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Spania a cerut în mod
oficial ajutorul pentru
recapitalizarea bãncilor

Spania a lansat ieri, în mod oficial,
cererea pentru pachetul de sprijin
extern de 39,5 miliarde euro destinat
recapitalizãrii sectorului bancar,
oficialii de la Madrid sperând sã
primeascã banii în jurul datei de 12
decembrie, conform anunþului fãcut
de Ministerul Economiei.

Din suma totalã, aproximativ 37
miliarde euro sunt destinate celor pa-
tru bãnci naþionalizate – “Bankia”,
“CatalunyaBanc”, “Nova Caixa Ga-
licia” ºi “Banco de Valencia” - iar
restul de 2,5 miliarde euro vor ajun-
ge la “banca rea”, care va absorbi
activele toxice din sistem.

Grecia a lansat o ofertã
de zece miliarde euro
pentru rãscumpãrare de
obligaþiuni

Grecia le-a oferit, ieri, zece mi-
liarde euro (13 miliarde doalri) cre-
ditorilor care doresc sã vândã obli-
gaþiuni elene emise în acest an, gu-
vernul de la Atena fiind interesat sã
rãscumpere datorii la preþuri cu mult
sub valoarea nominalã, în vederea
reducerii datoriei þãrii.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Ungaria îºi va putea
achita datoriile scadente
în 2013

Ungaria îºi va putea achita datorii-
le scadente anul viitor în situaþia în
care condiþiile externe rãmân ne-
schimbate, a declarat ieri Mihaly
Varga, ºeful echipei maghiare de ne-
gociere cu Fondul Monetar Interna-
þional ºi Uniunea Europeanã.

“Atât timp cât mediul extern nu se
va schimba, datoriile þãrii pot fi cu
certitudine finanþate în 2013”, a afir-
mat Varga. (V.R.)
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RAPORTAT LA DOLAR

Euro, la cel mai ridicat
curs din ultimele ºase
sãptãmâni

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele externe, pânã
la cel mai ridicat curs din ultimele
ºase sãptãmâni faþã de dolar, pe fon-
dul semnelor de progres privind
eforturile Greciei de a-ºi aduce dato-
ria la un nivel sustenabil.

Euro a urcat cu 0,5% la ora 10.02,
pe piaþa din New York, la 1,3049 do-
lari – cel mai ridicat nivel din 23 oc-
tombrie pânã în
prezent.

Menþionãm cã,
ieri, Grecia le-a
oferit zece mi-
liarde euro credi-
torilor care do-
resc sã vândã obligaþiuni elene
emise în acest an, guvernul de la
Atena fiind interesat sã rãscumpere
datorii la preþuri cu mult sub valoa-
rea nominalã, în vederea reducerii
datoriei þãrii.

Euro a crescut chiar ºi în urma
anunþului privind scãderea produc-
þiei industriale în uniunea monetarã,
în noiembrie, pentru a 16-a lunã con-

secutiv, semn cã recesiunea s-ar pu-
tea adânci. Conform Markit Eco-
nomics, indicele privind sectorul
industrial din zona euro a ajuns la
46,2 puncte luna aceasta, de la 45,4
în octombrie. Nivelul este conform
aºteptãrilor analiºtilor, însã un indice
sub 50 de puncte reflectã scãderea
sectorului analizat.

Economia zonei euro a scãzut în
trimestrul al doilea
ºi al treilea, iar
analiºtii anticipea-
zã cã declinul va
continua în ultime-
le trei luni din
2012. Specialiºtii

aºteaptã o contracþie economicã de
0,3% a PIB-ului regiunii în interva-
lul octombrie – decembrie 2012.

Potrivit Organizaþiei pentru Coo-
perare ºi Dezvoltare Economicã,
PIB-ul zonei euro va scãdea cu 0,4%
anul acesta, respectiv cu 0,1% în
2013.

A.V.

