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UN ROMÂN LA BUCUREªTI

Numele cãutat de BVB ºi vânat
de presã: Bogdan Patriniche
l Românul de la Londra este în negocieri avansate sã devinã directorul general al BVB
l Întrucât a evitat subiectul BVB, am discutat cu Bogdan Patriniche despre fotbal

B
ancherul Bogdan Patrini-
che este cel cu care Con-
siliul Bursei poartã nego-
cieri, în acest moment,

pentru angajarea ca director general
al Bursei de Valori Bucureºti.

Contactat de ziarul “BURSA”,
domnul Bogdan Patriniche nu a dorit
sã comenteze subiectul.

L-am întrebat dacã rãmâne sã vor-
bim “dupã”.

Fãrã sã-i scape vreun detaliu care
ar fi putut sã-l dea de gol, Bogdan Pa-
triniche a rãspuns cu o altã întrebare:
“Dupã Campionatul European?”

“Da, dupã Campionatul European”,
i-am rãspuns eu, gândindu-mã cã
poate, pânã atunci, Bursa va fi fina-
lizat negocierile pentru noul execu-
tiv.

Jovial, domnul Bogdan Patriniche
m-a întrebat, apoi, cu ce echipã þin.
L-am întrebat dacã ar trebui sã þin cu
Anglia, deºi ºtiam cã fusese elimina-
tã de Italia, în sfertul de finalã des-
fãºurat duminicã; de fapt, am vrut
sã-l tachinez, având în vedere cã Pa-
triniche ºi-a pretrecut mulþi ani în
City-ul londonez.

Bancherul mi-a sugerat, apoi, sã
þin cu o echipã care mai are încã
ºanse la titlu, precum Portugalia,
Spania, Germania sau Italia, dupã

care mi-a urat o zi frumoasã.
Negocierile dintre Patriniche ºi

BVB se aflã în punctul stabilirii rãs-
plãþilor bãneºti, în care 10.000 de
euro par sã nu fie mulþumitori pentru
cel vizat.

Bogdan Patriniche este Head of

Structured Funding & Hedging So-
lutions la Delphi Securities, potrivit
informaþiilor de pe site-ul compa-
niei, unde se mai precizeazã cã aces-
ta ºi-a petrecut 18 ani în City-ul lon-
donez, lucrând printre altele, la
BERD, UBS, Ericsson, National

Australia Bank, National Bank of
Greece ºi Calyon, înainte de a se alã-
tura Delphi Securities ca director
executiv.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Fitch a retrogradat
Cipru la “junk”

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a revizuit în scãdere - de la “BBB-”
la “BB+”, în categoria “junk” (nere-
comandatã investiþiilor), ratingul da-
toriei Ciprului pe termen lung în va-
lutã ºi monedã localã, din cauza ex-
punerii bãncilor locale pe Grecia.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Merkel continuã
sã respingã ideea
eurobondurilor

Cancelarul german Angela Mer-
kel a respins, din nou, ideea lansãrii
de bonduri comune de cãtre statele
din zona euro, argumentând cã
împãrþirea poverii datoriilor în cele
17 state din regiune ar fi
“contraproductivã”.

“Toþi ochii vor fi pe Germania la
summitul european
din 28-29 iunie”, a
declarat Merkel,
adãugând. “Mã tem
cã, din nou, vom
vorbi prea mult cu
privire la ideea

pasivelor comune ºi mult prea puþin
despre o supraveghere îmbunãtãþitã”.
Cancelarul a subliniat: “Propunerile
pentru emiterea de obligaþiuni comu-
ne sunt greºite ºi contraproductive”.

(Citiþi, în pagina 15, articolul

“Reuters: Un document pregãtit

pentru Consiliul European susþine

crearea unei uniuni bancare”)

Wolfgang Schäuble
susþine referendumul
pentru transferul de
competenþe cãtre
Bruxelles

Ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schäuble, ºi-a exprimat
susþinerea pentru organizarea unui
referendum în vederea revizuirii
Constituþiei germane, astfel încât sã
fie permis un transfer mai important
de competenþe cãtre Bruxelles,
anunþã Der Spiegel.

