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HIDROELECTRICA ÎI ÎNTOARCE SPATELE BURSEI:

Adio ºi nu rãmân cu tine!
L

uatã ca din oalã, întreaga
noastrã piaþã de energie a
fost, ieri, bulversatã de ves-
tea cã “Hidroelectrica”

ºi-a cerut insolvenþa, la finalul
sãptãmânii trecute, la Tribunalul Bu-
cureºti. Ministerul Economiei a pre-
cizat ieri cu privire la aceastã infor-
maþie: “Hotãrârea privind cererea de
intrare în insolvenþã a fost luatã de
Consiliul de Administraþie al Hidro-
electrica SA, iar MECMA, în calita-
te de acþionar, nu interfereazã în ni-
ciun fel în procedurile judiciare în
care sunt implicate societãþile co-
merciale cu capital de stat, pentru a
nu influenþa în niciun mod instanþele
de judecatã”.

Surpriza este însã cã inclusiv unii
membri ai Consiliului de Adminis-
traþie al Hidroelectrica s-au arãtat
buimãciþi de aceastã decizie.

Andrei Todea, unul dintre cei cinci
membri ai Consiliului de Administra-
þie (CA) al Hidroelectrica, a declarat
ieri cã nu ºtie de ce a fost luatã decizia
de a cere insolvenþa companiei,
întrucât nu a participat la ºedinþa în
care a fost aprobatã aceastã soluþie.

Todea a spus pentru Mediafax:
“Nu ºtiu, nu am fost la acea ºedinþã ºi
nici nu am vãzut analiza pe care s-a
bazat acestã decizie. Nu pot sã mã
pronunþ”.

Se pare cã nici preºedintele CA al
Hidroelectrica, Remus Vulpescu, nu
a ºtiut nimic despre cererea de intra-
re în insolvenþã, dupã cum relateazã
presa declaraþiile sale.

Hidroelectrica este una din com-
paniile care urmeazã sã fie listate, în
acest an, la Bursa de Valori Bucu-
reºti, dar dupã cum considerã avoca-
tul Cristian Duþescu, listarea acþiuni-
lor Hidroelectrica nu se mai poate re-
aliza.

Jucãtorii de pe piaþa de capital
s-au arãtat foarte ºocaþi de cererea de
intrare în insolvenþã, adãugând cã,
din cauza acesteia, România îºi pier-

de credibilitatea în faþa investitorilor.
Conducerea Bursei de Valori Bu-

cureºti a rãmas ieri “mutã” la aflarea
veºtii cã Hidroelectrica îºi cere in-
solvenþa. “Personal nu comentez.
Aºteptãm mai multe detalii”, ne-a
declarat Lucian Anghel, preºedinte-
le BVB.

ANA ZIDARU
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Morgan Stanley:
Deficit de 2.000
miliarde dolari la
nivel mondial

Bãncile centrale îºi refac rezerve-
le valutare în dolari în cel mai rapid
ritm de dupã 2004, lãsând pe dinafa-
rã investitorii privaþi, astfel cã la ni-
vel mondial ar putea fi un deficit de
2.000 de miliarde dolari, potrivit
estimãrilor Morgan Stanley,
informeazã Bloomberg.

Ponderea dolarului în rezervele
valutare mondiale a ajuns la 62,1%
în decembrie 2011, de la minimul re-
cord de 60,5% atins în trimestrul al
doilea din acelaºi an, conform FMI.
Morgan Stanley considerã cã, astfel,
achiziþiile de dolari ale bãncilor cen-
trale au lãsat sectorul privat cu un de-
ficit de 2.000 de miliarde dolari ºi
anticipeazã cã moneda americanã
s-ar putea aprecia cu 8,2% în 2012.

Bundesbank:
Nu putem avea
eurobonduri fãrã
o uniune fiscalã

Banca centralã a Germaniei, Bun-
desbank, a respins ieri, din nou, ide-
ea emiterii de obligaþiuni comune de
cãtre statele din zona euro, arãtând
cã acest lucru nu este posibil în lipsa
unei uniuni fiscale.

“Atâta vreme cât statele membre
ale uniunii monetare nu sunt dispuse
sã transfere drepturile de decizie în
domeniul fiscal cãtre un nivel supra-
naþional, colectivizarea datoriilor
suverane nu poate fi justificatã”,
conform Bundesbank.

Bãncile spaniole ar
putea avea nevoie de
ajutor suplimentar
de la BCE

Bãncile din Spania ar putea avea
nevoie de ajutor suplimentar din par-
tea Bãncii Centrale Europene
(BCE), dupã ce au subestimat valoa-
rea pierderilor înregistrate, a afirmat
Inigo Mendez de Vigo, secretar de
stat pentru Uniunea Europeanã.
Acesta a adãugat cã ar fi utile noi in-
jecþii de lichiditãþi de la BCE pentru
bãncile spaniole.

Totodatã, cotidianul spaniol El
Confidencial a informat cã, potrivit
auditului independent privind siste-
mul bancar din þarã, instituþiile de
profil ar putea avea nevoie de noi
provizioane, de pânã la 150 de
miliarde euro.

