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Bertelsmann: “Grexit”-ul
ar putea genera pierderi
de 674 miliarde euro în
42 de economii

Ieºirea Greciei din zona euro
(“Grexit”) ar putea genera o crizã
economicã globalã ºi ar afecta State-
le Unite, China ºi alte þãri emergente,
dar ºi state din UE, potrivit unui stu-
diu realizat de Prognos AG în nume-
le fundaþiei Bertelsmann Stiftung.

Studiul a analizat consecinþele fi-
nanciare ale mai multor scenarii de
rupere a zonei euro ºi a calculat posi-
bile scãderi în Germania, dar ºi în 42
din cele mai importante state indu-
striale ºi în curs de dezvoltare, pânã
în 2020.

Conform acestui scenariu, prime-
le 42 de economii ale lumii ar pierde
674 miliarde euro în cazul ieºirii
Greciei din uniunea monetarã.

FMI îndeamnã Spania ºi
Italia sã cearã sprijin
financiar

Fondului Monetar Internaþional
(FMI) a lansat, în ajunul sum-
mit-ului liderilor UE care începe
astãzi, un apel la Spania ºi Italia sã
cearã asistenþã financiarã de la zona
euro, însã Roma a respins aceastã
idee, fiind posibil ca numai Madri-
dul sã emitã o astfel de solicitare.

Noi mãsuri de austeritate
în Ungaria

Guvernul de la Budapesta a adop-
tat noi mãsuri de austeritate, în vede-
rea respectãrii þintei de deficit buge-
tar pe 2013. Printre aceste mãsuri se
numãrã dublarea taxei pe tranzacþii
financiare la 0,2% ºi renunþarea la un
acord cu bãncile care prevedea înju-
mãtãþirea taxei speciale pe sectorul
bancar.
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5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 80840

n Stroe Felix: “Companiile de apã riscã
falimentul” PAGINA 4

n Oferta de obligaþiuni "GDF Suez Energy",
foarte aºteptatã de investitorii mari

PAGINA 5

n Credit Agricole
a semnat cu Alpha Bank
vânzarea Emporiki

PAGINA 15

n Fotbal ºi bani:
Dubla cu Ungaria:
interes enorm, dar ºi
pericol de suspendare

PAGINA 2

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”

Turcii confirmã interesul pentru
terminalul de gaze de la Constanþa
l Ahmet Caliskan: “Suntem interesaþi sã dezvoltãm terminalul GNL la Constanþa,
dar nu vedem încã niciun sprijin guvernamental”

Omul de afaceri turc Ahmet
Caliskan, de la “Global
Energy Group”, a confirmat

informaþiile publicate, ieri, de ziarul
BURSA, referitoare la faptul
cã grupul sãu este interesat sã
dezvolte terminalul GNL
(gaze naturale lichefiate)
de la Constanþa.

Domnia sa ne-a preci-
zat, însã, cã încã nu vede
un sprijin guvernamental
pentru acest proiect.

“Suntem interesaþi sã
dezvoltãm un terminal
GNL în România ºi sã
asigurãm ºi furnizarea de
gaze”, ne-a declarat
Ahmet Caliskan.

Domnia sa a adãugat: “Însã, ase-
menea proiecte necesitã o susþinere
puternicã la nivel guvernamental
(permise, garanþii guvernamentale
etc.) ºi stabilitate politicã, ceea ce
nu vedem deocamdatã în aceastã
þarã. Suntem în aºteptare. Când ºi
dacã vom vedea dorinþã guverna-
mentalã ºi stabilitate politicã, sun-

tem pregãtiþi cu experienþa ºi capa-
citatea noastrã financiarã, comer-
cialã ºi tehnicã”.

