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Cipru vrea sã obþinã
acordul de sprijin
luna aceasta

Guvernul de la Nicosia încearcã
sã ajungã la un acord financiar de
salvare cu creditorii internaþionali
pânã în 20 octombrie, iar în 12 noi-
mebrie sã obþinã aprobarea miniºtri-
lor de finanþe din zona euro, conform
unui oficial citat de presa strãinã.

Acesta a precizat: "Sperãm sã fi-
nalizãm acordul cu troica
UE-FMI-BCE pânã în 20 octombrie,
astfel încât prima tranºã din pachetul
de ajutor sã fie plãtitã la începutul lu-
nii decembrie". Oficialul cipriot a
mai afirmat cã rezervele de lichiditã-
þi ale guvernului mai dureazã pânã la
sfârºitul lunii noiembrie.

BCE: Restructurarea
datoriei elene
pe care o deþinem
nu este posibilã

Banca Centralã
Europeanã aratã
cã o restructura-
re a datoriei
Greciei pe care
o deþine (obliga-
þiuni) îi este im-
posibilã din
punct de vedere
legal, potrivit
declaraþiilor fã-

cute de Jörg Asmussen, membru al
conducerii instituþiei.

“Nu putem prelungi maturitatea
obligaþiunilor greceºti ºi nici nu pu-
tem reduce ratele dobânzilor”, a afir-
mat Asmussen. (A.V.)
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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”

Dans pe sârmã cu
insolvenþa Hidroelectrica
l “Bãieþii deºtepþi” din energie au ºanse sã fie repuºi în drepturi
l Dacã instanþa decide ieºirea din insolvenþã, producãtorul de energie riscã
falimentul, în opinia administratorului judiciar

C
urtea de Apel Bucureºti a
admis, la finele sãptãmâ-
nii trecute, probele aduse
de companiile din grupul

Alpiq ºi de sindicatul Hidrosind,
care au formulat recurs împotriva
deciziei Tribunalului Bucureºti de a
admite intrarea în insolvenþã a Hi-
droelectrica. Atât societãþile din gru-
pul Alpiq, cât ºi Hidrosind, au depus,
în iunie, cereri de intervenþie împo-
triva deschiderii procedurii insol-
venþei la Hidroelectrica, dar au fost
respinse de Tribunalul Bucureºti.

Curtea de Apel a respins, joi, pro-
bele Euro Insol, administratorul ju-

diciar al Hidroelectrica, ºi va anunþa
decizia în acest caz pe 11 octombrie.
Decizia va fi inatacabilã.

Remus Borza, directorul Euro
Insol, ne-a declarat, profund revol-
tat: “Consider cã este inadmisibil cã
judecãtorii au admis probele celor
douã companii Alpiq ºi ale Hidro-
sind ºi cã le-au respins pe ale noastre.
Contestatarii nu au calitate în acest
dosar, iar recursul nu trebuia admis.
Judecãtorii au respins inclusiv ra-
portul nostru asupra cauzelor insol-
venþei, care a fost aprobat de 99%
din creditorii Hidroelectrica”.

Arin Stãnescu, preºedintele Uniu-

nii Naþionale a Practicienilor în Insol-
venþã (UNPIR), ne-a declarat: “Dom-
nul Borza are dreptate. Judecãtorii de
la Curtea de Apel nu ar fi trebuit sã
admitã recursul pentru cã firmele
Alpiq ºi sindicatul nu aveau calitate
procesualã în dosar. Din punctul meu
de vedere, dacã firmele ºi sindicatul
se considerã creditori ai companiei,
singura cale de atac admisã în proce-
dura necontencioasã (n.r. este ºi cazul
Hidroelectrica SA, care ºi-a cerut sin-
gurã insolvenþa) este opoziþia”.

ALINA TOMA VEREHA
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Managerul
privat la
“Tarom”,
anunþat pânã
miercuri

M
inisterul Transporturilor
ºi Infrastructurii (MTI)
urmeazã sã anunþe sãp-

tãmâna aceasta managerul privat
pentru compania “Tarom”, au de-
clarat pentru ziarul BURSA ofi-
ciali din minister. Anunþul ar urma
sã fie fãcut cel târziu miercuri,
ne-au precizat domniile lor.

Ministrul Transporturilor, Ovidiu
Silaghi, afirmase, pe 30 noiembrie, cã
MTI va face public numele persoanei
selecþionate sã asigure conducerea
“Tarom” în prima sãptãmânã a lu-
nii octombrie.

Lista scurtã de candidaþi conþine
zece nume, toate strãine, a precizat
domnia sa. “Am avut cinci interviuri
vineri, urmeazã sã mai avem cinci
oameni intervievaþi luni, urmând ca
pe sãptãmâna viitoare, probabil vi-
neri, sã dãm numele managerului se-
lecþionat sã conducã «Tarom». Toþi
sunt manageri, din pãcate, o spun cu
durere, toþi sunt strãini, în short
list-ul primit de la «Pricewaterhou-
seCoopers» toþi sunt strãini, toþi cu o
bogatã experienþã în domeniu, au
mai condus companii importante în
domeniul aviaþiei”, declara atunci
Ovidiu Silaghi.