“Putem acorda mai multe drepturi
Bruxelles-ului, însã populaþia ger-
manã va trebui sã se pronunþe în
acest sens”, a spus Schäuble.

Guvernul german,
de acord sã subscrie
datoriile landurilor

Guvernul german a decis sã sub-
scrie datoriile landurilor, acceptând
astfel o formã de împãrþire a poverii

financiare pe care
cancelarul Angela
Merkel o respinge
ca soluþie la criza
din zona euro. Gu-
vernul federal ºi
landurile germane

au planificat prima emisiune comu-
nã de obligaþiuni pentru anul viitor,
conform oficialilor de la Berlin.

Antonio Catricala:
“Prãbuºirea Italiei ar
însemna prãbuºirea euro”

Prãbuºirea economiei italiene ar
însemna prãbuºirea zonei euro, de-
clarã vicepremierul italian Antonio
Catricala, citat de publicaþia Il
Messaggero.

“Europa ºi partenerii noºtri nu tre-
buie sã ne ajute pe noi, ci pe ei înºiºi.
Numai o Europã mai puternicã ºi
mai unitã poate avea un viitor”, spu-
ne Catricala. (V.R.)

MECMA:

Reorganizarea Hidroelectrica nu va anula
datorii sau restructura credite

Planul de reorganizare judicia-
rã a “Hidroelectrica” nu pre-
vede anularea de datorii cãtre

bãnci ale companiei, restructurarea
unor împrumuturi sau alte modificã-

ri ale programelor de creditare sau
rambursare aflate în vigoare la data
deschiderii procedurii de reorgani-
zare judiciarã, se aratã într-un co-
municat al Ministerului Economiei,

Comerþului ºi Mediului de Afaceri
(MECMA), remis redacþiei.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 12)

Bãncile spaniole ar putea primi
finanþare europeanã în 3-4 luni
l Autoritãþile de la Madrid au cerut, ieri, pânã la
100 miliarde euro pentru sectorul bancar l Cifra
exactã va fi prezentatã în douã sãptãmâni l UE va
pune condiþii pentru fiecare instituþie recapitalizatã

Bãncile spaniole ar putea pri-
mi în termen de trei-patru
luni ajutorul financiar euro-

pean solicitat de autoritãþile de la
Madrid, a anunþat, ieri, secretarul de
stat în Ministerul Economiei, Fer-
nando Jimenez Latorre. Oficialul
spaniol a adãugat cã bãncile cu ne-
cesitãþi urgente de
finanþare vor fi
ajutate prin me-
cansimele temporare de lichiditate.

Spania a cerut ieri, în mod oficial,
Uniunii Europene, un pachet de asis-
tenþã financiarã de pânã la 100 de mi-
liarde euro (125 de miliarde dolari)
pentru recapitalizarea sectorului ban-
car din þarã.

Ministrul Economiei, LuisDeGuin-
dos, a informat cã a adresat scrisoarea
în acest sens preºedintelui Eurogrup,
Jean-Claude Juncker, menþionând cã
suma exactã (finalã) privind asistenþa
financiarã va fi stabilitã ulterior.

Luis De Guindos a mai spus cã,
pânã la data de 9 iulie, intenþioneazã
sã semneze un Memorandum de
Înþelegere pentru acest pachet finan-
ciar, care va include toate detaliile.

Amintim cã auditul independent
efectuat de companiile de consultanþã
“Oliver Wyman” ºi “Roland Berger”,

prezentat joia tre-
cutã, la Madrid,
aratã cã sectorul

bancar spaniol are nevoie de 51 - 62 de
miliarde euro pentru recapitalizare.

