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Spania va injecta
37 miliarde euro
în patru bãnci

Injecþia de bani europeni de care
vor beneficia în prima fazã cele patru
bãnci spaniole naþionalizate - “Ban-
kia”, “Novacaixagalicia”, “Caixa de
Catalunya” ºi “Banco de Valencia” -
se va ridica la 37 miliarde euro, a de-
clarat, ieri, ministrul economiei de la
Madrid, Luis de Guindos.

Mãsura priveºte în special “Ban-
kia”, a patra mare bancã spaniolã
(dupã active).

Comisarul european pentru Concu-
renþã, Joaquin Almunia, este aºteptat
sã aprobe miercuri mãsurile de re-
structurareasectoruluibancar spaniol.

FMI va evalua în 2013
situaþia bãncilor italiene

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) va analiza la începutul anului
2013 starea de sãnãtate a bãncilor ita-
liene prin intermediul Programului de
Evaluare a Sectorului Financiar, anun-
þã Giuseppe Mussari, preºedintele
Asociaþiei Bãncilor din Italia (ABI).

(Citiþi ºtirea integralã în pag.16)

Michel Barnier cere
“voinþã politicã” în
privinþa uniunii bancare

Miniºtrii de finanþe din UE trebuie
sã risipeascã urgent îndoielile pri-
vind voinþa lor politicã de a crea au-
toritatea unicã de supraveghere ban-
carã, potrivit comisarului european
pentru piaþã internã ºi servicii, Mi-
chel Barnier, citat de publicaþia bri-
tanicã Financial Times (FT).

Barnier a spus: “Acum este mo-
mentul sã decidem. Trebuie sã res-
pectãm termenul limitã impus de
ºefii de stat - decembrie. Avem ne-
voie de o decizie politicã ºi aceasta
este posibilã”. (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”

DUPÃ ING ªI UNICREDIT

RBS România renunþã
la piaþa localã de capital
l Surse: Vor urma ºi alte bãnci, iar unii dintre brokerii
independenþi se pregãtesc sã îºi închidã porþile

RBS România este a treia institu-
þie bancarã care decide sã pãrãseascã
Bursa de Valori Bucureºti, anul aces-
ta, dupã “exit”-urile rãsunãtoare ale
grupurilor ING ºi UniCredit. “RBS
România nu va mai oferi clienþilor
sãi servicii de brokeraj pe piaþa de
capital”, ne-au declarat reprezentan-
þii bãncii.

Situaþia este cu atât mai gravã cu
cât, în piaþã, circulã infor-
maþia cã ºi alte bãnci le ur-
meazã celor trei, iar unii
dintre brokerii independenþi se pre-
gãtesc sã îºi închidã porþile.

“RBS România ºi-a revizuit de
curând oferta de produse ºi servicii
în lumina noii sale strategii de busi-
ness care a fost anunþatã public în
martie 2012 cãtre clienþi, angajaþi,
precum ºi cãtre publicul larg prin in-
termediul mass-media”, ne-au de-
clarat reprezentanþii RBS România,
adãugând: “Pe viitor, banca se va
concentra pe furnizarea de produse
ºi servicii premium cãtre companii
de top internaþionale ºi locale de di-
mensiuni mari, precum ºi cãtre

clienþi instituþionali. Astfel, RBS
România va vinde sau va ieºi din
segmentele sau din activitãþile care
nu se încadreazã în direcþia orientatã
pe servicii dedicate clienþilor persoa-
ne juridice, o abordare consecventã
cu strategia Grupului RBS. Segmen-
tele vizate includ activitãþile de retail
ºi pe cele comerciale realizate opera-
þional prin intermediul sucursalelor.

În consecinþã, RBS Rom-
ânia nu va mai oferi clienþi-
lor sãi servicii de brokeraj

pe piaþa de capital. Acestea nu repre-
zintã o activitate principalã, ci au o
importanþã redusã în portofoliul de
produse al bãncii, nefiind parte a po-
ziþionãrii actuale sau viitoare a
bãncii în România”.