Amintim cã, recent, Spania a soli-
citat ajutor financiar extern de pânã
la 100 miliarde euro pentru recapita-
lizare.

Danemarca
avertizeazã în
privinþa presiunilor
pe monedã

Guvernatorul bãncii centrale a
Danemarcei, Nils Bernstein, a aver-
tizat în privinþa monedei þãrii, res-
pectiv a presiunilor majore asupra
coroanei, din partea investitorilor
care sunt în cãutarea unui plasament
sigur în Europa. Nils Bernstein a de-
clarat cã presiunile pe creºterea co-
roanei daneze sunt severe ºi a atras
atenþia cã o dobândã negativã a putea
fi luatã în calcul dacã problemele
continuã.
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BUGETUL 2012 PENTRU AGRICULTURÃ -
CEL MAI SÃRAC DUPÃ 1989

Sistemul de irigaþii, din fonduri
structurale - prima prioritate a MADR

(Interviu cu Daniel Constantin,
Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale - MADR)

Reporter: Încep prin a
vã întreba care sunt priori-
tãþile mandatului dumnea-
voastrã ºi care sunt cele
mai importante nevoi ale
domeniului agricol?

Daniel Constantin:

Din pãcate, în agriculturã
avem foarte multe nevoi ºi
cred cã nu avem timp sufi-
cient sã vorbim despre toa-
te acestea. Cât priveºte
mandatul meu de ºase luni,
vreau sã stabilesc prioritãþi
pentru încã un mandat.
Pentru cã în agriculturã am
avut foarte mulþi miniºtri
în ultimul timp, nu avem o strategie
pe termen lung. Cu toate acestea, ºi
în sectorul agricol investitorii au ne-
voie de predictibilitate ºi, dacã nu
existã o strategie pe termen mediu ºi

lung, nu putem vorbi de predictibili-
tate. Aºadar, România trebuie sã-ºi
defineascã prioritãþile privind dez-
voltarea pe agriculturã. Trebuie sã
prioritizãm agricultura în funcþie de

ceea ce se cere pe piaþã.
Reporter: ªi ce se

cere în piaþã?
Daniel Constantin:

Sunt foarte multe lu-
cruri, dar vã dau un sin-
gur exemplu: în pre-
zent, trebuie sã ne
orientãm spre vaca de
carne. Am vãzut cã sunt
fermieri care se îndreap-
tã cãtre acest lucru.
Producþia din România
nu este suficientã, în
momentul de faþã, pen-
tru a acoperi nevoile pe
care le au procesatorii,

plus cã existã ºi un mare potenþial de
export pe aceastã zonã.

EMILIA OLESCU
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DUPÃ ªASE LUNI DE LA PROPUNERE ªI
TREI LUNI DE LA AMENZILE CNVM

Modificãrile Codului Bursei în
privinþa structuratelor, aprobate

B ursa ajusteazã regulile
privind tranzacþionarea
produselor structurate,

dupã ce Comisia Naþionalã a Va-
lorilor Mobiliare a aprobat, mar-
þea trecutã, modificarea Codului
Bursei.

Bursa a transmis Comisiei prime-
le propuneri de schimbare a Codu-
lui în legãturã cu produse-
le structurate, în noiem-
brie 2011, dupã ce unii in-
vestitori au fãcut sesizãri
cã BCR nu ºi-ar îndeplini obligaþiile
de furnizor de lichiditate privind
produsele structurate, emise de
“Erste Bank”.

Schimbarea Conducerii BVB, ini-
þiatã în noiembrie 2011 ºi realizatã la
începutul acestui an, se pare cã a
întârziat însã procesul de ajustare a
regulilor privind tranzacþiile cu pro-
duse structurate.

Între timp, a început ºi un proces
împotriva BCR ºi “Erste Bank”,

acuzate de nereguli în operaþiunile
de pe piaþa bursierã, ºi Bursa de Va-
lori Bucureºti, acuzatã cã nu a supra-
vegheat temeinic activitatea bãncii,
în calitate de furnizor de lichiditate
pentru produsele structurate emise
de “Erste”.

În luna martie, arbitrul pieþei de
capital le-a aplicat amenzi lui Vale-

rian Ionescu, ºef Departa-
ment Tranzacþionare ºi
Vânzãri Instrumente Fi-
nanciare în cadrul Bãncii

Comerciale Romane, ºi lui Valentin
Ionescu, fost director general al
BVB, dupã ce a analizat tranzacþiile
cu produse structurate emise de
“Erste Bank”, pentru care Banca
Comercialã Românã este furnizor
de lichiditate.

Cu toate acestea, noile reguli vor
intra în vigoare abia acum.