Comisarul european pentru afaceri
economice ºi monetare, Olli Rehn, a
anunþat cã termenii pachetului de
salvare a sectorului bancar din Spa-
nia va include condiþii pentru fiecare
instituþie de credit recapitalizatã în
baza programului de asistenþã, dar ºi
pentru industria financiarã, ca întreg.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)
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Bogdan Patriniche, vorbind la Conferinþa studenþilor, profesorior ºi cercetãtorilor români din
Marea Britanie, în 2010. În stânga, tãiat de marginea forografiei, apare domnul Radu
Furnicã, recruiterul lui Patriniche la BVB.

LÁSZLÓ DIÓSI,
OTP BANK:

Nu existã
încredere pe piaþa
interbancarã

Bãncile apeleazã tot mai mult la
operaþiunile “repo”, organizate Ban-
ca Naþionalã a României (BNR) ºi nu
la cele de pe piaþa interbancarã, pen-
tru cã instituþiile de credit nu mai au
încredere între ele, este de pãrere Lás-
zló Diósi, preºedintele OTP Bank.

Domnia sa ne-a declarat, într-un
interviu, cã sumele mari, injectate
sãptãmânal de BNR în sistemul ban-
car, nu aratã un deficit de lichiditate.
În plus, faptul cã instituþiile de credit
iau în custodie titluri de stat de la Mi-
nisterul Finanþelor Publice (MFP)
înseamnã cã acestea sunt lichide.

(Citiþi interviul integral

în paginile 5 ºi 15)

“Ameropa” a ajuns
la 96% din
“Azomureº” ºi poate
delista compania

“Ameropa Holding” a ajuns sã de-
þinã 96,43% din acþiunile “Azomu-
reº” (simbol AZO), în urma ofertei
publice de preluare, încheiatã ieri,
depãºind pragul de 95%, la care poa-
te cere, prin lege, delistarea
companiei.

În cadrul ofertei, “Pelican Fertili-
zers”, deþinutã de “Ameropa”, a
cumpãrat 108,18 milioane de acþiuni
AZO, la preþul de 2,22 lei/unitate.

RALUCA MARIN

(continuare în pagina 6)

SURSE BANCARE:

Sunt probleme cu garanþiile creditelor
acordate “Hidroelectrica”

Problema creditelor acordate
de bãnci cãtre “Hidroelectri-
ca” este aceea a garanþiilor,

ne-au declarat surse bancare.
În mãsura în care creditele au fost

garantate cu contracte energetice, iar
acestea vor fi anulate, atunci dispar
garanþiile creditelor ºi sunt necesare
noi garanþii, care sã le ofere confor-
tul necesar bãncilor, ne-au mai spus
sursele menþionate.

Potrivit standardelor româneºti de
contabilitate (RAS), insolvenþa nu
este consideratã o procedurã judicia-
rã ºi bãncile nu trebuie sã provizio-

neze creditele acordate cãtre compa-
nia energeticã. În schimb, potrivit
standardelor internaþionale de rapor-
tare financiarã (IFRS), instituþiile de
credit trebuie sã constituie
provizioane pentru împrumuturile
oferite “Hidroelectrica”.

Societãþile de audit susþin cã situa-
þia creditelor, de la cel mai important
producãtor de energie din þara noa-
strã, nu produce niciun fel de proble-
me, iar bãncile nu ar trebui sã fie
îngrijorate sã provizioneze, ne-au
declarat surse bancare.

Ieri, urma sã aibã loc o întâlnire

între reprezentanþii Bãncii Naþio-
nale a României (BNR) ºi credito-
rii “Hidroelectrica”, însã sursele
noastre au dezminþit aceastã infor-
maþie.

Tribunalul Bucureºti a admis, pe
20 iunie, intrarea în insolvenþã a
“Hidroelectrica”, iar acest lucru a
stârnit reacþii dure la adresa autoritã-
þilor din partea bancherilor, în condi-
þiile în care compania datoreazã bãn-
cilor comerciale circa o jumãtate de
miliard de euro.

ELENA VOINEA