O listã apãrutã în presã îi avea,
drept principale propuneri, pe brita-
nicul Mark Darby, pe norvegianul
Finn Thaulow ºi pe lituanianul Vidas
Zvinys. (ALEXANDRU SÂRBU)

(continuare în pagina 15)

AVANS DE 1,4% ÎNTR-O SÃPTÃMÂNÃ

Euro a revenit peste pragul de
1,30 dolari

Euro s-a apreciat, sãptãmâna tre-
cutã, pe pieþele internaþionale, rapor-
tat la dolar, dupã ce preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE,)
Mario Draghi a declarat cã instituþia
pe care o conduce
este pregãtitã sã
cumpere obliga-
þiuni ale þãrilor îndatorate din uniu-
nea monetarã, ca sã sprijine
rezolvarea crizei datoriilor.

La data de 4 octombrie, BCE a de-
cis sã menþinã dobânda de politicã
monetarã la nivelul minim record de
0,75%, conform aºteptãrilor ana-
liºtilor, iar Mario Draghi a afirmat cã

banca este pregãtitã sã achiziþioneze
obligaþiuni guvernamentale, dacã
statele europene cu probleme finan-
ciare sunt de acord sã accepte
programe de redresare fiscalã.

Moneda unicã
europeanã a urcat
cu 1,4% în interva-

lul 1-5 octombrie, ajungând, vineri, la
1,3045dolaripepiaþadinNewYork. În
sãptãmâna precedentã, euro pierduse
0,9% faþã de dolarul american.

Euro a consemnat cel mai mare
câºtig zilnic din ultimele trei sãptãm-
âni la data de 4 octombrie (0,9%),
dupã ce Mario Draghi a subliniat cã

moneda unicã este ireversibilã. În
ziua urmãtoare (5 octombrie), dina-
mica euro a fost susþinutã ºi de anun-
þul privind declinul ºomajului în
SUA, în mod neaºteptat, în luna sep-
tembrie: 7,8%, de la 8,1% în august.
Investitorii cred cã declinul ratei
ºomajului va avea impact asupra du-
ratei ºi mãrimii noului program de
relaxare cantitativã anunþat recent de
banca centralã americanã (Fed),
ceea ce nu susþine dolarul.

Euro a câºtigat 1,9% în ultima
lunã, aceasta fiind o evoluþie foarte
bunã în rândul monedelor þãrilor
dezvoltate. (A.V.)

INTERNATIONAL

Sebastian Vlãdescu: “Uniunea bancarã este o formulã
de cedare a suveranitãþii indirect”

(Interviu cu Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)

l “Fãrã îndoialã, criza va mai dura mult” l “Dezechilibrul politic care a
apãrut în ultimul an a eliminat orice brumã de încredere a investitorilor”
l “Lipsa de credite este o mare problemã a economiei româneºti” l “Sã ne
axãm pe resurse naturale ºi agriculturã”

Reporter: Care este opinia dum-
neavoastrã cu privire la Uniunea
Bancarã? Suntem pregãtiþi pentru
acest lucru?

Sebastian Vlãdescu: La nivelul
Uniunii Europene, existã acum un
proces de uºor “heirupism” în direc-
þia creºterii nivelului de integrare.

De aproape doi ani, s-a tot sperat
cã nu va exista o crizã a zonei euro ºi,
chiar dacã va exista, aceasta va fi li-
mitatã.

Acum, însã, s-a ajuns la concluzia
cã, de fapt, aceastã crizã a zonei euro
ºi a Europei este mult mai profundã
ºi mult mai lungã.

În momentul de faþã, se iau mãsuri

într-un ritm ºi într-un mod care sunt
apropiate de ideea de “heirupism” –
“Hai sã facem ceva repede pentru cã,
dacã nu facem ceva repede, conse-
cinþele s-ar putea sã fie foarte grave
atât la nivel de þarã, cât ºi la nivel de
zonã euro ºi la nivel de Europã
unitã”.

Discursul pe care preºedintele
Comisiei Europene Jose Manuel
Barroso l-a avut acum douã sãp-
tãmâni în Parlamentul European ar
fi trebuit sã-l aibã, de fapt, cel
târziu în 2010, dacã nu la mijlocul
lui 2009.

Accelerarea integrãrii europene ar
fi trebuit sã înceapã atunci, în 2009.

Aceasta a demarat, însã, în 2012.
Integrarea europeanã are o pro-

blemã – acceptarea politicã a cedãrii
de suveranitate.

Politicienii europeni nu sunt ho-
tãrâþi sã cedeze suveranitatea, dar
pot accepta sã facã acest lucru
indirect.

