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Insolvenþa consolideazã
neîncrederea investitorilor

lMinistrul Lucian Isar: “Din punct de vedere tehnic, privatizarea Hidroelectrica
rãmâne în picioare” l Chiar dacã cererea insolvenþei ar fi respinsã, întreg
programul de listãri are deja de suferit

C
ererea de intrare în insol-
venþã a “Hidroelectrica”
dãuneazã grav investito-
rilor, în plin program de

privatizare prin bursã a companiilor
de stat.

Mesajele de credibilitate ºi predicti-
bilitate transmise investitorilor în
“road-show”-urile fãcute în strãinãtate
au fost spulberate, luni, la publicarea
în presã a cererii insolvenþei Hidroe-
lectrica, depusã vineri la Tribunal.

Deºi tot mai multe voci spun cã lis-
tarea “Hidroelectrica” a devenit im-

posibilã, pentru o perioadã de timp,
atât din cauza cerinþelor de admitere
la cotã, cât ºi din cauza distrugerii
încrederii investitorilor, ministrul
delegat pentru mediul de afaceri, Lu-
cian Isar, a transmis, ieri, cã din
punct de vedere tehnic, privatizarea
“Hidroelectrica” rãmâne în picioare,
intrarea în insolvenþã fiind o proce-
durã judiciarã.

Prin acordul cu FMI, privatizarea
“Hidroelectrica” urmeazã sã se facã
prin listarea la bursã.

Astfel, declaraþiile ministrului

Isar pot însemna fie cã ºi-a luat
gândul de la listare, fie cã nu cu-
noaºte regulile Bursei.

Bursa de Valori Bucureºti nu poa-
te accepta la cotã, prin regulile sale
(Codul Bursei), o societate în insol-
venþã, potrivit unor surse avizate,
precum ºi avocaþilor din domeniu.

Situaþiile de faliment sau dizolva-
re sunt, din contrã, condiþii de retra-
gere de la tranzacþionare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 11)

Depozitele încep sã
revinã în bãncile greceºti

Depozitele încep sã revinã în bãn-
cile greceºti dupã victoria conserva-
torilor în alegerile din 17 iunie, în
condiþiile în care acest rezultat a re-
dus temerile cã þara ar putea sã iasã
din zona euro, spun surse bancare ci-
tate de presa strãinã.

Înaintea alegerilor parlamentare,
grecii au retras zilnic din bãnci pânã
la 800 de milioane de euro, de teama
ieºirii din uniunea monetarã, însã
acum se pare cã populaþia a început
sã aducã la bãnci o parte din banii de-
pozitaþi acasã.

Cipru are opþiuni pentru
finanþarea bãncilor

Cipru încã are opþiuni accesibile
pentru gãsirea urgentã a banilor ne-
cesari recapitalizãrii bãncilor, fie
prin fondul de salvare al UE, fie
printr-un împrumut bilateral, a de-
clarat, ieri, ministrul cipriot de Fi-
nanþe, Vassos Shiarly.

“Suntem optimiºti cã vom gãsi fi-
nanþarea necesarã pentru recapitali-
zarea bãncilor, ori printr-un acord bi-
lateral, ori prin Fondul European de
Stabilitate Financiarã (EFSF). Cre-
dem cã acum, cu noul guvern din
Grecia, pot fi realizate înþelegeri mai
rapide”, a spus Vassos Shiarly.

Japonia: Bãncile centrale
coopereazã ca sã asigure
lichiditãþi

Bãncile centrale coopereazã înde-
aproape, urmãrind sã se asigure cã
sunt pregãtite sã pompeze lichiditãþi
semnificative în cazul în care criza
datoriilor din Europa va zdruncina
pieþele, afirmã Masaaki Shirakawa,
guvernatorul Bãncii Japoniei.

“Schimbãm informaþii ºi menþi-
nem un contact strâns unii cu alþii, în
mod regulat”, a spus Shirakawa, sub-
liniind cã actuala crizã a datoriilor
din Europa rãmâne principalul risc la
adresa economiei nipone.

Donald Trump: Europa,
o mare ºansã pentru
investitori

DeºiEuropaestemarcatãdecrizada-
toriilor, regiunea, inclusiv Grecia, repre-
zintã o mare ºansã pentru investitorii
care cautã terenuri ieftine ºi oportunitãþi
unice de achiziþii, potrivit miliardaru-
lui american Donald Trump. (V.R.)
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Hidroelectrica - o
bolborosealã fãrã înþeles
Intrarea în insolvenþã a celui mai

mare producãtor de electricitate
din þara noastrã, care urma sã fie

prima companie cu management
privat ºi sã-ºi listeze o parte din ac-
þiuni la BVB, a pus pe jar, de
douã zile, întreaga presã, care
primeºte informaþii controver-
sate din diverse pãrþi.