PARISUL CALAMBURESC

Libertate, egalitate, naþionalizare...
ºi moarte

Surprizã! Socialismul din Franþa a
intrat cu vitezã maximã pe cel mai
înalt pod supendat din lume. Mai
înalt decât Turnul Eiffel, viaductul a
fost inaugurat de cãtre preºedintele
Chirac, condamnat pentru corupþie
ulterior, dar scutit de închisoare din
cauza senilitãþii sale.

Surprizã din nou! Franþa nu ºtie cã
viaductul Millau s-a “rupt” tocmai la
cel mai înalt
punct al sãu, iar
dedesubt nu se
aflã o pernã de
puf, ci stratul de
roci bazaltice al
realitãþii econo-
mice.

C o n f l i c t u l
dintre guvernul
de la Paris ºi
ArcelorMittal reprezintã doar cea mai
recentã manifestare a tensiunilor care
se acumuleazã în economiile occi-
dentale, pe fondul adâncirii crizei
economice. Autoritãþile europene
sunt incapabile sã accepte nevoia
unor schimbãri radicale.

Reuters scria recent cã “tiradele

de stânga ale lui Arnaud Montebo-
urg oferã acoperire politicã pentru
preºedintele François Hollande, care
a fost forþat sã-ºi dezamãgeascã elec-
toratul prin adoptarea unor politici
de stimulare a creºterii economice”.

“Sub titlul de Ministru al Redresãrii
Productive, Montebourg ºi-a petrecut
cea mai mare parte a timpului prin vi-
zitarea unor întreprinderi vechi ºi pro-
miþând muncitorilor cã le poate salva
locurile de muncã”, mai scrie Reuters,
încercând sã ofere impresia cã mini-
strul industriei are o influenþã limitatã
asupra politicilor economice.

Este, oare, Montebourg bufonul de
serviciual regimuluiHollande? Sãspe-
rãm cã da. Altfel, politica economicã a
Parisului poate concura cu succes pen-
tru un loc de top în faþa unor adversari
“europeni” redutabili cum sunt Ilie-
scu, Bãsescu, Nãstase, Boc, Videanu,
Ponta,Antonescu,UdreasauIsãrescu.

Dar Montebourg nu este un speci-
men singular în cabinetul lui
Jean-Marc Ayrault. În opinia direc-
torului executiv al unei importante
companii europene, unii lideri ai
Franþei nu sunt decât “un grup de oa-

meni care trãiesc rupþi de realitate,
într-o þarã a fanteziilor”.

Postul american de televiziune
CNBC îl citeazã pe ministrul francez
al “redresãrii productive”: “Barack
Obama a naþionalizat. Germanii naþio-
nalizeazã. Toate þãrile naþionalizeazã.
Amremarcat, de asemenea, cã britani-
cii au naþionalizat 6 bãnci”.

Oare unde se îndreaptã una dintre
aºa-numitele mari puteri europene?
Cãtre naþional-socialism?

(continuare în pagina 14)

Jocuri politice în jurul
Nabucco
l Proiectul ar putea rãmâne fãrã participarea
Germaniei l Oficial, consorþiul Nabucco nu a
discutat despre ieºirea din acþionariat a RWE
l Germania ºi Ungaria beneficiazã din plin de
conductele ruseºti Nord Stream ºi South Stream

Grupul german RWE este pe
punctul de a pãrãsi consor-
þiul Nabucco ºi intenþionea-

zã sã-ºi vândã participaþia de 16,1%
din compania de proiect cãtre
OMV, susþine publicaþia Focus,
citând surse din industria de profil.
Tranzacþia va avea loc pânã la finele
anului, mai estimeazã sursele citate.

Christian Dolezal, director de co-
municare al Nabucco, ne-a declarat:
“Nu putem comenta asupra structu-
rii acþionariatului atât timp cât Co-
mitetul Director al Nabucco nu a
adoptat vreo decizie ºi vã mulþumim
pentru înþelegere în aceastã privinþã.
Consorþiul Nabucco face progrese
importante în negocierile cu consor-
þiul Shah Deniz II referitoare la
Acordul de Cooperare. Acesta va
contribui la continuarea consolidãrii
proiectului Nabucco”.

