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ªomaj record în zona euro
Rata ºomajului din zona euro a ur-

cat la un nou record în luna septem-
brie: 11,6%, de la 11,5% în august,
anunþã Eurostat. În întreaga Uniune
Europeanã, rata ºomajului a rãmas
stabilã la 10,6%.

De menþionat cã Spania se con-
fruntã cu cea mai ridicatã ratã a
ºomajului în regiune: 25,8%, urmatã
fiind de Grecia, cu 25,1%, în luna iu-
lie. Cele mai scãzute rate ale ºomaju-
lui s-au înregistrat în Austria (4,4%)
ºi Luxemburg (5,2%).

Proiect de buget:
Declin economic de
4,5% în Grecia, în 2013

Proiectul revizuit de buget al Gre-
ciei pentru anul urmãtor prevede o
scãdere economicã de 4,5%, 2013
urmând sã fie al ºaselea consecutiv
de recesiune ca urmare a mãsurilor
de austeritate adoptate de guvern la
cererea creditorilor externi. Prece-
denta estimare arãta un declin eco-
nomic de 3,8%.

Documentul a fost transmis Parla-
mentului de la Atena ieri, iar votul
Legislativului ar putea avea loc sãp-
tãmâna urmãtoare.

Ieºirile de capital din
Spania: 247 miliarde
euro în primele opt luni

Ieºirile nete de capital din Spania
au crescut în primele opt luni ale aces-
tui la un record de 247,17 miliarde
euro, de de la 398,1 milioane de euro
în perioada similarã a anului trecut,
anunþã banca centralã de la Madrid.

Totuºi, tendinþa de creºtere a înce-
tinit în luna august, când din Spania
au ieºit capitaluri în valoare de
11,797 miliarde euro, cu 21,5% mai
puþin decât în iulie. (V.R.)
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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”

Optimism privind finanþele
Portugaliei ºi Greciei:
creºte euro

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþe-
le externe, pentru a doua zi la
rând, faþã de dolar, investito-

rii speculând cã Parlamentul Portu-
galiei este pe punctul sã ajungã la o
înþelegere în privinþa bugetului þãrii.
În plus, pieþele aºteaptã ca Grecia sã
obþinã extinderea termenului de re-
ducere a deficitului bugetar.

Moneda unicã europeanã a urcat
cu 0,2% la ora 11.34, pe piaþa din
New York, la
1,2977 dolari. În
ziua precedentã,
euro a câºtigat 0,4% faþã de moneda
SUA, iar în octombrie – 1,4%.

Parlamentarii portughezi au acor-
dat ieri votul iniþial pentru proiectul
de buget pe 2013, care presupune
cele mai mari creºteri de taxe din
istoria modernã a þãrii. Proiectul,
care prevede majorarea taxelor pe
venit ºi pe proprietãþi ºi propune in-
troducerea unei noi taxe pe tranzac-
þiile financiare, mai trebuie sã treacã
de comisiile parlamentare. Votul fi-
nal asupra proiectului de buget al
Portugaliei va fi dat în 27 noiembrie.

Guvernul de la Lisabona, condus

de premierul Pedro Passos Coelho,
cautã modalitãþi de garantare a veni-
turilor bugetare, în vederea atingerii
þintelor prevãzute în acordul de
împrumut de 78 de miliarde euro ob-
þinut de la Uniunea Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional.

Pe de altã parte, liderii zonei euro
au discutat ieri pe marginea situaþiei
Greciei.

“Miniºtrii de finanþe din zona euro
aºteaptã în 12 no-
iembrieunacord în
privinþa reluãrii

creditãriiGreciei, dacãAtenavaaccep-
ta reformele necesare ºi va lua mãsuri
înaintea acestui termen”, a declarat, în
urma unei teleconferinþe a Eurogroup,
preºedintele acestuia, Jean-Claude
Juncker, care i-a cerut Atenei sã finali-
zeze negocierile cu creditorii interna-
þionali în privinþa reformelor.

În opinia analiºtilor, liderii zonei
euro vor arãta o uºoarã flexibilitate
în privinþa condiþiilor impuse Gre-
ciei, dat fiind cã 2013 va fi al ºase-
lea an consecutiv de recesiune pen-
tru aceastã þarã. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE CU NOUL PREªEDINTE SIF BANAT CRIªANA

Dragoº Bîlteanu: “Nu dorim o
lichidare controlatã în cadrul SIF1”
l “Dorim ca SIF-urile sã rãmânã active ºi sã se dezvolte” l “Sunt adeptul unor schimbãri naturale”

Reporter: Aþi preluat conducerea
SIF1 Banat Criºana, dupã ce domnul
Ioan Cuzman ºi-a anunþat, în mod
suprinzãtor, retragerea. Cum trebuie
sã traducem aceastã schimbare, în
acest moment?

Dragoº Bîlteanu: Retragerea
domnului Cuzman a fost un act uni-
lateral pe care domnia sa l-a fãcut în
momentul pe care l-a considerat
oportun.

