SCANDALUL SIMA

Valentin Ionescu:
“Cred cã e momentul
sã ne punem la punct”
l Dupã un an de la plecarea din BVB, Valentin Ionescu vrea ca Sibex sã
fie bursã de derivate, de mãrfuri ºi de energie l Ionescu: “Trebuie sã
dezvoltãm piaþa, fãrã sã ne gândim la ofertele statului”

Reporter: Care sunt aºteptãrile
dumneavoastrã pentru AGAde la Si-
bex? ªi cum vedeþi viitorul bursei si-
biene?

Valentin Ionescu: Ce aºteptãri
poþi avea de la o Adunare Generalã în
care candidezi? Desigur, sã reuºeºti
sã intri în Consiliul de Administraþie,

iar cei care intrã alãturi de tine sã fie
pe aceeaºi lungime de undã. Societa-
tea trebuie regânditã.

Din punctul meu de vedere, com-
pania trebuie sã îºi regãseascã identi-
tatea ca Bursã de derivate, pentru cã,
în ultima vreme, tindea sã fie mai
mult o platformã Forex. Sibex este

un grup bursier din România, autori-
zat în România, ºi, atunci, ai nevoie
de produse locale, atât pentru inves-
titorii locali, cât ºi pentru cei strãini.
Platformele Forex sunt peste tot.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)
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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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Profitul Transelectrica
a intrat serios la apã
l Astãzi va avea loc o AGA cu scântei

Transelectrica a raportat, ieri,
la BVB, un profit net la 9
luni de 19,2 milioane lei, de

ºapte ori mai mic faþã de cel înregis-
trat în perioada similarã a anului tre-
cut (153,4 milioane lei). Cifra de
afaceri a companiei a înregistrat o
uºoarã creºtere de la 1,95 miliarde
lei în primele nouã luni din 2011, la
2,09 miliarde lei în primele nouã
luni ale acestui an.

Surse din companie afirmã cã de
vinã pentru diminuarea serioasã a pro-
fitului n-ar fi
schimbãrile dese
de management
(compania a
avut, în acest an,
patru directori
generali provizo-
rii) sau majorarea
cheltuielilor, ci modul de raportare al
punerilor în funcþiune ºi racordãrilor.

Astfel, potrivit surselor noastre, la
fiecare racordare la reþeaua de trans-
port, o parte din active sunt transfe-
rate la Transelectrica ºi sunt înregis-
trate ca venituri. În acest mod, profi-
tul companiei creºte în mod artifi-
cial, mai spun sursele citate, care au
menþionat cã rezultatul net de la fine-
le lunii septembrie a anului trecut se
datoreazã unei astfel de puneri în
funcþiune, în valoare de peste 140
milioane lei. Anul acesta, Transelec-
trica n-a mai avut acelaºi “noroc”,
susþin sursele citate.

Pierderea financiarã a companiei

s-a dublat pe primele nouã luni ale
anului, la 64,8 milioane lei, în urma
contractãrii a trei împrumuturi în va-
loare totalã de circa 103 milioane
euro ºi a achitãrii unor rate din credi-
te mai vechi.

Veniturile din exploatare ale com-
paniei au fost de 2,12 miliarde lei, în
uºoarã creºtere faþã de finele trimes-
trului III din 2011, iar profitul opera-
þional EBITDA (înainte de dobânzi,
taxe, depreciere ºi amortizare) a fost
de 331,2 milioane lei, în scãdere cu

24%.
Datoriile pe

termen scurt ale
Transelectrica
au scãzut de la
1,39 miliarde lei
(30 septembrie
2011) la 628,8

milioane lei (30 septembrie 2012).
Datoriile pe termen lung s-au cifrat
la 1,1 miliarde lei.

