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Citigroup: Probabilitate 90% ca
Grecia sã iasã din zona euro

Banca americanã Citigroup Inc.
considerã cã ºansele ieºirii Greciei
din zona euro, în urmãtoarele 12 - 18
luni, sunt de aproximativ 90%. Esti-
marea Citigroup a fost modificatã în
creºtere, banca preconizând anterior
cã probabilitatea ieºirii Greciei din
zona euro este de 50 – 75%.

Citigroup considerã cã, probabil,
Grecia vã pãrãsi uniunea monetarã la
1 ianuarie 2013, situaþie care va ge-
nera efecte de contagiune în regiune.

Moody’s a retrogradat
perspectiva a 17 bãnci
germane

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s a retrogradat miercuri, de
la “stabilã” la “negativã”, perspecti-
va a 17 bãnci germane ºi a mai mul-
tor filiale ale acestora, mãsura ve-
nind la douã zile dupã ce a redus per-
spectiva statului german, pe fondul
incertitudinilor privind zona euro.

Printre bãncile afectate de aceastã
mãsurã se numãrã “KB Deutsche Indus-
triebank” ºi “Deutsche Postbank”.

Retragerile de bani din bãncile
elene au crescut în iunie

Depozitele sectorului privat în
bãncile din Grecia au scãzut cu
aproape 5% în iunie, la 156,2 miliar-
de euro, de la 163,1 miliarde de euro
în mai, conform datelor Bãncii Cen-
trale Europene. Declinul din iunie –
lunã în care au avut loc alegeri parla-
mentare în þarã - a urmat unei scãderi
de 5% înregistratã în mai, pe fondul
temerilor legate de o posibilã ieºire a
Greciei din zona euro.

Analiºtii aratã, însã, cã situaþia s-a
mai redresat dupã alegeri, depozitele
începând sã revinã în bãncile gre-
ceºti. (V.R.)

REMUS VULPESCU, OPSPI:

ANRE a stabilit empiric preþul
energiei hidro

Reglementatorul pieþei noas-
tre de energie (ANRE) a fã-
cut niºte calcule empirice

pentru a stabili preþul primit de Hi-
droelectrica pentru energia livratã
pieþei reglementate, susþine Remus
Vulpescu, ºeful OPSPI ºi adminis-
tratorul special al Hidroelectrica.

Domnia sa ne-a explicat, într-un
interviu: “Decizia ANRE care obli-
gã Hidroelectrica sã livreze o anumi-
tã cantitate de energie pe piaþa regle-
mentatã în 2012 nu are ºi un preþ sta-
bilit. Nu existã o decizie ANRE care
sã stabileascã cã societãþii Hidroe-
lectrica i se cuvin 72 de lei/MWh.
Cred cã acest preþ a rezultat în urma
unor calcule empirice. De aceea, Hi-
droelectrica a acþionat ANRE în
instanþã, în luna februarie a acestui
an”.

Hidroelectrica cere ANRE (regle-
mentatorul pieþei de energie) majo-
rarea de la 72 de lei/MWh, la 125 de
lei/MWh ºi reducerea cantitãþii de la
5,5 TWh la 4 TWh.

Remus Vulpescu, administratorul

special al Hidroelectrica, ne-a decla-
rat: “Atacãm modul de distribuire a
costurilor în cadrul preþului final al
energiei pentru piaþa reglementatã.

Nu cerem majorarea preþului pentru
populaþie. Acest preþ final este de
440 de lei/MWh. Este un preþ destul
de mare. Din acest preþ, producþia de
energie reprezintã doar 170 de
lei/MWh, iar restul sunt taxe pentru
transport ºi distribuþie. Noi cerem o
repartiþie corectã a costurilor în

cadrul preþului final”.
Administratorul special al Hidro-

electrica susþine cã nu existã certitu-
dine ºi vizibilitate asupra modului în
care distribuitorii de energie îºi di-
mensioneazã necesarul de consum
pentru piaþa reglementatã. Domnul
Vulpescu afirmã: “Din ce în ce mai
multe voci susþin cã existã o concu-
renþã neloialã pe aceastã piaþã. Unii
sunt nevoiþi sã cumpere energie
scumpã de pe piaþa liberã pentru a-ºi
onora contractele, iar alþii vînd
numai la preþ reglementat”.