Eu nu pot decât sã mulþumesc
Consiliului de Administraþie pentru
încrederea acordatã ºi pentru alege-
rea mea cu unanimitate de voturi în
funcþia de Preºedinte – Director
General.

Reporter: În varã, s-a vorbit des-
pre o încercare de rãsturnare a dom-
nului Ioan Cuzman de la conduce-
rea SIF1. S-a vorbit cã aþi avut o
înþelegere în acest sens cu o parte
dintre acþionari, însã cã aþi fi decis,

în final, sã faceþi o înþelegere cu
Ioan Cuzman, pentru a-l susþine
pânã la finalul mandatului (anul vii-
tor), pentru ca apoi sã vã “cedeze”
locul. Ce este adevãrat ºi ce nu din
acest scenariu?

Dragoº Bîlteanu: Nu ºtiu ce
înseamnã cã “s-a vorbit”.

Ce pot sã spun este cã sunt adeptul
unor schimbãri naturale, pe baza op-
þiunilor acþionarilor exprimate la
momentul expirãrii mandatului
administratorilor.

Schimbãrile forþate, care consumã
resurse ºi energii de ambele pãrþi, nu
sunt benefice în primul rând pentru
societate.

Reporter: Aveþi în acest moment
susþinerea acþionarilor pentru menþi-
nerea conducerii SIF1?

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

ÎN CONTEXTUL DESCOPERIRII REZERVELOR DE GAZE DIN
MAREA NEAGRÃ

Eºecul ofertei secundare Petrom,
de fapt, un mare succes
l Bãsescu: “Acum nu vom mai vinde cei 10% din Petrom; am fost
norocoºi cã nu am vândut în 2011” l Statul este intens curtat sã îºi vândã
participaþia minoritarã la compania petrolierã, potrivit declaraþiilor lui
Remus Vulpescu, fostul ºef OPSPI

Rezervele de gaze descoperite
în Marea Neagrã, anunþate în
luna februarie, sunt un bun

motiv ca statul sã nu mai doreascã sã

îºi vândã o parte din pachetul minori-
tar deþinut la “Petrom” (simbol
SNP), reiese din declaraþiile fãcute,
ieri, de preºedintele Traian Bãsescu.

Astfel, eºecul ofertei secundare
“Petrom” (n.r. pentru vânzarea a
9,84% din SNP), din vara lui 2011,
reprezintã, de fapt, un mare noroc,
potrivit lui Traian Bãsescu.

Preºedintele a declarat, ieri, la
întâlnirea cu directorul general exe-
cutiv al OMV, Gerhard Roiss:
“România va deveni un jucãtor im-
portant pe piaþa energiei în urmãtorii
10 ani, dacã vom fi norocoºi cu Ma-
rea Neagrã. În orice caz, am urmãrit
evoluþiile. Sincer, sunt extrem de
mulþumit de ceea ce se întâmplã ºi
acum toatã lumea cred cã a înþeles cã
nu vom mai vinde cei 10% din Pe-
trom. Am fost norocoºi cã nu am
vândut anul trecut cei 10%”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

INTERNATIONAL

Spre deosebire de alte SIF-uri, luptele pentru putere în

SIF1 Banat Criºana s-au dat în spatele uºilor închise, iar

scandalul a lipsit, cel puþin în presã.

Ioan Cuzman, care a condus SIF1 timp de 18 ani, ºi-a pus în

scenã o retragere elegantã, în cadrul evenimentului aniver-

sar dedicat celor 20 de ani de activitate instituþionalã, ºi i-a

lãsat scaunul de preºedinte-director general lui Dragoº Bîltea-

nu, anterior vicepreºedinte (începând cu 1 decembrie).

Dragoº Bîlteanu spune cã nu crede cã are o viziune asu-

pra SIF-ului diferitã de Ioan Cuzman, ci una mai degrabã

“nuanþatã”.

“Amândoi suntem susþinãtori ai capitalului autohton ºi

ne dorim ca SIF-urile sã rãmânã active ºi sã se dezvolte în

acest sens”, ne-a declarat Dragoº Bîlteanu, într-un inter-

viu acordat în exclusivitate.

Viitorul ºef al SIF Banat Criºana are 35 de ani ºi este

membru în Consiliul de Administraþie al societãþii de inves-

tiþii din ianuarie 2010. El a fost numit în CA odatã cu

preºedintele Consiliului de Administraþie al Bãncii Tran-

silvania, Horia Ciorcilã. Dupã numai ºapte luni, Ciorcilã a

demisionat din CA al SIF Banat-Criºana, alãturi de un fost

vicepreºedinte al bãncii, Claudiu Silaghi.

Una dintre firmele conduse de Bîlteanu, Romenergo, a

cumpãrat în luna februarie a acestui an 4% din acþiunile

SIF Banat Criºana de la Banca Transilvania ºi cinci subsi-

diare ale acesteia. Prin aceastã tranzacþie, Romenergo a

ajuns sã deþinã 5% din titlurile SIF.