ADINA ARDELEANU
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“Bãieþii deºtepþi”, anihilaþi
prin insolvenþa Hidroelectrica

Guvernul Ponta pare sã fi gãsit o soluþie sã scape de contractele di-
recte dintre Hidroelectrica ºi “bãieþii deºtepþi” din energie.
Astfel, Hidroelectrica ºi-a cerut insolvenþa la Tribunalul Bucu-

reºti pe motiv cã ar fi rãmas fãrã lichiditãþi, afirmã surse din piaþã.
Surse guvernamentale ne-au spus cã, sãptãmâna trecutã, premierul Victor

Ponta ar fi tunat ºi fulgerat cã “ori rezolvã problema cu bãieþii deºtepþi, ori
bagã Hidroelectrica în insolvenþã”. Variantele analizate de membrii executi-
vului, cu sprijinul unei celebre case de avocaturã, au fost rezilierea contracte-
lor sau declararea insolvenþei companiei. Se pare cã rezilierea contractelor,
care au toate anexele confidenþiale, putea costa foarte mult statul român.

Potrivit unor specialiºti în domeniul insolvenþei, dacã autoritãþile se re-
zumã doar la insolvenþã, atunci ar trebui sã-i convingã pe judecãtori ºi pe
viitorul administrator judiciar sã decidã încetarea contractelor directe, la
un preþ sub cel al pieþei, pentru a vinde energia pe piaþa centralizatã, unde
poate obþine mult mai mulþi bani.

Prin piaþã mai circula, ieri, un scenariu cum cã existã riscul ca încetarea
contractelor directe sã nu poate fi obþinutã în acest mod, situaþia financiarã
a Hidroelectrica nefiind atât de disperatã.

ANA ZIDARU, ALINA TOMA
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Avocatul Piperea: Reorganizarea permite
încetarea contractelor cu “bãieþii deºtepþi”

Avocatul Gheorghe Piperea susþine cã dacã Guver-

nul intenþioneazã sã bage Hidroelectrica în proces

de insolvenþã cu reorganizare, atunci este posibilã

încetarea oricãrui contract al companiei, inclusiv al

celor cu „bãieþii deºtepþi”. Domnia sa apreciazã cã

soluþia este surprinzãtoare numai în condiþiile în care

autoritãþile noastre doresc sã îi anihileze pe „bãieþii

deºtepþi” din energie. Desigur, insolvenþa nu va mai

permite listarea societãþii la Bursa de Valori Bucureºti sau privatiza-

rea ei cu succes.

BURSA

Presiuni pe liderii Europei
l G20 vrea un acord european pentru gestionarea crizei l SYRIZA nu intrã în coaliþia
de guvernãmânt din Grecia l Spania aduce panicã pe pieþe

Liderii europeni sunt supuºi
presiunilor la reuniunea G20
care a început ieri, în staþiu-

nea Los Cabos din Mexic, în vede-
rea soluþionãrii crizei datoriilor.

În condiþiile în care rezultatul ale-
gerilor din Grecia a redus riscul ime-
diat al dezmembrãrii zonei euro,
China ºi Indonezia au semnalat in-
tensificarea temerilor legate de con-
tagiunea globalã, mai ales cã lupta

împotriva crizei nu
a avut niciun rezul-
tat în mai bine de
doi ani.

“Sper cã, într-un mod sau altul,
colegii noºtri europeni vor ajunge la
un acord în privinþa unor metode ri-
guroase de gestionare a crizei”, a
declarat preºedintele Indoneziei,
Susilo Bambang Yudhoyono, în ca-
drul unui discurs susþinut în Mexic,
înaintea reuniunii. Oficialul a adãu-
gat: “Absenþa unor astfel de metode
va avea consecinþe grave asupra tu-
turor”.

Summitul G20 care are loc în zile-
le de 18 ºi 19 iunie abordeazã situaþia
incertã a Europei, respectiv modali-
tãþile de stimulare a economiei mon-
diale.

Ieri, în prima
zi de desfãºurare
a reuniunii G20,
partidul conser-
vator Noua Democraþie din Grecia,
care a câºtigat alegerile parlamenta-
re de duminicã, încerca sã formeze
o coaliþie de guvernãmânt, în pofida
neînþelegerilor cu SYRIZA, parti-
dul de extremã stânga care a obþinut

locul al doilea în acest scrutin. Lide-
rul formaþiunii pro-europene Noua
Democraþie, Antonis Samaras, s-a
întâlnit cu cel al SYRIZA, Alexis

Tsipras, la scurt
timp dupã pri-
mirea manda-
tului pentru
formarea coali-

þiei, de la preºedintele þãrii, Karolos
Papoulias. Samaras a declarat cã
“Grecia trebuie sã fie guvernatã
imediat”.

Tsipras a respins posibilitatea for-
mãrii unei coaliþii, insistând cã parti-

dul sãu va rãmâne în opoziþie, de
unde va continua sã combatã mãsu-
rile de austeritate.

Noua Democraþie a obþinut 29,6%
în scrutinul de duminicã, respectiv
129 de locuri din cele 300 din Parla-
ment, însã mai avea nevoie de 22 de
locuri ca sã formeze un guvern ma-
joritar.

Conservatorii au la dispoziþie trei
zile ca sã ajungã la o înþelegere în
privinþa coaliþiei.

ALINA VASIESCU
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G20 cuprinde cele mai
mari economii din lume.
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