Dacã luni de dimineaþã am
aflat cu stupefacþie cã “Hidroe-
lectrica” a depus la Tribunal o
cerere pentru intrarea în insol-
venþã, pe parcursul întregii zile
ne-am strãduit cu toþii sã obþi-
nem o declaraþie oficialã pe
aceastã temã. Rãspunsul a venit
pe searã, într-un comunicat semnat
de directorul general al companiei,
ªtefan Gheorghe, în numele lui Re-
mus Vulpescu, care apãrea cu func-
þia de preºedinte al Consiliului de

Administraþie al Hidroelectrica.
O primã explicaþie legatã de acest

comunicat întârziat a venit ieri, când
domnul Vulpescu i-a chemat pe jur-
naliºti la o conferinþã de presã meni-

tã, credeam noi, sã elucideze toate
nebuloasele care ne consumau:
“Pentru operativitate, comunicatul
a fost semnat în numele meu, la ru-
gãmintea mea, de domnul ªtefan
Gheorghe, dar îmi aparþine”.

Referitor la bâlbâielile din ziua
precedentã, Remus Vulpescu, mem-
bru în CA al companiei ºi preºedin-
tele ºedinþelor de consiliu, dupã cum
a precizat, ieri, domnia sa, dar ºi

ºeful Oficiului Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrii în Indus-
trie (OPSPI), a specificat: “Nu
am avut intenþia sã vã comunic
cã n-aº ºti nimic despre cererea
de deschidere a insolvenþei, ci
am dorit doar sã spun cã nu ºtiu
nimic despre ce fusesem între-
bat punctual de mai multe ori, ºi
anume cã un anumit post de te-
leviziune ar deþine ºi ar fi postat
pe internet aceastã cerere, aºa

am înþeles eu, dar se pare cã am înþe-
les greºit, ºi de aici toatã confuzia”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

ÎN CONEXIUNE CU INSOLVENÞA
“HIDROELECTRICA”

Avocatul Duþescu cere
investigarea unui posibil abuz
de piaþã legat de FP

SCA Duþescu ºi Asociaþii a so-
licitat Comisiei Naþionale a
Valorilor Mobiliare sã iniþie-

ze, în regim de urgenþã, o investiga-
þie referitoare la
posibila sãvârºire
a unor fapte din
sfera abuzului de
piaþã, cu privire
la acþiunile emise
de Fondul Pro-
prietatea S.A., de cãtre persoane
care au cunoscut informaþia introdu-
cerii de cãtre Hidroelectrica S.A. în
data de 15.06.2012 a cererii de des-
chidere a procedurii de insolvenþã,
potrivit unui comunicat de presã.

Potrivit dispoziþiilor legale în vi-
goare, orice emitent admis la tran-

zacþionare pe o piaþã reglementatã
este obligat sã comunice de îndatã
orice informaþie care poate avea un
impact semnificativ asupra preþului
instrumentelor financiare pe care
le-a emis, se aratã în comunicat.

“Dupã cum a recunoscut însuºi
emitentul prin raportul curent difu-
zat în seara zilei de 18.06.2012, in-
trarea în insolvenþã a SC
HIDROELECTRICA S.A. va de-
termina reevaluarea pachetului de
20% din capitalul social deþinut la
Hidroelectrica S.A., prin «înregis-
trarea la valoarea zero a acþiunilor»,
determinând o scãdere a valorii ac-
tivului net al Fondului Proprietatea
cu 3.288.710.000 lei”. (A.A.)

(continuare în pagina 10)

Presa nu este a patra putere în stat
Presa nu poate fi nicidecum

înjositã la rangul de “a patra
putere în stat”, deoarece func-

þioneazã pentru informarea cetãþeni-
lor ºi cristalizarea opiniei publice pe
baza cãreia poporul adoptã decizii,

ca manifestare a pute-
rii sale; puterea popo-
rului este singura pute-

re politicã, într-un regim care chiar
aºa se ºi numeºte: “puterea poporu-
lui” - , pentru a cãrei garantare a fost
conceputã fragmentarea puterilor
statului.

Prin urmare, presa îndeplineºte o
funcþie a sistemului democraþiei ºi nu
este o putere separatã, decât atunci
când devine agent de propagandã a
vreuneia din puterile statului (ori a
sferelor acestora, incluzând aici
propaganda opoziþiei ºi a marilor trus-
turi din business); în acel caz, presa
se descalificã, devenind vector al
uneia dintre cele trei puteri ale statu-
lui, agresând democraþia, care se
îngusteazã.

Deºi caracterizeazã democraþiile

contemporane, principiul “separa-
þiei” nu reuºeºte niciodatã stricteþea
aplicãrii, prezentând gradualitãþi de
întrepãtrundere ale “puterilor”, de la
un relativ maxim de subordonare,
care sugereazã despotismul, la un re-
lativ minim, care ar trebui sã garan-

teze manifestarea voinþei populare.
Tentaþia întrepãtrunderii puterilor

statului – deci, a limitãrii democra-
þiei - este stimulatã de impotenþa
economicã, care, slãbind puterea
statului, declanºeazã funcþia sa de
autoreglare, ca sã supravieþuiascã

(desigur, despotismul, tirania, auto-
craþia presupun cauze suplimentare).