Dragoº Bîlteanu: “În cadrul SIF1, nu dorim o lichidare
controlatã, ci o dezvoltare sustenabilã ºi durabilã bazatã pe o
perioadã definitã de restructurare a portofoliului ºi
capitalizarea profiturilor, iar propunerea mea cãtre Consiliul
de Administraþie va fi în acest sens”.

Surse: Chinezii vor
garanþii de stat ca sã intre
la Cernavodã

Va fi foarte greu pentru auto-
ritãþile noastre sã implice
China Guangdong Nuclear

Power Group în construcþia Unitãþi-
lor 3 ºi 4 de la Cernavodã, afirmã
surse din piaþã. Chinezii finanþeazã
prin sistemul credit-furnizor, pentru
care cer garanþii de stat, mai spun
sursele noastre. Astfel, oricât de
dornice ar fi autoritãþile sã implice
partea chinezã,
ajutorul de stat
trebuie aprobat
de Uniunea Eu-
ropeanã, care nu
v e d e c u o c h i
buni asemenea
sprijin în dome-
niul nuclear.

Specialiºti din
piaþã susþin cã
SNC Lavalin,
contractorul ge-
neral pentru
Unitãþile 3 ºi 4, ar trebui sã-ºi dea
acordul pentru cooptarea chinezilor
în construcþia reactoarelor – lucru
greu de “înghiþit” pentru cã China
Guangdong Nuclear Power Group
vrea sã finanþeze 40% din proiect, iar
canadienii trebuie sã le cedeze o par-
te din contract. Mai mult decât atât,
în proiectul Unitãþilor 3 ºi 4 de la
Cernavodã, contractorul ºi furnizo-
rul de tehnologie nu au voie sã fie ºi
finanþator al proiectului, mai susþin

sursele noastre.
Ca sã atragã banii chinezilor, au-

toritãþile trebuie sã reanalizeze ºi sã
schimbe concepþia proiectului astfel
încât China Guangdong Nuclear Po-
wer Group sã ºi poatã finanþa proiec-
tul. Cert este cã, mai spun surse din
piaþã, dorinþa chinezilor de a intra în
proiect pune presiune pe SNC Lava-
lin pentru a mai reduce din preþul

ofertat (4,8 mi-
liarde euro) pen-
tru construcþia
celor douã reac-
toare.

Ziarul BURSA
a publicat în ex-
clusivitate infor-
maþia cã Nuclear-
electrica încã ne-
gociazã contrac-
tul final cu SNC
Lavalin. Ieri ar fi
trebuit sã aibã loc

o AGA în care acþionarii sã aprobe
studiul de fezabilitate actualizat pen-
tru cele douã reactoare. Studiul indi-
ca o valoare totalã a investiþiei de 6,5
miliarde de euro. Acþionarii au re-
nunþat la aceastã ordine de zi ºi au
propus alta, în urma unor discuþii
aprinse la nivelul Nuclearelectrica,
potrivit unor surse din companie.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

Preºedintele a declarat, ieri, la întâlnirea cu directorul
general executiv al OMV, Gerhard Roiss: “România va
deveni un jucãtor important pe piaþa energiei în urmãtorii
10 ani, dacã vom fi norocoºi cu Marea Neagrã”.

Salariaþii BRD îl primesc
pe noul director general
cu o listã de nemulþumiri

Sindicatul BRD urmeazã sã
aibã o întâlnire cu reprezen-
tanþii bãncii, în perioada 5-9

noiembrie, sindicaliºtii fiind nemul-
þumiþi de modul în care directoratul
reorganizeazã activitatea internã a
bãncii, ne-au declarat surse din ca-
drul Federaþiei Sindicatelor din Asi-
gurãri ºi Bãnci.

Sindicatul “Impact” din BRD a ce-
rut, iniþial, sã aibã o întrevedere cu
oficialii bãncii pânã pe 31 octombrie.

Potrivit unor informaþii apãrute în
presã, sindicaliºtii i-au solicitat,
printre altele, noului director general
al bãncii, Philippe Lhotte, avizat ieri
de Banca Naþionalã a României în
aceastã funcþie, informaþii despre
proiectele BRD de reorganizare/ex-
ternalizare a unor servicii/activitãþi,
în urma cãrora urmeazã sã fie dispo-
nibilizaþi angajaþi ai bãncii.

Reprezentanþii bãncii nu au dorit sã
comentezeinformaþiileapãruteînpresã.

Salariaþii din BRD nu sunt singu-
rii nemulþumiþi. La începutul anului
2011, angajaþii BCR au intrat în gre-
vã, fiind nemulþumiþi de suspendarea

pe doi ani a bonusurilor legate de per-
formanþa bãncii, de eliminarea defi-
nitivã a indexãrii salariilor de bazã cu
50% din indicele de inflaþie comuni-
cat de Institutul Naþional de Statisticã
pentru 2011 ºi 2012 ºi de micºorarea
plãþilor compensatorii pentru conce-
dierile individuale/colective.

La acea datã, oficialii bãncii au
precizat cã au fost plãtite bonusuri de
performanþã individualã, în anul
2010 pentru activitatea anului 2009,
în valoare medie de aproximativ
douã salarii nete lunare.

ELENA VOINEA


