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LEONARD ORBAN:

Ieºirea Greciei din zona euro va
fi pe masa Consiliului European
de pe 23 mai

Ministrul Afacerilor Euro-
pene, Leonard Orban, a
declarat, ieri, cã opþiunea

ieºirii Greciei din zona euro urmea-
zã sã se afle pentru prima datã pe
masa Consiliului European, cu oca-
zia reuniunii informale programate
pentru data de 23 mai la Bruxelles.

Mesajul politic este cã statul elen
trebuie ajutat sã rãmânã în zona
euro, însã tot mai mulþi oficiali euro-
peni fac calcule cu privire la posibili-
tatea unei ieºiri controlate a acestuia
din zonã, a precizat domnia sa, în ca-
drul unei reuniuni a Camerei de Co-
merþ Româno-Britanice. Ministrul a
menþionat cã nu se aºteaptã la o deci-
zie, ci la o consolidare a opiniilor cu
privire la modul în care trebuie abor-
datã situaþia Greciei.

Consecinþele revenirii la drahmã,
care a devenit o opþiune, sunt greu de
anticipat, însã existã estimãri potrivit
cãrora nivelul de trai al populaþiei

Greciei sã se reducã, “peste noapte”,
cu 40%, sau chiar cu pânã la 75%,
potrivit lui Leonard Orban. Domnia
sa a atras atenþia asupra riscului
ascensiunii formaþiunilor politice
extremiste, care sunt, deja, prezente
în Parlamentul elen în urma recente-
lor alegeri.

Pentru þara noastrã, ieºirile Gre-
ciei din zona euro ar avea doar influ-
enþe negative, considerã Ministrul
Afacerilor Europene, care a precizat
cã Banca Naþionalã a României este
foarte prudentã, luând mãsuri care sã
protejeze leul de evoluþiile din statul
elen. “E clar cã vom fi afectaþi, nu
doar direct din cauza bãncilor gre-
ceºti care deþin o cotã importantã din
sectorul bancar, ci ºi indirect, prin
faptul cã suntem situaþi în aceeaºi re-
giune cu Grecia”, a arãtat domnia sa.

ALEXANDRU SÂRBU
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Zöllick, BM: Ieºirea
Greciei din zona euro va
afecta Spania ºi Italia

O eventualã decizie a Greciei de a
pãrãsi zona euro ar genera probleme
serioase Spaniei, Italiei, dar ºi altor
þãri din uniunea monetarã, care au da-
torii mari ºi deruleazã reforme struc-
turale, a declarat preºedintele Bãncii
Mondiale (BM), Robert Zöllick.

Criza datoriilor de stat din zona
euro rãmâne cel mai mare risc pentru
economia globalã, a afirmat oficialul
BM, subliniind cã “cea mai impor-
tantã problemã nu va fi Grecia, ci
Spania ºi Italia”.

Scade PIB-ul Spaniei

Economia Spaniei a scãzut cu
0,3% în trimestrul întâi din 2012,
comparativ cu ultimele trei luni din
2011, conform datelor finale anun-
þate ieri de Institutul Naþional de Sta-
tisticã de la Madrid. În ritm anual,
PIB-ul Spaniei a scãzut cu 0,4%.

FMI condiþioneazã
lansarea negocierilor cu
Ungaria

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a informat, ieri, cã este gata sã
înceapã negocierile cu Ungaria pen-
tru un program de asistenþã financia-
rã la momentul la care autoritãþile de
la Budapesta vor rezolva problemele
legate de independenþa bãncii cen-
trale.

“În acest moment, mingea se aflã în
curtea guvernului maghiar. Suntem
pregãtiþi sã începem de îndatã ce pro-
blemele importante referitoare la inde-
pendenþa bãncii centrale vor fi rezol-
vate”, a declarat reprezentantul FMI în
Ungaria, Irina Ivascenko. (V.R.)
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SURSE:

“Bãieþii deºtepþi”, dispuºi sã dea cu 30 de
lei/MWh mai mult pentru energia hidro

Majoritatea furnizo-
rilor care au con-
tracte preferenþiale

cu “Hidroelectrica” ar fi ac-
ceptat creºteri de preþ de circa
30 de lei/MWh (preþul minim
de vânzare ar urca, astfel, la
155 de lei/MWh), susþin sur-
se din companie. Schimbãrile
r e p e t a t e d e G u v e r n a u
întârziat adoptarea unei deci-
zii privind aceste contracte di-
recte cu “bãieþii deºtepþi”,
care continuã sã primeascã
energie de la “Hidroelectrica”
în cantitãþile ºi la preþul stabi-
lit pentru anul trecut. Aºa cã
noul ministrul al Economiei,
Daniel Chiþoiu, a anunþat cã
astãzi vrea sã încheie renego-
cierea contractelor (la zece
zile dupã numirea sa în funcþie).

