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CONSECINÞE ALE INSOLVENÞEI HIDROELECTRICA

Bancherii:“Greuestedoarpânãporneºti
bolovanul lavale,dupãaceeamergesingur”
l Bãncile, cu cãciula în mânã la Ministerul Economiei l Surse bancare: “Intrarea în insolvenþã este un semn de alertã pentru
bãnci, acestea fiind nevoite sã provizioneze suplimentar” lMiºu Negriþoiu: “Stai aºa, cã vrem sã le-o tragem unora, dar nu
ºtii cui, ºi potenþial poþi sã þi-o iei mâine” l MFP a atras, ieri, doar 94 milioane lei prin obligaþiuni cu scadenþa în 2016

I
nsolvenþa “Hidroelectrica” a
stârnit reacþii dure la adresa au-
toritãþilor din partea bancheri-
lor, în condiþiile în care compa-

nia datoreazã bãncilor comerciale
circa o jumãtate de miliard de euro.

Bancherii sunt îngrijoraþi cã, dupã
Hidroelectrica -“perla coroanei”, ar
putea urma ºi alte companii de stat,
administraþii locale ºi chiar titlurile
de stat.

Bãncile au acordat credite de sute
de milioane de euro cãtre companiile
de stat ºi cãtre administraþii. În plus,
titlurile de stat emise de Ministerul
Finanþelor reprezintã, în prezent,
gura de oxigen a bãncilor.

În aceastã sãptãmânã, dupã anun-
þarea insolvenþei “Hidroelectrica”,
unii bancheri s-au întâlnit cu repre-
zentanþii Ministerului Economiei, ca
sã gãseascã o soluþie pentru expune-
rea acestora pe “Hidroelectrica”.

Surse bancare ne-au declarat cã
instituþiile de credit au cerut garanþii
guvernamentale pentru împrumutu-
rile acordate companiei energetice.

Întâlnirea a conchis sec cã situaþia
creditelor acordate cãtre “Hidroelec-
trica” depinde de normele interne ale
fiecãrei bãnci, ne-au spus sursele
menþionate.

“Intrarea în insolvenþã este un
semn de alertã pentru bãnci, acestea
fiind nevoite sã provizioneze supli-
mentar”, au adãugat sursele noastre.

Hazardul moral

Creditele contractate de la unele

bãnci (posibil Citibank ºi ING
Bank) au, în spate, garanþii de stat,
iar pentru celelalte bãnci, statul ar
putea, de asemenea, sã emitã ga-
ranþii guvernamentale, susþin sur-
se din piaþã.

Dacã statul ar acorda garanþii gu-
vernamentale pentru creditele acce-

sate de “Hidroelectrica”, atunci ar fi
posibil ca acestea sã fie considerate
ajutor de stat de cãtre Comisia
Europeanã.

“De ce Hidroelectrica sã benefi-
cieze de un sistemde creditare favori-
zant ºi sã nu se întâmple acelaºi lucru
ºi pentru Oltchim sau altã companie
de stat? ”, se întreabã mediul de afa-
ceri.

Contactat de ziarul “BURSA”,
Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Con-
siliului Concurenþei, ne-a declarat cã
garanþiile de stat au potenþialul sã re-
prezinte ajutor de stat, însã trebuie
efectuatã o analizã.

Reacþii neobiºnuit de dure
ale bancherilor

“Este greu pânã porneºti bolova-
nul la vale, dupa aceea merge sin-
gur”, spun surse bancare.

Bãncile care au creditat “Hidro-
electrica” vor proviziona întreaga
expunere, chiar dacã s-a promis cã
vor fi plãtite ratele la timp dupã in-
trarea în insolvenþã, mãsurã con-
traproductivã, care va afecta
împrumuturile pentru alte compa-
nii de stat, a precizat Miºu Negriþo-
iu, directorul general ING Rom-
ânia, potrivit Mediafax.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

Grecia ar putea fi
retrogradatã la statutul
de piaþã emergentã

Bursa de Valori din Atena a fost
plasatã sub revizuire pentru reclasi-

ficare la sta-
tutul de pia-
þã emergen-
tã de cãtre
MSCI Inc.,
iar dacã
aceastã de-
cizie va fi
luatã, Gre-

cia va deveni primul stat dezvoltat
din UE care va fi retrogradat la statu-
tul de þarã în curs de dezvoltare, con-
form Bloomberg. Indicele MSCI
Greece, care include numai douã
companii, “nu mai este din punct de
vedere structural în linie cu cerinþele
privind pieþele dezvoltate”, conform
MSCI.

Grecia va cere
prelungirea termenului
pentru îndeplinirea
þintelor fiscale

Noul guvern al Greciei va cere
Uniunii Europene ºi FMI prelungi-
rea cu doi ani (în 2016) a termenului
pânã la care trebuie sã-ºi echilibreze
bugetul, ceea ce ar putea implica un
nou împrumut, de 16-20 miliarde
euro, conform unui oficial al parti-
dului Stânga Democratã - care face
parte din coaliþia de guvernãmânt -,
citat de presa internaþionalã.

Grecia s-a angajat sã ajungã la
echilibru bugetar pânã la sfârºitul lui
2014, în schimbul celor douã pro-
grame de salvare, de 110 miliarde
euro, respectiv 130 de miliarde euro,
primite de la UE ºi FMI.

Preºedintele Eurogroup, luxem-
burghezul Jean-Claude Juncker, a
avertizat recent nu vor avea loc
schimbãri majore ale programului
de reforme stabilit cu Atena.