Potrivit omului de afaceri turc, în
cazul României, un proiect
start-up ar avea un buget de

aproximativ 500 de milioane de do-
lari. “125 - 150 milioane de dolari ar
fi investiþia noastrã privatã cash, 250
de milioane de dolari ar veni de la
creditorii noºtri internaþionali
obiºnuiþi ºi 100 de milioane de dolari
de la bãncile locale din România”, a
adãugat domnul Caliskan.

Potrivit domniei sale, “Global

Energy Group” dezvoltã, în acest
moment, terminale GNL în trei þãri:
“În douã dintre acestea, este vorba
despre proiecte integrate - terminal
plus alimentare, iar în cea de–a treia
este vorba numai despre terminal.

Suntem conectaþi la surse
ºi avem deja modele apli-
cabile. Ne finanþãm
proiectele 25-30% din in-
vestiþie privatã. Majori-
tatea investiþiei vine pe
canalele noastre obiºnui-
te, adicã bãnci multilate-
ral dezvoltate ºi bãnci co-
merciale”.

La Constanþa este ne-
voie de un terminal GNL
pentru proiectul AGRI.

Deºi proiectul turcului prezenta
unele oportunitãþi, se pare cã autori-
tãþile noastre nu au considerat cã
oferta turcului ar fi suficient de se-
rioasã. Totodatã, se pare cã acesta ar
fi cerut facilitãþi substanþiale pentru
implementarea terminalului.

ADINA ARDELEANU

UN INVESTITOR L-A ACUZAT PE BROKERUL
SÃU DE O FRAUDÃ DE 500.000 DE EURO

“Carpatica Invest” exclude
contribuþia financiarã pentru
repararea prejudiciului solicitat
lMarius Veltan: “Carpatica Invest” l-a suspendat pe
brokerul ªtefan Terziu încã din luna mai l “Societatea
de brokeraj a rãspuns prompt solicitãrilor Poliþiei ºi a
arãtat toatã disponibilitatea pentru stabilirea adevãrului
în acest caz”, potrivit reprezentantului “Carpatica”

“Carpatica Invest” exclude con-
tribuþia financiarã pentru repararea
prejudiciului solicitat de clientul sãu
Andrei Anghel, care l-a acuzat pe
brokerul ªtefan Terziu cã i-a operat
tranzacþii în baza unor ordine false ºi
nesemnate.

Cazul este
anchetat de Po-
liþie, dupã ce brokerul ºi alþi patru re-
prezentanþi ai casei de brokeraj au
fost amendaþi de CNVM.

Marius Veltan, Director General
Adjunct al “Carpatica Invest”, ne-a
precizat, ieri, cã brokerul ªtefan Ter-
ziu a fost suspendat încã din luna
mai, imediat dupã ce clientul Andrei
Anghel a sesizat neregulile.

ªtefan Terziu ne-a declarat, marþi,
cã justiþia va dovedi adevãrul ºi cã nu

are niciun motiv sã creadã cã va pier-
de în justiþie.

Marius Veltan ne-a relatat: “În
data de 16 mai 2012, am primit o re-
clamaþie scrisã de la clienþii Anghel
Andrei ºi Anghel Ilie. În urma aces-

tei reclamaþii,
am decis sus-
pendarea acti-

vitãþii brokerului, înfiinþarea unei
comisii disciplinare ºi înºtiinþarea
CNVM. Au fost transmise cãtre
CNVM ordinele de tranzacþionare
pentru cei doi clienþi, de la data des-
chiderii conturilor pânã la sfârºitul
lunii aprilie, ordine care erau în arhi-
va centralã a societãþii”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)
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MECMA o propune pe Daniela Lulache
pentru interimat la “Nuclearelectrica”

Ministerul Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de
Afaceri (MECMA) o

propune pe Daniela Lulache, fost
director general al
Fondului Proprie-
tatea (FP), sã preia
funcþia de director
general al “Nucle-
arelectrica”, pânã
la numirea în acea-
stã poziþie a unui
manager privat. Propunerea urmea-
zã sã fie discutatã în Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor
(AGOA) producãtorului de energie,
se aratã în convocatorul publicat pe
pagina de internet a companiei.

