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FT: Planul european de
supraveghere bancarã
este ilegal

Planul de creare a unei autoritãþi
unice de supraveghere bancarã în
zona euro este ilegal, potrivit unui
document secret al UE, obþinut de
Financial Times. Acesta aratã cã pla-
nul depãºeºte atribuþiile permise de
lege în sensul schimbãrii regulilor de
guvernanþã ale Bãncii Centrale Eu-
ropene.

Moody’s a retrogradat
“Monte dei Paschi di
Siena”

Agenþia de evaluare Moody’s a
retrogradat ratingul atribuit bãncii
italiene “Monte dei Paschi di Siena”,
cea mai veche bancã din lume, pe
fondul îngrijorãrilor cã planurile de
recapitalizare ale guvernului nu vor
fi suficiente.

Ratingul “Monte dei Paschi di
Siena” a fost coborât cu douã trepte,
la “Ba2” de la “Baa3”, cu perspecti-
vã negativã. Calificativul este din
categoria “junk”, nerecomandatã in-
vestiþiilor.

Merkel propune un fond
pentru competitivitate

Statele Uniunii Europene ar trebui
sã creeze un fond de sprijin care sã
susþinã creºterea competitivitãþii
economice în regiune, a declarat,
ieri, cancelarul Germaniei, Angela
Merkel. “Pentru a da tuturor statelor
membre oportunitatea de a-ºi îmbu-
nãtãþi competitivitatea ºi de a-ºi res-
pecta angajamentele, propun sã in-
troducem un nou element de solida-
ritate”, a afirmat Merkel, adãugând:
“Avem nevoie de solidaritate, dar de
o formã de solidaritate care sã con-
ducã la mai multã competitivitate”.
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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”

NOUA EUROPÃ VS. VECHEA EUROPÃ:

Viitorul uniunii bancare este umbrit
de divergenþe

Deºi liderii europeni
s-au pus de acord asu-
pra necesitãþii imple-

mentãrii reglementãrilor în do-
meniul bancar ºi financiar ºi au
convenit, de principiu, asupra
principiilor uniunii bancare,
diferenþele de opinie între
“noua” ºi „vechea” Europã nu
par sã-ºi gãseascã rezolvare.

În timp ce Polonia, România
sau Cehia se aratã în profund
dezacord cu mãsurile care ar
putea duce la crearea unei
Uniuni Europene (UE) „cu
douã viteze”, rãmâne neclar fe-
lul în care, din punct de vedere
legal, acestea ar putea fi incluse
în mecanismul decizional al
zonei euro, dar ºi dacã vor primi
acordul explicit al Germaniei pentru
acordarea de drepturi depline.

Preºedintele Traian Bãsescu ºi-a
exprimat recent, în faþa adunãrii
generale a Partidului Popular Eu-
ropean (PPE), încrederea într-o
Uniune „participativã”, care într-o
uniune bancarã sã ofere aceleaºi
drepturi tuturor statelor, excluzând

varianta unui „al doilea club”, iar
premierul ceh Petr Necas a averti-
zat cã se va opune oricãror modifi-
cãri aduse actualului plan pentru
uniunea bancarã.

La rândul sãu, europarlamentarul
polonez Jacek Saryusz-Wolski a de-
clarat ieri cã divizarea UE prin crea-
rea unor mecanisme, instituþii sau
bugete destinate exclusiv statelor din

zona euro ar putea avea efecte
negative asupra construcþiei
europene.

„Sursa crizei nu este mone-
da, aºa cã este ilogic ºi iraþional
ca soluþiile sã vine pe criteriul
apartenenþei la zona euro. O
astfel de situaþie ar fi de neac-
ceptat, contravine principiilor
democratice”, a subliniat dom-
nia sa, a cãrui pãrere nu este
însã împãrtãºitã în întregime de
Comisia Europeanã (CE).