Într-adevãr, RBS Bank nu a avut
deloc o activitate intensã pe piaþa lo-
calã de capital. La finalul lunii oc-
tombrie, tranzacþiile intermediate de
la începutul anului însumau 7,01 mi-
lioane lei, cota de piaþã a intermedia-
rului fiind de 0,04%.

ADINA ARDELEANU

EXCLUSIVITATE: BVB TREBUIE SÃ DEVINÃ MAI ACTIVÃ

“Bursa din România, prea micã
pentru companiile private”

(Interviu cu Dr. Mark Mobius,
preºedinte executiv al Franklin Templeton Emerging Markets Group)

Reporter: Cum influenþeazã re-
cent încheiatul conflict dintre Israel
ºi Hamas, precum ºi tensiunile cu
privire la Iran, pieþele financiare in-
ternaþionale?

Dr. Mark Mobius: Nu cred cã
aceste evenimente au afectat, în
mod deosebit, pieþele. Din Statele
Unite au venit multe ºtiri pozitive

cu privire la extracþia de petrol folo-
sind fracturarea hidraulicã, iar acest
lucru genereazã o creºtere a produc-
þiei pe termen scurt, deºi, pe termen
lung, nu rezolvã problema resurse-
lor de hidrocarburi. De asemenea,
în regiunea kurdã a Irakului pro-
ducþia de petrol creºte într-un ritm
semnificativ. Deci, situaþia din

Fâºia Gaza are un impact limitat
asupra preþului petrolului, mai ales
în condiþiile în care Israel ºi Hamas
au ajuns la un acord de încetare a
focului.

ADINA ARDELEANU
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

“Iranul a jucat un rol important
în dezvoltarea capacitãþilor
militare ale Hamas”
l “Turcia trebuie sã realizeze cã singura þarã stabilã, democraticã din furtunosul
Orient Mijlociu ºi un aliat pe care se poate baza este Israelul”

(Interviu cu Excelenþa Sa,
domnul Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România)

Reporter: Excelenþã, cum co-
mentaþi acordul de încetare a focului
dintre Israel ºi Hamas?

Dan Ben-Eliezer: Pe
data de 21 noiembrie,
Israelul a acceptat sã dea o
ºansã unui acord de înce-
tare a focului cu Hamas ºi
cu toate facþiunile palesti-
niene care au lansat rache-
te. Acest lucru a permis
calmarea situaþiei înainte
ca utilizarea mai intensã a
forþei sã devinã necesarã,
permiþându-le astfel cetã-
þenilor Israelului sã se
întoarcã la viaþa lor nor-
malã.

În cele douã sãptãmâni
care au trecut de la înce-
perea celei mai recente
agresiuni asupra cetãþenilor
israelieni, peste 1300 de
rachete ºi obuze de mortier au fost
lansate din Fâºia Gaza, ucigând ºi rã-
nind oameni nevinovaþi. Deºi rezi-
denþii comunitãþilor din apropierea
graniþei Gaza au avut de îndurat ata-
curi de acest fel în mod zilnic timp de

ani de zile, pe mãsurã ce activitãþile
teroriste s-au intensificat, rachetele
au lovit ºi Ierusalimul, Tel Aviv-ul ºi
alte regiuni centrale ale þãrii noastre.

Israelul a decis sã lanseze Opera-
þiunea “Stâlpul de Apãrare” deoare-
ce nu mai putea permite ca populaþia
sa sã se afle în permanenþã sub ame-
ninþare. Dar Israelul a arãtat, încã o
datã, cã preferã calea diplomaticã

pentru a rezolva conflictele ºi sperã
cã de data aceasta acordul va fi unul
sustenabil.

Pe baza acestei înþelegeri, conduse
de Egipt, care a determinat
încheierea acordului de
încetare a focului, se vor
putea discuta pe viitor – nu
în mod direct – alte proble-
meridicatedeambelepãrþi.

Israelul va respecta
acordul de încetare a fo-
cului, dar îºi rezervã drep-
tul de a se apãra în cazul
încãlcãrii lui de cãtre or-
ganizaþiile teroriste.