Reporter: Cum?
Sebastian Vlãdescu: Uniunea

bancarã este o formulã de cedare a
suveranitãþii indirect, trecând supra-
vegherea bancarã de la nivel local, la
nivel european.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)

NBG vrea sã cumpere
“Eurobank”

“National Bank of Greece” SA
(NBG), cea mai mare bancã elenã, a
lansat, la finele sãptãmânii trecute, o
ofertã pentru cumpãrarea “Eurobank
Ergasias” SA, a doua mare bancã din
Grecia, tranzacþie care ar da naºtere
celui mai mare grup financiar din
þarã.

NBG, care are o valoare de piaþã
de 2 miliarde euro (2,6 miliarde do-
lari), oferã 58 de acþiuni noi pentru
fiecare o sutã de titluri “Eurobank”,
conform reprezentanþilor NBG.
Noua entitate care ar lua naºtere în
urma preluãrii s-ar numi “NBG Gro-
up”, iar activele sale s-ar ridica la
178 de miliarde euro.

Directorul executiv al “Euro-

bank” Nikos Nanopoulos a afirmat
cã banca va evalua oferta “într-un
spirit constructiv”.

Investitorii NBG se vor reuni la
data de 30 octombrie pentru aproba-
rea tranzacþiei, care va trebui supusã
analizei autoritãþilor de reglementa-
re. Dacã fuziunea se va finaliza,
NBG va controla 75% din noua
entitate.

Dacã vor fuziona, NBG ºi “Euro-
bank” vor crea un grup bancar cu de-
pozite de 87,9 miliarde euro ºi un
portofoliu net de credite de 110 mi-
liarde euro. (A.V.)

(Citiþi detalii în pag. 16)

Dacã recursul va fi admis, Hidrolectrica
va trebui sã plãteascã "bãieþilor deºtepþi"
2,8 miliarde lei (potrivit unor estimãri),
sumã ce reiese din deficitul de producþie,
compania având obligaþii contractuale de
19,8 TWh ºi producând doar 12 TWh.

SURSE CARE CONFIRMÃ INFORMAÞIILE BURSA:

Investitori autohtoni,
aproape de preluarea
unei pãrþi din “ATE
Bank” România
lMarinel Burduja, în cãrþi pentru conducerea
noii bãnci

“ATE Bank” România, preluatã
recent de “Piraeus Bank”, va fi cum-
pãratã parþial de câþiva investitori
români ºi capitalizatã iniþial pânã la
60 de milioane de euro, urmând ca în
2013 sã fie atraºi mai mulþi investito-
ri, inclusiv Societãþile de Investiþii
Financiare (SIF), iar capitalurile sã
ajungã la 200 milioane euro.

“Negocierile cu cei de la «Piraeus»
sunt într-o fazã foarte avansatã. Va fi
preluatã nu doar licenþa «ATE Bank»,
ci ºi o parte din activele ºi pasivele bãn-
cii. Finalizarea tranzacþiei este o ches-
tiune de zile”, au declarat surse apro-
piate tranzacþiei ºi citate de Mediafax.

Din informaþiile disponibile pânã
la aceastã orã, noua bancã se va adre-
sa exclusiv segmentului de compa-
nii, fiind vizate cu precãdere cele din
industrie ºi agriculturã.

Potrivit surselor citate, noua bancã
va fi condusã, începând de anul viitor,
de fostul vicepreºedinte “Raiffeisen
Bank” Marinel Burduja, care ar fi ºi
artizanul negocierilor.

Contactat de Ziarul BURSA, Ma-
rinel Burduja a refuzat sã comenteze
aceste informaþii. Totuºi, domnia sa
ne-a spus cã se aflã într-o “perioadã
de neutralitate” faþã de “Raiffeisen
Bank International”, perioadã pe

care trebuie s-o respecte.
Ziarul BURSA a scris, în urmã cu

circa o lunã, cã o bancã cu capital
românesc ºi-ar putea face apariþia în
sistemul bancar local, iniþiativa
aparþinându-i lui Marinel Burduja,
care s-ar fi aflat în discuþii cu
SIF-urile, având sprijinul Bãncii Na-
þionale a României (BNR) pentru
deschiderea unei bãnci de investiþii
autohtone.

“Estevorbadespreobancãde inves-
tiþii, cu o selecþie foarte riguroasã a
plasamentelor, care sã finanþeze
companiile cu capital autohton”,
ne-audeclarat, atunci, surselenoastre.

Acestea ne-au precizat cã ideea
este ca noua bancã sã punã bazele
unei instituþii de credit “pur româneas-
cã”, fãrã sã fie preluate active de la
alte bãnci, adãugând cã, dacã ar fi
vorba despre o preluare de active,
atunci ele ar trebui sã fie performan-
te, doar cã în prezent nu sunt de
vânzare astfel de active.

Cu o lunã în urmã, Marinel Bur-
duja ne-a declarat: “Este visul oricã-
rui bancher român sã punã bazele
unei bãnci cu capital autohton”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)