Astãzi este programatã sã aibã loc o
Adunare Generalã a Acþionarilor
(AGA), care se anunþã cu scântei. Sur-
sele noastre din companie susþin cã
Ministerul Economiei se va prezenta
la AGA pentru a-ºi numi cei cinci
membri în Consiliul de Supraveghere
provizoriu al Transelectrica, deºi exis-
tã pe rol douã procese cu acþionarul
Tudor Dimofte, care a contestat trece-
rea la sistemul dualist de conducere.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Sibex ar putea sã fie bursã de deri-

vate, de mãrfuri ºi de energie, în

viziunea lui Valentin Ionescu, ac-

tualmente administrator SIF Mol-

dova. Domnia sa candideazã pen-

tru un loc în noul Consiliu de

Administraþie al bursei sibiene,

care va fi ales în Adunarea Gene-

ralã din 19/20 noiembrie.

La un an dupã ce a pãrãsit funcþia

de director general al Bursei de

Valori Bucureºti, demis de un

Consiliu de Administraþie, care

urma sã fie schimbat de acþionari,

Valentin Ionescu ne-a acordat un

interviu în care a vorbit despre pla-

nurile sale pentru Sibex, despre

Bursa de Valori Bucureºti, dar ºi

despre activitatea SIF Moldova.

CNVM mai încearcã o datã
sã scape de Rasdaq
l Proiectul Comisiei nu îndeplineºte în totalitate aºteptãrile investitorilor

Statutul pieþei Rasdaq este
adus, din nou, în prim plan
într-un proiect al Comisiei

Naþionale a Valorilor Mobiliare,
care propune mutarea emitenþilor pe
o piaþã reglementatã sau unul dintre
sistemele alternative de tranzacþio-
nare (ATS) din România.

Comisia aºteaptã puncte de vede-
re pe marginea proiectului pânã pe
12 decembrie 2012.

Potrivit proiectului, în termen de o
lunã de la data intãrii în vigoare a ac-
tului, Bursa de Valori Bucureºti tre-
buie sã identifice firmele care înde-

plinesc condiþiile de admitere pe o
piaþã reglementatã.

BVB va întocmi ºi va transmite
CNVM o listã cu societãþile respec-
tive, pe care le va informa cã îndepli-
nesc condiþiile pentru transferul pe o
piaþã reglementatã.

Ulterior, conducerile firmelor vor
consulta acþionarii, aceºtia urmând
sã aleagã mutarea pe o piaþã regle-
mentatã sau pe un sistem alternativ.
AGAva fi convocatã în termen de 90
de zile de la data intrãrii în vigoare a
actului elaborat de Comisie. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

Gazprom a devenit acþionar
unic la WIEE

Gigantul rus Gazprom preia de la
BASF controlul integral la compania
WIEE, care deþine unul dintre cei doi
importatori de gaze ruseºti din Româ-
nia, în cadrul unui schimb de acþiuni
prin care grupul german a obþinut
participaþii la douã perimetre de ex-
ploatare de gaze naturale în Siberia.

Astfel, Gazprom va prelua o parti-
cipaþie de 50% la Wintershall Nord-
zee (WINZ), care deruleazã proiecte
de explorare ºi producþie de gaze na-
turale în Marea Nordului, ºi îºi va
creºte de la 50% la 100% participa-
þiile la companiile WIEE, WIEH ºi
WINGAS.

Potrivit Mediafax, BASF va pre-
lua, prin Wintershall, participaþii de
25% plus o acþiune la compania de

proiect care dezvoltã douã perimetre
la un zãcãmânt din Siberia.

Acordul a fost semnat, ieri, la se-
diul Gazprom din Moscova de
preºedintele Consiliului de Adminis-
traþie al Gazprom, Alexei Miller, ºi
preºedintele board-ului director al
BASF, Kurt Block.

România importã de la Gazprom
aproximativ o treime din necesarul
naþional de gaze naturale, prin firme-
le WIEE ºi Imex Oil. WIEE este de-
þinutã de WIEE Zug Elveþia, societa-
te mixtã înfiinþatã în 1993 de Winter-
shall (din grupul german BASF) ºi
grupul rus Gazprom, cu scopul de a
furniza gaze naturale ruseºti þãrilor
sud-est europene. (F.A.)
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