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Benoit Coeure, BCE:
“Autoritatea unicã de
supraveghere trebuie sã
acopere toate bãncile
europene”

Autoritatea unicã de supraveghere
bancarã a Europei ar trebui sã regle-
menteze toate bãncile din zona euro,
însã de preferat ar fi sã supervizeze to-
ate aceste instituþii din întreaga Uniu-
ne Europeanã, a afirmat ieri Benoit
Coeure,membru încomitetul executiv
al Bãncii Centrale Europene (BCE).

“Este crucial ca toate bãncile sã fie
supravegheate de un singur mecanism”,
a declarat Benoit Coeure, adãugând:
“Un sistem în douã trepte va avea ca re-
zultat un teren de joc neuniform, seg-
mentând efectiv sectorul bancar, exact
ceea ce încercãm sã reparãm”.

Nou record al creditelor
neperformante în Spania

Creditele neperformante din por-
tofoliile bãncilor din Spania au atins
un nou nivel record în septembrie, de
peste 182 miliarde euro, anunþã ban-
ca centralã de la Madrid. Potrivit da-
telor preliminare, creditele neperfor-
mante au sporit cu peste 3 miliarde
euro în septembrie, la 182,3 miliarde
euro, sau 10,7% din total, de la
10,5% în august.

Regling, ESM: “O nouã
reducere a datoriei
Greciei, doar într-o
situaþie extremã”

O nouã reducere a datoriei Greciei
nu poate avea loc decât în circum-
stanþe extreme, conform directorului
Mecanismului European de Stabili-
tate (ESM), Klaus Regling, citat de
publicaþia germanã Handelsblatt.

Domnia sa afirmã: “O ºtergere a
datoriei publice este ceva cu totul ex-
cepþional, care nu poate avea loc
decât în situaþii extreme”. (V.R.)
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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”

Memorandum pentru
finanþarea Oltchim

Ministerul Finanþelor a
semnat, ieri, cu principa-
lele bãnci creditoare ale

Oltchim un memorandum pentru fi-
nanþarea combinatului vâlcean, sus-
þin surse apropiate situaþiei.

Bãncile au convenit sã acorde o
infuzie de capital de circa 25 milio-
ane de euro pentru ca Oltchim sã
funcþioneze cu 65% din capacitate.
Sursele noastre mai spun cã bãncile
vor comanda un audit al situaþiei fi-
nanciare a Oltchim ºi cã Alvarez ar fi
consultantul desemnat de instituþiile
finanþatoare sã evalueze viabilitatea
economicã a combinatului.

Dupã finalizarea auditului ºi a
analizei viabilitãþii (plãtitã tot de
bãnci), va fi posibilã ºi realizarea
planului de restructurare, mai susþin
sursele citate.

Retehnologizãrile ºi modernizãrile
societãþii Oltchim ar trebui sã se fina-
lizeze începând cu trimestrul al doilea
din 2013, moment de la care se esti-
meazã funcþionarea societãþii cu un
profit de 1,9 milioane euro pe lunã,
potrivit strategiei de pornire a combi-
natului, aprobatã în ultimul Consiliu
de Administraþie al societãþii.

Noua conducere a societãþii inten-
þioneazã atingerea unei capacitãþi de
producþie zilnice, dupã 24 de zile de
la repornire, de o valoare a mãrfii la
vânzare de 1,13 milioane euro, cu un
cost de producþie de 1,1 milioane
euro, incluzând ºi armonizãrile sec-
þiilor funcþionale, precum ºi funcþio-
narea pe un profit minim de 900.000
euro pe lunã, incluzând ºi armonizã-
rile secþiilor funcþionale, pentru o
perioadã de cinci luni ºi reevaluarea
planului de rentabilizare.

Planul vizeazã rentabilizarea so-
cietãþii prin scãderea cheltuielilor di-
recte ºi indirecte, în special pentru
secþiile neprofitabile ºi demararea
programelor de retehnologizare ºi
modernizare a Secþiei Polioli Polie-
teri ºi Instalaþiei Propenixid,
începând din luna a ºasea de la porni-
re, fondurile estimate fiind de circa
11 milioane euro. (A.T.)

Premierul Turciei:
“Israel este un stat terorist”
P

rimul-ministru turc, Recep
Tayyip Erdogan, a catalo-
gat Israel drept un stat tero-
rist, ca urmare a bombarda-

mentelor asupra Fâºiei Gaza. “Cei
care asociazã Islamul cu terorismul
închid ochii la uciderea în masã a
musulmanilor, întorc capul de la ma-
sacrarea copiilor în Gaza. Din acest
motiv, consider cã Israel este un stat
terorist, iar actele sale sunt acte tero-
riste”, a afirmat domnia sa, în cadrul
unei conferinþe a Consiliului Islamic
Eurasiatic, care a avut loc la Istan-
bul.

Ministrul de Externe al Turciei,
Ahmet Davutoglu, urmeazã sã cãlã-
toreascã în Fâºia Gaza împreunã cu o
serie de omologi de ai sãi din þãrile
membre ale Ligii Arabe.