Reporter: Guvernul
israelian a cerut ca toate
atacurile lansate din Fâºia
Gaza asupra Israelului sã
fie oprite pe o perioadã
lungã de timp. S-a angajat
Hamas sã impunã un con-

trol mai strict asupra tuturor grupãri-
lor militare din Fâºia Gaza?

ANCUÞA STANCIU,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)
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Traicu: “Instanþa a suspendat
executarea silitã a activelor Oltchim”

Instanþa a decis su-
spendarea executãrii
silite a unor active de

pe platforma petrochimi-
cã a Oltchim, ne-a decla-
rat, ieri, secretarul de stat
în Ministerul Economiei,
Rodin Traicu. Decizia va
sosi în scris la combina-
tul vâlcean, în aceste zile
susþine domnia sa.

La finele sãptãmânii trecute, zia-
rul "BURSA" a publicat în exclusi-
vitate cã active importante ale com-
binatului vâlcean au fost puse gaj

pentru furnizori contro-
versaþi, ascunºi în paradi-
suri fiscale, dupã cum
ne-au declarat surse mini-
steriale. Corpul de Control
al ministrului Economiei,
Daniel Chiþoiu, tot încear-
cã sã desluºeascã, de
vreo douã luni, modul în
care a fost administrat

Oltchim de Constantin Roibu ºi cum
a fost cãpuºat combinatul, iar DNA
nu este strãin de problemã.

Potrivit surselor noastre, ancheta
ar fi scos la ivealã cã mai multe firme

cu acþionariat în paradisuri fiscale au
primit gaj active ale Oltchim, cu o
valoare totalã de peste 100 milioane
de euro, în urma unor acþiuni ilegale
ale fostului director general Con-
stantin Roibu. Un astfel de gaj de 42
milioane euro (active de pe platfor-
ma petrochimicã de la Arpechim,
modernizate cu 60 milioane de euro
– fonduri de la stat) a fost dat compa-
niei Polchem Societe Anonyme pen-
tru o datorie de doar 7 milioane de
euro. (A.T.)

(continuare în pagina 2)

Zona euro nu vrea sã reducã
datoria Greciei

Miniºtrii de finanþe din zona euro
ºi Fondul Monetar Internaþional
(FMI) au lansat, ieri, o nouã încercare
de a ajunge la o înþelegere în privinþa
deblocãrii tranºei de
împrumut destinat
Greciei, însã respon-
sabilii europeni afir-
mau cã o nouã redu-
cere a datoriei elene
nu este luatã în calcul în acest mo-
ment, aºa cum ar dori FMI.

Poziþia europenilor vine în con-
textul în care, la finele sãptãmânii
trecute, cotidianul german Der Spie-
gel informa cã Fondul Monetar

Internaþional propune o nouã re-
structurare radicalã a datoriei Gre-
ciei. Publicaþia arãta cã planul inclu-
de o nouã reducere cu 50% a datoriei

elene (din suma no-
minalã), ceea ce ar
permite aducerea ni-
velului debitelor Gre-
ciei la 70% din PIB în
2020, faþã de 144%,

cât este estimat.
Creditorii privaþi ai Atenei au decis

deja, anul acesta, tãierea a circa 100 de
miliardeeurodindatoriaGreciei. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

Euro avea un curs de 1,2964

dolari la ora 10.32, pe piaþa din

New York, mai mic cu 0,1%

comparativ cu ultima zi a sãp-

tãmânii trecute.

Piaþa de capital din þara noastrã este, momentan, prea micã pentru a atrage

companii private de dimensiuni mari, considerã Dr. Mark Mobius, preºedinte-

le executiv al Franklin Templeton Emerging Markets Group. Lipsa lichiditãþii

nu permite firmelor care doresc sã atragã capital prin bursã sã facã acest lu-

cru, ceea ce le determinã sã apeleze la majorãri de capital ºi la credite banca-

re, ne-a declarat domnia sa. Pentru a depãºi acest obstacol, trebuie ca Bursa

de Valori Bucureºti (BVB) sã devinã mai activã în atragerea de investitori, po-

trivit lui Mark Mobius.