Michel Barnier, comisarul
pentru piaþa unicã ºi servicii,
considerã cã cele 17 state care
au adoptat deja moneda unicã
sunt mai solide decât altele,
astfel cã acestea ar trebui sã aibã

o uniune bancarã ºi o supraveghere
financiarã mai puternicã, la care cele-
lalte state sã „contribuie”.

Din punct de vedere legal este
încã neclarã modalitatea prin care
statele din afara Zonei euro vor parti-
cipa.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 2)

Noi proteste violente
în Grecia
l Circa 40.000 de persoane au ieºit în stradã
lManifestanþii scandau: “UE, FMI – afarã!”

Zeci de mii de oameni au pro-
testat ieri, în Grecia, faþã de
mãsurile suplimentare dure

de austeritate, în cadrul unei greve
generale de 24 de ore care a blocat
cea mai mare parte din reþeaua de
transport a þãrii. Miºca-
rea a fost iniþiatã de cele
douã sindicate majore
din Grecia, ADEDY ºi
GSEE.

Poliþia a intervenit în
condiþiile în care mani-
festanþii au aruncat cu
pietre ºi cocktailuri
Molotov. Tensiunile
s-au amplificat în mo-
mentul în care þintele au fost chiar
poliþiºtii din piaþa Parlamentului.
Aceºtia din urmã au aruncat cu
gaze lacrimogene în manifestanþi,
ca sã-i disperseze.

Unii protestatari purtau steagurile
elen, spaniol ºi portughez ºi strigau:
“UE, FMI – afarã!”. Sindicaliºtii
spuneau: “Ajunge! Ei ne-au sãpat
mormintele, ne-au bãgat în ele ºi
acum aºteptãm ca preotul sã ne ci-

teascã ultimele cuvinte”.
Potrivit unei surse medicale citate

de agenþia Reuters, un demonstrant
în vârstã de 65 de ani a decedat în
urma unui atac de cord, iar alte trei
persoane au fost rãnite. Poliþia a reþi-

nut aproximativ 50 de
protestatari.

Circa 40.000 de per-
soane au luat parte la
demonstraþiile de ieri,
din Atena, conform
Poliþiei. Mitinguri au
fost organizate, de ase-
menea, în alte oraºe,
inclusiv în Salonic ºi
Patras, precum ºi în in-

sula Creta.
Manifestaþiile din Grecia au fost

declanºate în condiþiile în care liderii
europeni aveau programatã pentru
ieri seara deschiderea unui summit
de douã zile, la Bruxelles, unde ana-
lizeazã criza datoriilor din zona
euro.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

Cernavodã ºi felicitãrile
l Unitãþile 3 ºi 4 de la Cernavodã vor costa 6,5 miliarde de euro l Statul ar putea participa cu fonduri ºi prin alte
companii producãtoare l Garanþiile statului pentru credite sunt recomandate, alãturi de contracte de vânzare a
energiei pe termen foarte lung l Rentabilitatea internã a proiectului – aproape 11%

V
aloarea estimatã a
proiectului de
construire a Unitã-
þilor 3 ºi 4 de la

Cernavodã este de 6,5 miliarde
de euro. La nivelul anului 2008, o
estimare grosierã (potrivit autoritãþi-
lor) indica o valoare totalã a investi-
þiei de circa 4 miliarde de euro.

Potrivit datelor din studiul de fe-
zabilitate actualizat ºi postat pe
site-ul Nuclearelectrica, aceastã

sumã este constituitã din valoarea
activelor existente aflate în proprie-
tatea Nuclearelectrica (maxim un
miliard de euro), valoarea ofertei
preliminare îmbunãtãþite a consor-
þiului condus de Lavalin (4,78 mi-
liarde euro), valoarea costurilor be-

neficiarului (417 milioane euro) ºi
valoarea cheltuielilor neprevãzute
(239 milioane euro). Costurile anua-
le de exploatare ºi întreþinere sunt
evaluate la 235,4 milioane de euro
pentru 10,7 TWh de energie livratã
în sistem.