În prezent, postul de director gene-
ral al “Nuclearelectrica” este ocupat
de cãtre Dumitru Dima, fostul director
de dezvoltare al companiei, care ocu-

pã funcþia din ultima
lunã a anului trecut.

Daniela Lulache
a fost revocatã de la
conducerea Consi-
liului de Suprave-
ghere al FP în de-
cembrie 2009, în lo-

cul sãu fiind numit Ionuþ Popescu.
Valoarea indemnizaþiilor, a bonusu-
rilor ºi a compensaþiilor primite de la
FP a fost de 1,86 milioane lei.

ALEXANDRU SÂRBU

Daniela Lulache a fost
revocatã de la
conducerea Consiliului
de Supraveghere al FP
în decembrie 2009.

MOODY’S MENÞINE RATINGUL SPANIEI

Euro a ajuns la cursul maxim
al ultimei luni, faþã de dolar

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþele
externe, ajungând la cursul maxim al
ultimei luni raportat la dolar, dupã ce
agenþia de evaluare Moody’s Inves-
tors Service a decis sã menþinã califi-
cativul de credit al Spaniei în catego-
ria recomandatã investiþiilor.

În plus, euro a fost impulsionat de
speculaþiile potrivit cãrora liderii
Uniunii Europene vor decide, în re-
uniunea care începe astãzi, la Bru-
xelles, sã ofere mai mult sprijin
Greciei.

Euro a urcat cu 0,6% la ora 10.00,
pe piaþa din New York, ajungând la
1,3127 dolari. Mai devreme, cursul

crescuse la 1,3137 dolari - cel mai ri-
dicat din 17 septembrie pânã în
prezent.

Marþi seara, Moody’s a anunþat
menþinerea ratingului “Baa3” atri-
buit Spaniei. Totuºi, perspectiva aso-
ciatã calificativului este “negativã”,
ceea ce înseamnã cã nu este exclusã
o retrogradare viitoare. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

Ieri, randamentul obligaþiunilor spa-

niole cu maturitatea la zece ani (de re-

ferinþã) a scãzut cu 29 de puncte de

bazã, la 5,51% - cel mai redus nivel

din 4 apriie pânã la momentul actual.

Ahmet Caliskan

NICIUN DEMNITAR LA EXPOZIÞIA CHINEI DE LA TIB

Autoritãþile - când cu faþa,
când cu spatele spre China
l Chinezii par sã mai aibã rãbdare cu noi l Autoritãþile locale îºi pledeazã mai bine cauza l Chinezii vor alege trei
mari proiecte în care sã investeascã

I
naugurarea expoziþiei CET
(China Engineering and Tec-
hnology) de ieri, din cadrul
Târgului Tehnic Internaþional

Bucureºti (TIB), nu a beneficiat de
prezenþa vreunui ministru sau secre-
tar de stat, deºi, la nivel declarativ,
Guvernul vrea miliardele de dolari
ale Chinei.

Organizatorul expoziþiei CET
(care a lipsit de la TIB în ultimii ani)
este CHINCA(organizaþie patronalã
chinezã a celor mai mari companii
chineze din construcþii), sub înaltul
patronaj al Ministerului Comerþului
din China. Chinezii au fãcut un pas
înainte ºi au venit în România cu o
delegaþie impresionantã de 100 de
oficiali ºi reprezentanþi ai companii-
lor mari din China, încurajaþi de vizi-
tele recente ale miniºtrilor delegaþi
pentru mediul de afaceri (Lucian Isar
ºi Mihai Voicu).