Sursele noastre mai afirmã cã noul
ministru va închide, astfel, problema
contractelor prin aprobarea creºteri-

lor de preþ obþinute de comisiile de
negociere pe parcursul anului. Noul
Guvern a înþeles, mai susþin sursele
noastre, cã aceste contracte nu pot fi

reziliate ci doar renegociate
pentru a aduce anumite clauze
contractuale în avantajul “Hi-
droelectrica”.

Alte surse apropiate nego-
cierilor cu instituþiile financia-
re internaþionale, care au impus
Guvernului renegocierea ace-
stor contracte, ne-au spus cã in-
vestigaþia declanºatã de Comi-
sia Europeanã ar fi de folos
României în aceastã problemã.
Comisia a iniþiat investigaþia
pentru cã are suspiciuni cã tari-
fele preferenþiale din aceste
contracte reprezintã un ajutor
de stat.

Astfel, dacã se constatã aju-
torul de stat ilegal, furnizorii de
energie beneficiari vor trebui
sã dea mulþi bani înapoi cãtre

bugetul de stat, iar contractele cu
preþ preferenþial înceteazã de drept
(în sensul cã trebuie aduse ca nivel
de tarif la media pieþei). (A.T.)

Fluier final pentru “miracolul”
economic polonez
Trei sãptãmâni au mai rãmas

pânã la fluierul inaugural al
Campionatului European de

Fotbal organizat de Polo-
nia ºi Ucraina. Evenimen-
tul reprezintã, de obicei,
mai mult decât un simplu
motiv de sãrbãtoare ºi re-
laxare pentru suporteri,
dar nu ºi în acest an.

Competiþia din 2012 se
desfãºoarã în condiþiile
unei crize fãrã precedent
pentru Europa, iar sãrbã-
toarea este umbritã de ameninþarea
falimentelor suverane. Agenþiile de
pariuri ºi-au diversificat oferta, ofe-
rindu-le clienþilor posibilitatea sã pa-
rieze atât pe ieºirea Greciei din zona

euro, cât ºi pe ºansele acesteia de a
câºtiga EURO 2012.

Departe de satisfacþia unui lucru
bine fãcut, autoritãþile de
la Varºovia aºteaptã cu
îngrijorare finalul acestei
competiþii “sportive”, iar
motivul nu este legat de
ºansele Poloniei la câºti-
garea titlului european:
fluierul final al campiona-
tului poate reprezenta ºi
sfârºitul “miracolului”
economic polonez.

Pentru constructorii din Polonia
miracolul a devenit istorie de mai
mult timp. Companii importante au
intrat în insolvenþã sau faliment, pe
fondul acumulãrii arieratelor statului

faþã de sector (n.a. metodã utilizatã
frecvent de cãtre guverne pentru co-
smetizarea deficitelor bugetare ºi a
datoriilor publice) ºi a creºterii cos-
turilor.

“Este ironic cã EURO 2012, care
trebuia sã fie motorul creºterii secto-
rului construcþiilor, a constituit cau-
za acestor probleme”, a declarat Bar-
tlomiej Kubicki, analist la Raiffeisen
Centrobank AG în Viena, pentru
Bloomberg.

Ce s-a întâmplat? Competiþia durã
pentru câºtigarea contractelor cu sta-
tul a determinat prãbuºirea marjelor
de profit, pe fondul creºterii accele-
rate a preþului materiilor prime.

(continuare în pagina 13)

VAN GRONINGEN: INFORMAÞII PRIVILEGIATE

În cine credem -
CANCAN sau Bursa
de Valori Bucureºti?

E
u unul n-am crezut nimic
din zvonurile, bârfele ºi
ºuºanelele circulând în ju-
rul lui Steven Cornelis van

Groningen ºi ale managementului
Raiffeisen Bank, despre ºpãgi, co-
rupþie ºi lipsã de caracter (vezi
BURSA din 16.01.2012, articolul
“ZVONURI, BÂRFE, ªUªANELE

/ Pãtratul Bermudelor din Raiffeisen
Bank”), mai ales cã numeroºi prieteni
de-ai sãi m-au încredinþat cã, dimpo-
trivã, Groningen este un om de carac-
ter, vrednic ºi principial, care nu s-ar
deda pentru nimic în lume la potlogã-
riile despre care pomenesc zvonurile.

Pe 29 aprilie, prestigiosul ziar
“CANCAN” a veºtejit orice suspi-

ciune cu privire la caracterul lui Ste-
ven van Groningen, consemnând (pe
lângã “Fabuloasa iubire dintre cam-
pioana olimpicã Valeria Rãcilã ºi
bancherul Steven Van Groningen!”,
cum titreazã gazeta) ºi faptul cã “Re-
putaþia bancherului van Groningen în
România este una deosebitã, el fiind
partener de discuþii pe teme economi-
ce cu preºedintele Traian Bãsescu ºi
cu fostul premier Adrian Nãstase”.