Acoperirea costurilor pro-
iectului va fi fãcutã prin aport
de capital al acþionarilor,
împrumuturi cu agenþiile de ex-
port din þãrile de provenienþã a

echipamentelor ºi materialelor nece-
sare, împrumuturi ale acþionarilor,
precum ºi aportul în naturã al Nuclea-
relectrica SA cu activele existente.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

Anca Bunea, ºeful WBS
România, a demisionat de la
Casa de Compensaþie Sibiu

Anca Bunea,
conducãtor
WBS Româ-

nia, a demisionat din
funcþia de preºedinte
al Casei Române de
Compensaþie Sibiu,
din grupul Sibex,
potrivit mai multor
surse din piaþã.

Totodatã, Consi-
liul de Administraþie
a fost pãrãsit ºi de
Monica Ploscaru,
astfel cã instituþia
funcþioneazã acum doar în trei mem-
bri, respectiv Ovidiu Sergiu Pop,
Cristian Ionescu, fost director gene-
ral la Coface România, ºi Ciprian
Pãltineanu, Unicredit România.

Activitatea WBS România este, în
prezent, anchetatã de Comisia Na-
þionalã a Valorilor Mobiliare, ca ur-
mare a scandalului Cristian Sima,
fost preºedinte Sibex ºi fost acþionar
WBS România, care a dispãrut din
þarã, dupã ce a pierdut banii clienþi-
lor, unii dintre ei vedete ºi oameni de
afaceri.

Brokerul a susþinut în mai multe
scrisori ºi în intervenþii televizate cã
a fugit din cauza unor ameninþãri.
Acesta a recunoscut cã a pierdut ba-
nii clienþilor dupã ce ºi-a depãºit
mandatul acordat de unii dintre ei.

CNVM a anunþat public cã WBS

Holding, off-shore-ul
prin care acþiona
Sima, înregistrat în
Insulele Virgine, nu
este o entitate aflatã
sub supravegherea sa.

Totodatã re-
prezentanþii WBS
România s-au delimi-
tat de activitatea
WBS Holding arã-
tând cã nu au nicio le-
gãturã cu aceasta.

Totuºi, Cristian
Sima vorbeºte în in-

tervenþiile sale despre faptul cã i s-a
pus în vedere sã cedeze tot ce are, in-
clusiv WBS România.

WBS România a cerut
retragerea autorizaþiei
reprezentantului
Compartimentului de
Control Intern

La începutul sãptãmânii, CNVM
a retras autorizaþia de reprezentant
al Compartimentului de control in-
tern lui Dan Constantin Vãtãmanu,
în numele societãþii de servicii de
investiþii financiare WBS România
SA, conform unei decizii de luni a
Comisiei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

BÃIEÞII DEªTEPÞI AU PIERDUT RECURSUL

Hidroelectrica rãmâne în insolvenþã
Judecãtorii de la Curtea de Apel

Bucureºti au decis, ieri la prânz,
sã respingã recursurile formula-

te la insolvenþa Hidroelectrica de cã-
tre douã companii din grupul Alpiq
ºi de Hidrosind. Instanþa a respins ce-
rerile de intervenþie voluntarã formu-
late de Alpiq RomEnergie ºi Alpiq
RomIndustries ºi a anunþat cã menþi-
ne dispoziþiile Tribunalului Bucu-
reºti privind insolvenþa Hidroelectri-
ca. Cele douã companii Alpiq ºi Hi-
drosind au atacat cauzele insolvenþei.
Decizia Curþii este irevocabilã.

Euro Insol, administratorul judi-
ciar al Hidroelectrica, a denunþat con-
tractele cu Energy Holding, Alpiq