Relaþiile dintre Israel ºi Turcia,
cândva singurul aliat din lumea mu-
sulmanã a Tel Avivului, s-au deterio-
rat dupã ce soldaþi israelieni au ata-
cat un vas turcesc, care transporta
ajutoare, pentru a impune o blocadã
navalã asupra Fâºiei Gaza, în 2010.
Nouã cetãþeni turci au fost uciºi, în
urma ciocnirilor dintre activiºtii
aflaþi la bord ºi trupele israeliene.
Turcia l-a expulzat pe ambasadorul
israelian ºi a îngheþat cooperarea cu
statul evreu, dupã ce un raport ONU,
prezentat anul trecut, l-a absolvit pe

acesta de cea mai mare parte a res-
ponsabilitãþii pentru cele întâmplate.
Luna aceasta, autoritãþile de la
Ankara au deschis un proces în ab-
senþã împotriva a patru comandanþi
militari israelieni.

Marea Britanie: Israelul riscã
sã piardã susþinerea din
partea comunitãþii
internaþionale

Izzat Risheq, asistentul ºefului

biroului politic al Hamas, Khaled
Meshaal, a scris pe Facebook cã
gruparea va accepta un armistiþiu
doar dacã Israelul înceteazã agre-
siunea ºi strategia de asasinare a
liderilor acesteia ºi va ridica blo-
cada Fâºiei Gaza, în timp ce vice-
premierul israelian Moshe Yaalon
a scris, pe Twitter, cã guvernul de
la Tel Aviv nu va ataca, dacã din
fâºie nu vor fi lansate rachete sau
atacuri teroriste care sã vizeze ce-

tãþenii israelieni.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

AFP: “România a ratat ºansa
fondurilor europene”
l AOAR: “Nu numai cã România nu a atras fonduri europene, dar a fãcut
cheltuieli superioare veniturilor”

Înregistrând cel mai slab nivel de
absorbþie dintre cele 27 de state
membre ale Uniunii Europene,

România a ratat ºansa fonduri-
lor europene, comenta, ieri,
AFP, citatã de Mediafax.

Agenþia ilustra eºecul absorb-
þiei prin întârzierile construcþiei
autostrãzii Braºov-Bucureºti,
care i-ar conecta pe cei 230.000
de locuitori ai oraºului Braºov
de Capitalã, putând sã le asigure
dezvoltare economicã.

“Frustrat”, primarul Braºovu-
lui George Scripcaru a declarat
pentru agenþia strãinã cã nume-
roºi investitori cu care a discutat
evitã oraºul din cauza dificultã-
þilor accesului în regiune.

Din cele 20 miliarde euro puse la
dispoziþie de UE sub formã de fon-
duri nerambursabile pentru perioada
2007-2013, “cu scopul de a reduce
diferenþa de dezvoltare între aceastã
fostã dictaturã comunistã ºi Europa
de Vest”, în special în domeniul in-
frastructurii, România a utilizat mai

puþin de 10%, se aratã în articolul
care aminteºte ºi de raportul privind
ºantierele pentru autostrãzi. Acesta

aratã cã întârzierile au fost cauzate
mai ales în etapa de executare a pro-
iectelor, constructorii mobilizând un
numãr insuficient de utilaje ºi
personal.

“Probleme nu se înregistreazã
doar în aplicarea proiectelor, ci ºi în
amonte, în partea de gestionare de

cãtre autoritãþi”, a declarat Septimiu
Pârvu, reprezentantul Asociaþiei
Pro-Democraþia, subliniind, totoda-

tã, cã birocraþia impusã de stat
în vederea accesãrii fondurilor
europene este atât de complexã,
încât devine “absurdã”.

Guvernul român, responsa-
bil de evaluarea ºi aprobarea
proiectelor finanþate din fondu-
rile europene, poate îngreuna
accesarea, dupã cum opineazã
Gheorghe Damian, primarul
satului Ciugud.

Domnia sa susþine cã a fost
nevoit sã depunã eforturi inten-
se pentru obþinerea finanþãrii
unui proiect de canalizare din
bani europeni. Odatã cu valida-

rea, pentru lansarea licitaþiei, a tre-
buit sã obþinã autorizaþii de la trei in-
stituþii, fiecare având, însã, propria
opinie despre aceeaºi situaþie, mai
spune edilul din Ciugud.

A.D., E.O.
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CÂT NE COSTÃ SÃ FIM EL DORADO AL REGENERABILELOR

Energia “verde” ne va scumpi facturile cu 30 de euro/MWh, în patru ani

Consumatorii vor plãti, în pe-
rioada 2015-2017, circa
25-30 de euro în plus pe

MWh pentru energia obþinutã din
surse regenerabile, potrivit estimãri-
lor ANRE (reglementatorul pieþei
de energie). În prezent, plãtim circa
7 euro/MWh, astfel cã scumpirea
derivatã din darea în folosinþã a noi-
lor unitãþi neconvenþionale de pro-
ducþie este una acceleratã ºi îngrijo-
rãtoare, pentru cã nu este singura
majorare care ne aºteaptã.