Criza financiarã mondialã, care,
în Europa, s-a transformat într-o
crizã a slãbiciunii în solvabilitatea
statelor, ne dã prilejul sã ilustrãm
empiric evoluþia îngustãrii demo-

craþiei, o ispitã bine ilustratã de di-
minuarea libertãþii presei în aceºti
ultimi cinci ani.

Observãm cã, în patru ani de crizã,
numãrul þãrilor cu libertate limitatã a
presei a crescut cu 6,5%, adunând,
egal, puncte procentuale, câte
3-3,5%, din categoriile extreme,
ceea ce, per total, considerat cifric,
conduce la un indice de libertate mai
slab, iar calitativ, reprezintã o corec-
þie care semnificã restructurarea în
democraþia mondialã.

(continuare în pagina 2)

MAKE

Freedom House – evoluþia

libertãþii presei

195 de þãri
cercetate, în  2007

197 de þãri,
în 2011

libere 37% 33,50%

libere
parþial 30% 36,50%

nelibere 33% 30,00%
Sursa: http://www.freedomhouse.org/report/free-

dom-press/freedom-press-2012

Pariul riscant
P rocesul de insolvenþã al Hidroelectrica ar fi fost planificat, în

mare secret, de premierul Victor Ponta ºi de ºeful OPSPI Re-
mus Vulpescu, pânã la cele mai mici detalii, susþin surse din

piaþa de energie. Cei doi oficiali s-ar fi asigurat cã cererea de intrare
în insolvenþã a celei mai mari companii producãtoare de energie va
fi aprobatã, astãzi, de Tribunalul Bucureºti, mai spun sursele noas-
tre. Astfel, ºeful Executivului s-ar fi asigurat cã administratorul ju-
diciar ºi judecãtorul sindic nu-i vor da peste cap planurile de a scãpa
de contractele cu “bãieþii deºtepþi” din energie prin diverse soluþii de
reorganizare.

Miza insolvenþei Hidroelectrica ar fi, dupã sursele noastre, câºtigarea
unui imens capital de imagine pentru alegerile generale din toamnã, prin
trâmbiþarea anulãrii celebrelor contracte directe.

Aceastã ipotezã privind pariul insolvenþei Hidroelectrica SA, care
circula ieri dimineaþã pe holurile forumului energetic regional FOREN,
a cãpãtat greutate la prânz, dupã conferinþa susþinutã de Remus Vulpes-
cu, care este ºi preºedintele Consiliului de Administraþie al companiei.
Domnia sa ºi-a început discursul în forþã, spunând cã instanþa ºi admini-
stratorul judiciar vor hotãrî mersul insolvenþei, cã nu mai e treaba Consi-
liului de Administraþie ºi a Ministerului Economiei. ªeful OPSPI a spus
apoi cã insolvenþa este necesarã din cauza managementului dezastruos
ºi a lipsei lichiditãþilor, completând cã administratorul judiciar poate lua
orice hotãrâre de restructurare, începând de la contractele existente pânã
la salariaþi.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Ministrul Lucian Isar a deschis, pe 17 mai, ºedinþa de tranzacþionare la Bursa din Londra,
dar a ratat ocazia sã o deschidã ºi pe cea a Bursei de Valori Bucureºti...

Cristian Duþescu

Posibila renegociere
a acordului de
sprijin al Greciei
impulsioneazã euro
l Spania a vândut
obligaþiuni peste þinta
maximã propusã
l Auditul privind sectorul
bancar spaniol, amânat

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþele
internaþionale, în raport cu
dolarul, dupã ce un oficial al

Uniunii Europene a declarat, în con-
diþii de anonimitate, cã va fi luatã în
calcul o modalitate politic acceptabi-
lã de renegociere a condiþiilor acor-
dului de salvare a Greciei. Acesta a
spus cã inspectorii Fondului Monetar
Internaþional (FMI) ºi ai Bãncii Cen-
trale Europene (BCE) se vor deplasa
la Atena odatã ce guvernul elen va fi
format ºi vor evalua orice solicitare
de ajustare a programului de sprijin.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Dezbaterea “Mass-media

ºi criza economicã” a des-

chis ieri Forumul Finan-

ciar 2012, ce are loc în

perioada 19-29 iunie la

Bucureºti, ºi este organi-

zat de Forum Invest. Cu

aceastã ocazie, reprezen-

tanþii mass-media au dez-

bãtut rolul media în criza

economicã, Europa post-

alegeri parlamentare în Gre-

cia, necesitatea trainingului

economic al jurnaliºtilor.

MAKE, preºedinte-director

general al grupului de pre-

sã BURSA a prezentat, în

ocazie, studiul “Presa nu

este a patra putere în

stat”.

HIDROELECTRICA