Franklin Templeton a ales sã investeascã în þara noastrã datoritã potenþialului

de creºtere pe care aceasta îl prezintã. Principalele probleme cu care compania

s-a confruntat, în România, constau în dificultatea guvernului de a implementa

reforme, ne-a arãtat Mark Mobius.

Conflictul din Fâºia Gaza, precum ºi tensiunile dintre Iran ºi Israel, nu au afec-

tat, în mod semnificativ, pieþele financiare internaþionale, problemele presante

fiind cele care privesc Europa, este de pãrere domnia sa.

Franklin Templeton a lansat, în acest an, primul fond dedicat continentului african,

mizând pe creºtere în sectorul bancar, industria alimentarã ºi telecomunicaþii.

Producãtorii de energie cer
majorãri substanþiale de preþuri

Autoritatea care reglementea-
zã piaþa noastrã de energie
(ANRE) a primit cereri de

majorãri substanþiale de preþuri pen-
tru piaþa reglementatã.

Nicolae Havrileþ, preºedintele
ANRE, ne-a declarat: “Producãtorii
termo au solicitat tarife de peste 200
de lei/MWh faþã de media actualã de
circa 170 de lei/MWh. Hidroelectri-
ca ºi Nuclearelectrica au solicitat ta-
rife sub 200 de lei/MWh, dar majo-
rate faþã de cât primesc acum pentru
energia livratã populaþiei ºi unor
agenþi economici. Hidroelectrica so-
licitã cel puþin dublu faþã de preþul
actual de aproximativ 72 de
lei/MWh”.

Domnia sa ne-a precizat cã ANRE
va analiza aceste tarife pentru a ve-
dea dacã majorãrile solicitate sunt
justificate ºi va lua o decizie în luna
decembrie. ANRE va stabili, în func-
þie de solicitãrile primite ºi care vor fi
producãtorii care vor participa la
“coºul” de energie pentru piaþa re-

glementatã.
Domnul Havrileþ ne-a explicat:

“Dacã vom constata cã majorãrile
cerute de producãtori sunt justifica-
te, vom schimba ponderea cantitãþi-
lor, iar la piaþa reglementatã vor par-
ticipa numai anumiþi producãtori.
De asemenea, luãm în calcul ºi o ac-
celerare a procesului de liberalizare
a pieþei pentru agenþii economici
care primesc acum energie la preþ re-
glementat. Sunt unii producãtori
care cer sã le acoperim ºi pierderile
în tarif. Eu personal vreau sã vãd
care sunt factorii care au schimbat
radical situaþia faþã de anii trecuþi ºi
ce anume a generat necesitatea
scumpirilor invocate de
producãtori”.

Distribuitorii de energie, dar ºi
transportatorul naþional au, la rândul
lor, solicitãri de majorare de tarife.
ANRE estimeazã cã la jumãtatea lu-
nii decembrie consumatorii captivi
vor afla dacã anul viitor îi aºteaptã ºi
alte scumpiri decât cele anunþate

prin calendarul de liberalizare a
preþurilor.

Preºedintele ANRE ne-a mai de-
clarat cã vor fi întârzieri în stabilirea
tarifelor reglementate de distribuþie
la gaze ºi electricitate pentru urmã-
toarea perioadã de regularizare
(2013-2017) deoarece noua Lege a
energiei a fost promovatã abia în
varã ºi verificarea investiþiilor efec-
tuate de operatori se deruleazã mai
anevoios. Astfel, noile tarife vor fi
aplicate, probabil, din trimestrul II al
anului viitor.

Pentru operatorii de transport
(Transgaz ºi Transelectrica), ANRE
ºi-a propus cã stabileascã tarifele afe-
rente din acest an, pentru a putea fi
aplicate de la 1 ianuarie.

Autoritãþile considerã cã prima
etapã de liberalizare a preþurilor pen-
tru consumatorii industriali a avut un
debut bun.

ALINA TOMA VEREHA
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