Þara noastrã s-a angajat, faþã de
Uniunea Europeanã, sã reducã emi-
siile poluante cu 20% ºi sã creascã
cota energiei din surse regenerabile
cu 20% pânã în 2020. Ca sã atragem
investiþii în energia “verde”, þara

noastrã a adoptat sistemul de cote
obligatorii de certificate verzi, care
este suportat exclusiv de consumatori.
Maximul de 30 de euro prognozat
pentruperioada2015-2017 îngrijorea-
zã pentru cã se suprapune peste pro-

cesul de liberalizare a pieþei de ener-
gie, care constã în majorarea gradualã
a tarifelor, dar ºi peste costurile supli-
mentare cu achiziþionarea certificate-
lor de emisii ºi a costurilor cu acorda-
rea schemelor de bonus pentru coge-

nerarea de înaltã eficienþã.
Zoltan Nogy, membru al Comite-

tului de Reglementare al ANRE, a
declarat, ieri: “ANRE nu se teme sã
discute aceste costuri. Consumatorii
trebuie sã ºtie la ce sã se aºtepte pe
termen mediu ºi lung. Din pãcate, nu
putem face decât niºte estimãri, pen-
tru cã nu ºtim câte unitãþi noi de ener-
gie regenerabilã vor fi puse efectiv în
funcþiune. Oricum, ritmul de dezvol-
tare este accelerat. Este posibil ca de-
ficitul actual de certificate sã disparã
din 2015, respectiv sã avem impac-
tul de maxim 30 de euro/MWh chiar
în 2015. Dupã 2015, este posibil sã
ne confruntãm cu o ofertã mare de
vânzare a certificatelor, iar preþul
acestora sã scadã vertiginos de la

maximul actual de 55 de euro/certifi-
cat. Desigur dupã 2015, aceastã scã-
dere a valorii certificatelor se va re-
gãsi în facturi”.

Domnia sa a subliniat cã din 2014
va scãdea numãrul certificatelor verzi
acordate energiei solare (de la
6/MWh în prezent la circa 3-4 certi-
ficate/MW, dupã estimãrile din pia-
þã), iar din 2015 va scãdea ºi numãrul
certificatelor acordate altor tehnolo-
gii precum eolian, hidro ºi biomasã.
Diminuarea numãrului de certificate
se va face în funcþie de scãderea co-
sturilor cu tehnologia (investitorii îºi
vor recupera cheltuielile între 10 ºi
12 ani).

ALINA TOMA VEREHA

SE MENÞIN
TENSIUNILE ÎN
ORIENTUL MIJLOCIU

Preþul aurului
ºi al petrolului
continuã
sã creascã

Preþul aurului a urcat ieri, la
New York, pentru a doua sesiune
bursierã consecutivã, pe fondul
deprecierii dolarului ºi al temeri-
lor legate de tensiunile din Orien-
tul Mijlociu, care au alimentat ce-
rerea pentru acest metal considerat
investiþie sigurã.

Cotaþia aurului cu livrare în de-
cembrie a crescut cu 0,9% la ora

09.45, la Co-
mex New
York, ajun-
gând la
1.729,40 do-
lari uncia. La
Londra, au-
rul cu livrare
i m e d i a t ã
avea o cotaþie
de 1.729,85

dolari/uncie, mai mare cu 0,9%
faþã de ultima zi a sãptãmânii tre-
cute.

Preþul argintului cu livrare în
decembrie a crescut cu 1,7% la
ora 09.45, la Comex, ajungând la
32,91 dolari uncia. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

Dolarul a
scãzut cu
0,3% la ora
10.09 pe
piaþa din
New York,
la 1,2781
unitãþi/euro.

Sibex are
o nouã
conducere
l Dan Simionescu a
rãmas în Consiliu
l Surse: Valentin Ionescu,
Iancu Stavrositu, Daniel
Grigoropol ºi Cristina
Duþu, noii administratori
l Nu existã niciun
prejudiciu material în
conturile Sibex, dupã
scandalul Sima

Dan Simionescu, de la SIF3
Transilvania, este singurul
dintre administratorii Sibex

care nu a fost revocat de acþionari, în
Adunarea Generalã de ieri.

Astfel, noua conducere va avea
numai patru membri noi, în urma
alegerilor de ieri. Potrivit unor
surse din piaþã, aceºtia sunt: Va-
lentin Ionescu, de la SIF2 Moldo-
va, Iancu Adrian Stavrositu, pro-
pus de SSIF Interfinbrok Corpora-
tion, Cristina Manuela Duþu, pro-
pusã de Bogdan Baloºan (care de-
þine 5% din Sibex) ºi Daniel Gri-
goropol, propus de Georgeta Ca-
melia Grecu.

ADINA ARDELEANU
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Pãpuºã gãsitã pe podeaua
unei case distruse de un atac
aerian israelian, pe data de
18 noiembrie 2012. Începând
de duminicã seara, numãrul
de palestinieni uciºi de
atacurile israeliene în Gaza a
urcat la 70, inclusiv 20 de
copii, opt femei ºi nouã
bãtrâni, iar peste 600 de
persoane au fost rãnite.