Domnul Vulpescu mai afirmã cã
sunt mulþi agenþi economici care pri-
mesc energie la preþ reglementat deºi
legea nu permite acest lucru. Numai
companiile care nu-ºi pot alege fur-
nizorii de pe piaþa liberã din motive
tehnice trebuie sã beneficieze de pre-
þul redus al pieþei reglementate, ne-a
mai declarat administratorul special
al Hidroelectrica.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

Preºedintele BCE promite sã
facã tot ce e necesar pentru
salvarea euro
lMoneda unicã a câºtigat peste 1% în câteva ore,
faþã de dolar l “Credit Suisse” anticipeazã, însã,
declinul euro la 1,18 dolari, într-un an

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþele in-
ternaþionale, raportat la dolar, dupã ce
preºedintele Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE), Mario Draghi, a declarat cã
instituþia pe care o conduce va face tot
ce este necesar pentru pãstrarea mone-
dei unice.

Euro a urcat cu
1,2% la ora 10.31, pe
piaþa din New York,
ajungând la 1,2305
dolari. La data de 24
iulie, moneda împãrþi-
tã de 17 state din UE a
scãzut la 1,2043 dolari
– cel mai redus curs din 2010 pânã la
momentul respectiv.

În ultimele trei luni, euro a pierdut
4,7% faþã de moneda SUA. Banca
elveþianã “Credit Suisse” ºi-a modi-
ficat ieri, în sens negativ, estimarea
pe 12 luni privind cursul euro, anti-
cipând cã moneda unicã va coborî la
1,18 dolari, faþã de 1,23 dolari, cât

preconiza anterior. Potrivit “Credit
Suisse”, în trei luni, cursul euro va fi
de 1,21 dolari.

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
a declarat cã banca centralã va lupta
inclusiv împotriva costurilor de cre-

ditare nejustificat de
ridicate.

“În mandatul nostru,
BCE este pregãtitã sã facã
orice este necesar pentru
menþinerea euro. ªi, cre-
deþi-mã, va fi suficient”, a
afirmat Draghi, la Londra.
Oficialul BCE a subliniat:

“În mãsura în care nivelul randamente-
lor obligaþiunilor guvernamentale afec-
teazã canalele de transmitere a politicii
monetare, vomface tot ce este posibil sã
remediem acest aspect, conform man-
datuluipecareîlavem.Trebuiesãînvin-
gem aceastã fragmentare financiarã ca
sã ieºim din crizã”. (A.V.)

(continuare în pagina 15)

ÎNCÃ O REVOLUÞIE ÎN PAHAR

Acþionarii au cerut
schimbarea conducerii Sibex
Schimbarea conducerii Sibex a

fost cerutã de un grup de ac-
þionari cu deþineri cumulate de

5,6375%, care sunt nemulþumiþi de
rezultatele slabe ale bursei sibiene,
sub ºefia lui Cristian Sima.

Acþionarii sunt Delta Valori Mobi-
liare,SuperGoldInvestºi Interfinbrok.

Sibex a informat, ieri, cã a primit o
cerere pentru convocarea AGA, pe
ordinea de zi solicitatã aflându-se re-
vocarea Consiliului de Administra-
þie ºi alegerea unuia nou.

“Consiliul de Administraþie va
analiza cererea primitã ºi va lua mã-
surile necesare, conform prevederi-
lor legale”, potrivit comunicatului
transmis de Sibex.

Sibex a încheiat prima jumãtate a
anului cu pierderi de 149.054 lei,
dupã un un profit de numai 1.795 lei,
în primul trimestru. În 2011, compa-
nia a avut o pierdere de aproape
600.000 lei.