RWE, al doilea mare grup de utili-

tãþi din Germania, a anunþat, în mai,
cã-ºi analizeazã strategia pentru ga-
zoductul Nabucco, care este proiec-
tat sã aducã gaz din zona Mãrii Cas-
pice în Europa, prin Turcia, Bulga-
ria, România, Ungaria ºi Austria.

Tot în primãvarã, compania unga-
rã MOL a anunþat cã nu dispune de
fondurile necesare pentru a participa
la majorarea de capital a companiei
de proiect pentru Nabucco. Atunci
s-a vehiculat cã MOLva ieºi din pro-
iect, Ungaria susþinând puternic pro-
iectul concurent al Rusiei – South
Stream. MOL este ºi în prezent ac-
þionar al Nabucco, restul acþionarilor
(Turcia, România, Bulgaria, Austria
ºi Germania) urmând sã-i acopere, în
cote egale, suma aferentã majorãrii
de capital.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)
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GUVERNATORUL BÃNCII CENTRALE A EMIRATELOR ARABE UNITE:

“Criza din Europa a avut efecte
limitate asupra noastrã”

E
fectele crizei din Europa
asupra Emiratelor Arabe
Unite (EAU) au fost foarte
limitate, ne-a declarat Sul-

tan Bin Nasser Al Suwaidi, Guver-
nator al Bãncii Centrale a EAU.
“Noi avem relaþii foarte restrânse cu
Europa, surprinzãtor poate pentru
dumneavoastrã: mai puþin de 2%
din activele noastre sunt plasate în
numai trei þãri: Germania, Marea
Britanie ºi Franþa. Drept urmare, pu-
tem spune cã, practic, nu existã nici
un efect advers al crizei europene
asupra EAU”, ne-a explicat domnia
sa.

În ceea ce priveºte criza din Du-
bai, generatã de creditele acordate
GRE (government-related entities
– unitãþi afiliate guvernului), aceas-
ta a reprezentat o crizã imobiliarã,
ne-a explicat guvernatorul, care a
continuat: “Este posibil sã fie o
consecinþã a evoluþiilor de dupã
2008, preþurile au urcat foarte mult
ºi s-a creat o bulã speculativã.
Drept urmare, criza a fãcut ca pre-
þurile sã scadã ºi excesul de capaci-
tate în domeniul imobiliar trebuia
sã fie absorbit. ªi suntem norocoºi
în Regiunea Golfului, deoarece
suntem într-o zonã unde existã ce-
rerea ºi abilitatea de a absorbi sur-

plusul din imobiliare apãrut ca ur-
mare a crizei din 2008, aºa cã nu
pot sã spun cã a fost complet absor-
bitã dar în esenþã s-a resorbit. Criza
a trecut. Au existat victime dupã
crizã dar este normal, deoarece în
toate regiunile lumii, crizele elimi-
nã câteva companii, iar viaþa merge
mai departe”.

Rezervele Emiratelor Arabe Uni-
te sunt de trei ori mai mari decât va-
loarea datoriilor acoperite cu diferite
instrumente, dintre care majoritatea
sunt active strãine lichide de prim
rang. Banca Centralã nu investeºte
în acþiuni sau în active de categoria a
doua, în instrumente guvernamenta-
le sau semi-guvernamentale. “Drept
urmare, am fost capabili sã generãm
un volum mare de capital pe durata
crizei, ca urmare a modelului nostru
de investiþii”, aratã Sultan Bin
Nasser Al Suwaidi.

Rezervele Bãncii Centrale din
Emiratele Arabe Unite constau în
capital ºi rezerve de capital în titluri
strãine ºi instrumente ale guvernelor
locale. “Totul este transpus în instru-
mente, nimic în active lichide”, po-
trivit domniei sale.

REDACÞIA

(continuare în pagina 4)

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”

Comitetul Politic Nabucco, ce include reprezentanþii guvernamentali Nabucco din þã-

rile de tranzit, a confirmat sprijinul politic pentru proiectul Nabucco ºi pentru Acordul

Interguvernamental existent, într-o întâlnire gãzduitã de Ministerul Energiei din

Austria, fix în ziua lansãrii Nord Stream (octombrie 2012).