Iniþial, ministrul Transporturilor,
Ovidiu Silaghi, dar ºi ministrul dele-
gat pentru mediul de afaceri, Mihai
Voicu, au confirmat, “cu douã mâini”,
participarea. În pragul evenimentu-
lui însã, cei doi s-au rãzgândit, pe
motiv cã a trebuit sã participe la

ºedinþa de Guvern de ieri.
Conducerea Asociaþiei Române a

Antreprenorilor de Construcþii

(ARACO), co-organizator al
CHINCA pentru târgul CET, a tri-
mis premierului Victor Ponta o scri-

soare în care a solicitat mandatarea
unuia din cei doi miniºtri pentru a-i
întâmpina pe chinezi ºi a le transmi-
te un mesaj oficial din partea autori-
tãþilor. Scrisoarea a rãmas fãrã vre-
un rezultat. Ministerul Transportu-
rilor nu a fost reprezentat ieri, iar
Ministerul Economiei i-a trimis pe
consilierul Andrei Pogonaru, pe
Radu Zaharia – director general în
departamentul relaþii internaþionale
ºi pe Dan Simion, directorul general
al Centrului Român pentru Promo-
varea Comerþului ºi Investiþiilor
Strãine.

Chinezii par sã mai aibã rãbdare
cu România, unde autoritãþile noas-
tre sunt ba cu faþa, ba cu spatele spre
China. Liu Qiwei, consilier comer-
cial ºi economic, a declarat: “Nume-
roasele acþiuni desfãºurate pe plan
bilateral la nivel înalt, cât ºi la nivel
de instituþii ºi firme, s-au derulat cu
succes, în special vizitele recente
ale miniºtrilor Isar ºi Voicu, dar ºi a
ministrului Agriculturii, Daniel
Constantin”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Masca româneascã pentru întâlnirile cu chinezii.

Ziua în care trebuia
sã înceapã campania
Dupã referendumul de revo-

care a preºedintelui din 29
iulie, ziua de miercuri, 17

octombrie, a fost cea mai agitatã din
punct de vedere
electoral din ul-
timele luni: ziua
în care a început
în mod deschis,
deºi în afara ori-
cãrui cadru le-
gal, campania
pentru alegerile
legislative din 9
decembrie. În aceeaºi zi, la Bucu-
reºti se încheia întâlnirea ALDE
(Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor
din Europa), începea
congresul PPR (Parti-
dul Popular European)
iar USL îºi lansa can-
didaþii pe Stadionul
Naþ iona l , în fa þa
câtorva zeci de mii de
participanþi (orga-
nizatorii vorbesc de
peste 70.000). ªi ni-
ciunul din cele trei
evenimente nu a fost
întâmplãtor: pentru a
contracara politic congresul PPE, li-
beralii au reuºit sã organizeze în
acelaºi timp o acþiune ALDE, iar
pentru contracararea mediaticã a
evenimentului ARD-PDL, USL a
mizat simbolic pe mobilizarea ade-
renþilor, a „poporului”, în faþa spec-
tacolului de la Palatul Parlamentu-

lui. ªi, pentru a contracara, tot sim-
bolic, celebra „foaie de drum” în 11
puncte pe care Jose Barroso i-a
înmânat-o lui Victor Ponta imediat
dupã suspendarea lui Traian Bãses-
cu, primul-ministru român a anunþat
cã va cere preºedintelui Comisiei Eu-
ropene, într-o scrisoare în 8 puncte,
sã sprijine România. Deloc întâmplã-
tor, al optulea punct cere membrilor
Comisiei sã nu se implice în campa-
nia electoralã din România.

ªi parcã pentru a favoriza mesajul
USL, liderul informal al Partidului
Popular Maghiar din Transilvania,
Laszlo Tokes, a þinut sã facã, în mar-
ja congresului PPE, declaraþii pri-

vind „o descentralizare” a României,
care sã ducã în final la „un sistem de
federalism”, cerând în acelaºi timp
ca sumele provenite din atribuirea
Premiului Nobel pentru Pace cãtre
UE sã fie utilizate pentru rezolvarea
problemelor minoritãþilor.

(continuare în pagina 3)
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