Dacã vreun cârcotaº ar mai fi stã-
ruit sã creadã cã van Groningen
muºcã din manglealã ºi primeºte
ºpãgi, atunci intervenþia prestigiosu-
lui ziar “CANCAN”, dezvãluind ce
rol important joacã acest anume
bancher olandez în înþeleapta
cârmuire a þãrii noastre, l-ar fi de-
zarmat complet pe cârcotaº, silin-
du-l sã se predea ºi sã-ºi cearã iertare.

MAKE

(continuare în pagina 13)

Selecþia brokerului pentru oferta Nuclearelectrica, altãdatã
n Unitãþile 3 ºi 4, factori
de risc pentru listare

Nuclearelectrica a sistat lici-
taþia de selecþie a interme-
diarului pentru listarea

companiei la Bursã (n.r. termenul li-
mitã de depunere era luni) ºi a anun-
þat cã va relua procedura în cel mai
scurt timp.

Surse din piaþa de energie susþin
cã de vinã pentru amânarea procedu-
rii ar fi dezinteresul brokerilor pen-
tru aceastã listare: “Contextul inter-
naþional nu este unul propice. În
plus, listarea producãtorilor de ener-
gie nuclearã nu se face în orice con-
diþii din cauza faptului cã aceste
companii sunt strategice, cu un grad
de securitate ridicat. Au fost cazuri

în care printre acþionarii unor com-
panii nucleare s-au numãrat ºi acti-
viºti Green Peace, care au blocat de-
cizii de investiþii majore”.

Sursele noastre mai afirmã cã, cel
mai probabil, listarea, în acest an, a
Nuclearelectrica a fost perceputã de
brokeri ca fiind foarte riscantã din
cauza nedefinitivãrii proiectului
Unitãþilor 3 ºi 4, care a rãmas fãrã o
parte consistentã din investitori. În
opinia lor, listarea ar trebui sã aibã
loc dupã ce statul îºi selecteazã par-
tenerii în proiect ºi dupã ce proiectul
de patru miliarde de euro obþine fi-
nanþarea ºi avizele necesare.

Mircea Ursache, membru în Con-
siliul de Administraþie al EnergoNu-
clear (compania de proiect pentru
Unitãþile 3 ºi 4), ne-a declarat cã, în

cazul în care reticenþa brokerilor a
stat la baza reluãrii licitaþiei, atunci
situaþia este explicabilã prin faptul
cã intermediarii au luat decizia raþio-
nalã sã nu se implice în listare din ca-
uza proiectului de modificare a ma-
nagementului companiilor de stat.

Domnia sa a subliniat cã ºansa Uni-
tãþilor 3 ºi 4 de a fi realizate este ca
statul sã continue sã caute parteneri
în proiect astfel încât cota sa de parti-
cipare sã scadã de la 85% în prezent
la 20%. Enel ºi Arcelormittal sunt
singurii investitori care au mai rãmas

în proiect alãturi de Nuclearelectri-
ca. GDF Suez, CEZ, Iberdrola ºi
RWE s-au retras în urmã cu mai bine
de un an din cauza indeciziei autori-
tãþilor noastre.

ALINA TOMA VEREHA

Radu Gheþea: Bãncile greceºti
de la noi sunt solide
l BCE: Finanþãrile cãtre instituþiile de credit elene, oprite temporar

Bãncile cu capital majoritar
grecesc din þara noastrã sunt
niºte instituþii solide, ne-a

declarat ieri domnul Radu Graþian
Gheþea, preºedinte al Asociaþiei
Române a Bãncilor. Domnia sa ne-a
spus: “Am simþit acest lucru din pos-
tura de partener al bãncilor cu capi-
tal grecesc din þara noastrã”.

Cristian Ionescu, ºeful Coface
România, este de pãrere cã dobânzile
ridicate practicate la depozite de cãtre
subsidiarele bãncilor elene prezente

în sistemul nostru bancar aratã cã
aceste instituþii încearcã sã atragã
economiile românilor, din moment ce
nu mai primesc finanþare din Grecia,
o dobândã ridicatã însemnând însã un
risc ridicat. ªi Doru Lionãchescu,
preºedintele “Capital Partners”, con-
siderã cã dobânzile ridicate la depozi-
te ar putea sã însemne cã bãncile se
confruntã cu ieºiri de bani.

ELENA VOINEA
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Surse: Lakshmi Mittal a mers ieri la

Ministerul Economiei ca sã discute

problema achiziþiei de energie

necesarã pentru unitãþile pe care

acesta le deþine în România.

Steven van Groningen a plecat din ARB
Steven van Groningen, preºedintele Raiffeisen

Bank, a renunþat la funcþia de membru al Consiliu-

lui Director din cadrul Asociaþiei Române a Bãnci-

lor (ARB). Mandatul lui van Groningen a ajuns la

scadenþã, iar domnia sa nu a mai dorit sã facã

parte din ARB, ne-au declarat surse bancare.

CÃLIN RECHEA