RomEnergie, Alpiq RomIndustries,
Euro PEC ºi EFT, care au provocat
pagube companiei în valoare de peste
un miliard de euro (2006-2012). Hi-
droelectrica le-a vândut acestor “bã-

ieþi deºtepþi” energie la preþuri cu
mult sub nivelul pieþei. Euro Insol a
renegociat ºi adus la nivelul pieþei li-
bere contractele directe cu Alro,
Electromagnetica, Elsid Titu ºi Elec-

trocarbon Slatina.
Guvernanþii au spus, în repetate

rânduri, cã Hidroelectrica va ieºi din
insolvenþã pânã la finalul anului. Re-
mus Borza, directorul Euro Insol, a
replicat, de fiecare datã, cã Hidroe-
lectrica trece printr-o perioadã foarte
grea din cauza secetei hidrologice,
care va reduce producþia societãþii la
12 TWh faþã de o medie normalã de
circa 16-17 TWh. Domnia sa a spus
cã este posibilã ieºirea din insolvenþã
pânã la finele anului, dar este un lu-
cru dificil de realizat, din cauza sece-
tei, care a afectat serios cash-flow-ul
companiei.

Contractele cu “bãieþii deºtepþi”

nu este singura cauzã a insolvenþei.
Euro Insol a arãtat, într-un raport, cã
la situaþia Hidroelectrica au contri-
buit preþul sub costuri plãtit pentru
energia hidro pe piaþa reglementatã,
contractele cu alþi producãtori de
stat, seceta, investiþiile cu compo-
nentã hidroenergeticã redusã, mana-
gementul defectuos, obligaþiile din
contractul colectiv de muncã, tariful
pentru apa uzinatã, investiþiile su-
praevaluate.

Hidroelectrica mai are pe rol încã
ºase procese cu “bãieþii deºtepþi” din
energie.

ALINA TOMA VEREHA

Grecia este în al
cincilea an de
recesiune, iar
rata ºomajului
a trecut de

25%.

Japonia a hotãrât, în septembrie, sã devinã indepen-
dentã faþã de energia nuclearã, pânã în 2030, alã-
turându-se unor þãri precum Germania ºi Elveþia, care
au luat aceeaºi decizie dupã dezastrul de la Fukushi-
ma de anul trecut.
În paralel, douã reactoare nucleare au fost oprite în
Belgia, dupã ce s-a aflat cã vasele reactoarelor pre-
zintã fisuri, potrivit Greenpeace.
Spania a decis sã închidã centrala nuclearã de la Ga-
rona, în iulie 2013, iar noul gu-
vern de la Quebec a confirmat
cã va închide reactorul 2 al cen-
tralei nucleare Gentilly.
Lituania a respins, prin referen-
dum, construirea unei noi cen-
trale nucleare.
În aceastã lunã, Comisia Euro-
peanã a anunþat cã toate cen-
tralele nucleare din Uniune au
importante probleme de sigu-
ranþã, cele mai grave fiind
semnalate în Franþa, Marea
Britanie ºi Spania. Nici una din-

tre cele 58 de centrale nucleare din Franþa nu înde-
plineºte standardele de siguranþã stabilite de Agen-
þia Internaþionalã pentru Energie Atomicã (AIEA),
fiind deficitare în special în privinþa echipamentelor
de siguranþã în cazul seismelor sau al inundaþiilor.
Centralele britanice ºi spaniole nu au echipamente
cu hidrogen pentru evitarea exploziilor. Centralele
nucleare Oliluoto ºi Oskarsham, din Finlanda, res-
pectiv Suedia, au autonomie doar o orã în cazul cã-

derii curentului electric.
În ciuda tuturor acestor avertismente, România vrea
sã construiascã.
Foarte rar, România vrea sã construiascã.
Iar când vrea sã construiascã, meritã felicitatã.
Acum vrea sã construiascã unitãþile 3 ºi 4 de la Cer-
navodã.
Felicitãri!
Deºi în 2010 costurile erau anunþate la circa 4 miliar-

de de euro, acum se vehiculea-
zã o nouã sumã, una cu jumãta-
te mai mare - 6,5 miliarde de
euro.
Felicitãri, din nou!
Altãdatã, când avem vreo iniþia-
tivã, o argumentãm prosteºte:
“Aºa-i în toatã lumea civiliza-
tã”.
Acum e pe dos.
Felicitãri pentru personalitate!
Cumpãraþi ciocolata Rom!

Ancuþa Stanciu