La întâlnire au participat Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger,

miniºtrii responsabili de portofoliile energiei din Bulgaria, Ungaria, România ºi Turcia ºi

reprezentanþi ai acþionarilor Nabucco. Ministrul Industriei ºi Energiei din Republica

Azerbaidjan, Natig Aliyev, a fost de asemenea prezent ºi a fãcut o prezentare a evolu-

þiei proiectului din perspectiva producãtorului.

Banca americanã de
investiþii “Goldman Sachs”
estimeazã cã euro se va
aprecia pe termen lung.

EXCLUSIVITATE

Excelenþa Sa Sultan Bin Nasser Al Suwaidi, Guvernatorul Bãncii
Centrale a Emiratelor Arabe Unite, a fãcut o scurtã prezentare a
sistemului bancar din Emiratele Arabe Unite, pe data de 27
noiembrie 2012, la Grand Millennium Hotel Al Wahda din Abu
Dhabi, în timpul unei conferinþe de presã, ocazionatã de a 41-a
aniversare a zilei Naþionale a Emiratelor Arabe Unite. Aceastã
conferinþã a fost pusã la dispoziþia ziarului BURSA, în
exclusivitate pentru România, prin amabilitatea doamnei Marcela
Ganea, persoana localã de contact a Agenþiei de presã Emirateze.

François Hollande

CONTRAR ZVONURILOR

Comana, Regiotrans: “Nu am vorbit niciodatã cu
Deutsche Bahn!”
l Presa germanã a anunþat, ieri, preluarea a 70% din acþiunile celui mai mare operator feroviar privat din România de cãtre firma
germanã Deutsche Bahn l Comana a declarat ziarului “BURSA”: “Am avut discuþii cu britanicii de la Arriva care au pornit în urmã cu
cinci ani, iar Arriva a fost preluatã în 2010 de Deutsche Bahn”

Costel Comana, unul dintre
proprietarii companiei Re-
giotrans Braºov, a infirmat

informaþiile apãrute ieri în presa
germanã, potrivit cãrora compania
Deutsche Bahn, cea mai mare com-
panie feroviarã din Europa, ar urma
sã preia 70% din acþiunile operato-
rului braºovean de transport de cãlã-
tori. „Nu am discutat niciodatã cu

Deutsche Bahn. Am avut discuþii cu
britanicii de la Arriva care au pornit
în urmã cu cinci ani, iar Arriva a fost
preluatã în 2010 de Deutsche
Bahn”, a spus Comana.

Potrivit informaþiilor publicate de
agenþia de presã Reuters, germanii
de la Deutsche Bahn ar fi urmat sã
plãteascã 67 de milioane de euro
pentru 70% din acþiuni, pãstrându-ºi

opþiunea de a prelua, mai târziu, ºi
restul acþiunilor companiei rom-
âneºti, potrivit unor surse apropiate
tranzacþiei

Reprezentanþii Deutsche Bahn au
refuzat sã comenteze informaþiile.

Regiotrans, cu 760 de angajaþi, a
avut anul trecut o cifrã de afaceri de
225,5 milioane lei, în urcare cu
28,4% faþã de 2010, iar profitul com-

paniei s-a dublat, la 8,66 milioane
lei, potrivit datelor raportate cãtre
Ministerul Finanþelor. Compania,
înfiinþatã în 2005, are doi asociaþi,
Costel Comana ºi Iorgu Ganea, fie-
care cu 50% din pãrþile sociale, ºi
opereazã linii feroviare de transport
de cãlãtori în baza unor contracte
încheiate cu CFR.

Deutsche Bahn a preluat în 2008,

prin subsidiara DB Schenker, com-
pania de transport feroviar de marfã
Romtrans.

Nemþii de la Deutsche Bahn au
preluat operatorul feroviar ºi de au-
tobuze în 2010 în urma unei tranzac-
þii de 1,59 miliarde de lire sterline.

OVIDIU VRÂNCEANU,
Braºov
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