Astfel, nemulþumirea mai multor
acþionari ar fi atins cote maxime, iar
schimbãrile l-ar viza în special pe
Cristian Sima, preºedintele Consi-
liului de Administraþie.

Cristian Sima nu a putut fi contac-
tat, asearã, pentru declaraþii.

Potrivit unor surse, nemulþumiþi
de prestaþia conducerii Bursei de la
Sibiu ar fi ºi cei de la SIF Moldova.

Totodatã, se zvoneºte cã schimbãrile
din conducerea Casei Române de Com-
pesanþie, din luna aprilie, nu ar fi fost pe

placul acþionarilor bursei sibiene.
Astfel, înlocuirea din CA al CRC

a lui Grigore Chiº, directorul general
al SSIF “BROKER”, ºi a Adrianei
Viºan, de la SIF “Moldova”, cu doi
bancheri - Cristian Ionescu, country
manager “Coface”, ºi Ciprian Pãlti-
neanu, director la Unicredit Þiriac
Bank, - ar fi fost perceputã drept
începutul îndepãrtãrii reprezentanþi-

lor SIF-urilor de la conducerea
entitãþilor sibiene.

Alte surse susþin cã o miºcare “re-
voluþionarã” ar fi vizatã ºi de Bog-
dan Baloºan, un important acþionar
al Sibex ºi de Dan Simionescu, de la
SIF Transilvania.

ADINA ARDELEANU
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NEGOCIEREA UNUI MILION DE VOTURI

Ponta îºi dispreþuieºte
partizanii

C
âteva milioane (?) de vo-
turi au fost aruncate pe
masa negocierilor dintre
Consiliul Naþional al So-

cietãþii Civile Româneºti (CNSC) ºi
USL, în schimbul unei liste de condi-
þii, în care figureazã unele incendiare,
cum par sã fie, de pildã, desfiinþarea
Curþii Constituþionale, a ANI, DNA
ºi CNSAS (ultimele trei fiind consi-
derate cã practicã poliþia politicã),

conform unui document scurs în pre-
sa de ieri, listã despre care premierul
Victor Ponta (preºedintele PSD) sus-
þine cã habar n-are, deºi a semnat pro-
tocolul de înþelegere de principiu cu
CNSC, alãturi de Daniel Chiþoiu,
preºedintele interimar PNL (ºi minis-
tru al Economiei) ºi Daniel Constan-
tin, preºedintele PC (ºi ministru al
Agriculturii).

Documentul a aruncat din nou în

aer mass-media (care nici nu-ºi reve-
nise, încã, din buimãceala declaraþiei
imorale a lui Bãsescu, decis sã boi-
coteze Referendumul), pentru cã
presa a putut interpreta drept încer-
care de loviturã de stat, intenþia des-
fiinþãrii instituþiilor dedicate comba-
terii corupþiei ºi vegherii asupra
Constituþiei.

Cu credibilitatea rãpusã în scandalul
plagiatului (dar ºi datoritã multiplelor
minciuni, în tandem cu preºedintele in-
terimar Crin Antonescu), premierul
Victor Ponta a decretat, întâi, cã este o
nouã intoxicare a lui Bãsescu,
crescând, în cursul zilei, la negarea cã
USL ar avea vreo legãturã cu docu-
mentul, ca sã se resemneze, în final, la
încercarea unei explicaþii, printr-un so-
fismrudimentar,pecarenicimãcarunii
dintre colegii sãi din USL n-au putut
sã-l înghitã:

“Eu am semnat un acord de o pa-
ginã în care se spune foarte clar cã,
începând cu 18 iulie ºi pânã la debu-
tul campaniei electorale parlamenta-
re, deci pânã în noiembrie, fiecare
punct va fi redactat de comun acord
în baza discuþiilor cu reprezentanþii
fiecãrei structuri".

FLORIAN GOLDSTEIN
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