Spania a vândut
obligaþiuni la
randamente în creºtere

Trezoreria din Spania a vândut,
ieri, obligaþiuni pe termen mediu de
2,22 miliarde euro (2,8 miliarde de
dolari), la randamente în creºtere,
chiar dacã cererea din partea investi-
torilor a fost mare. Þinta avutã în ve-
dere de guvernul spaniol a fost de 2
miliarde euro.

Spania a plasat titluri de 700 de
milioane de
euro cu sca-
denþa în
a p r i l i e
2014, la un
randament
mediu de
4 , 7 0 6 % ,
faþã de

2,069% la precedenta emisiune, din
luna mai. Au mai fost vândute titluri
de 918 milioane de euro cu maturita-
tea în iulie 2015, la un randament
mediu de 5,457%, faþã de 4,876%
luna trecutã. Spania a plasat ºi obli-
gaþiuni cu scadenþa în iulie 2017, în
valoare de 602 milioane de euro, la
un randament care a ajuns la 6,07%,
de la 4,96% în mai. Cu toate acestea,
cererea a fost de trei-patru ori mai
mare decât oferta.

Piaþa aºtepta ca, ieri seara, Spania
sã solicite în mod oficial sprijinul fi-
nanciar de pânã la 100 de miliarde
euro destinat recapitalizãrii bãncilor
slabe din þarã.
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Nu aduc douã mandate cât aduce ceasul
”Dealurile Moldovei” îl trimit
un an la puºcãrie pe SOV

Curtea de Apel Bucureºti l-a
condamnat ieri la un an de
închisoare cu executare pe

Sorin Ovidiu Vîntu în dosarul în
care a fost acuzat cã l-a ºantajat pe
omul de afaceri Sebastian Ghiþã, de-
cizia fiind definitivã. Pentru fostul
patron al Realitatea TV aceasta nu
este cea mai mare problemã, în ca-
zul sãu existând ºi alte dosare penale
aflate pe rol, în care este posibil sã
primeascã alte condamnãri, mult
mai mari.

Potrivit procurorilor, în perioada
martie - aprilie 2011, Sorin Ovidiu
Vîntu ºi Ion Ilie Cezar l-au constrâns
pe Sebastian Ghiþã sã le ofere

150.000 de euro ori sã accepte rupe-
rea unui contract cu scopul obþinerii,
în folosul lor, de beneficii materiale.
Concret, constrângerea a fost reali-
zatã de cãtre Sorin Ovidiu Vîntu ºi
Ion Ilie Cezar prin ameninþarea cu
uciderea lui Sebastian Ghiþã, a fami-
liei sale, respectiv compromiterea
imaginii publice. Mijloacele între-
buinþate, datoritã succesiunii presiu-
nilor exercitate, au fost de naturã sã
creeze temere pãrþii vãtãmate, astfel
încât aceasta a remis suma de
150.000 de euro.

OCTAVIAN DAN
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Cum necazurile vin mai mereu încolonate, Sorin Ovidiu Vîntu a fost reclamat
la Secþia 4 de Poliþie din Bucureºti pe motiv cã ar fi comandat un atac asupra
casei omului de afaceri Maricel Pãcuraru, au declarat, pentru Mediafax, surse
judiciare. Reclamaþia a fost depusã de soþia lui Pãcuraru, Daniela Ionescu, au
precizat sursele citate. Ionescu susþine cã, în timpul unei nopþi, o persoanã
necunoscutã, despre care reclamanta bãnuieºte cã ar fi din anturajul lui
Vîntu, a aruncat o sticlã incendiarã pe una dintre ferestrele casei. Bãnuiala
Danielei Ionescu se bazeazã pe faptul cã atacul s-a produs la o zi dupã ce Pã-
curaru ar fi fãcut o plângere împotriva aceluiaºi Vîntu, sub acuzaþia de spãla-
re de bani. În acest caz a fost deschis un dosar de urmãrire penalã, iar anche-
tatorii cautã sã-l identifice pe atacator.

PENTRU PRIMA
OARÃ ÎN ULTIMELE
OPT LUNI

Preþul petrolului
cade sub 80 de
dolari/baril

Cotaþia petrolului brut a scãzut
sub 80 de dolari/baril ieri, pe piaþa
americanã, pentru prima oarã în ulti-
mele opt luni, ca urmare a creºterii
stocurilor de profil din SUA, dar ºi
pe fondul temerilor legate de impac-
tul crizei datoriilor din Europa
asupra economiei globale.

Preþul þiþeiului West Texas Inter-
mediate cu livrare în august a co-
borât cu 1,28 dolari (1,6%) la ora
10.13, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 80,17 dola-
ri/baril. Anterior, preþul scãzuse la
79,92 dolari barilul, cel mai redus ni-
vel “intraday” din 6 octombrie 2011
pânã în prezent. Cotaþia petrolului a
pierdut 26% pe piaþa SUA, faþã de
nivelul maxim al anului, de 109,77
dolari/baril, atins în 24 februarie.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în august a scãzut cu 95 de cenþi
(1%), la 91,74 dolari/baril.

Departamentul Energiei din SUA
a anunþat recent cã stocurile de petrol
brut au sporit cu 2,9 milioane de ba-
rili sãptãmâna trecutã, la 387,3 mi-
lioane de barili. Nivelul este cel mai
ridicat din iulie 1990 pânã în prezent.

Declinul cotaþiilor petrolului a
fost determinat ºi de faptul cã Fede-
ral Reserve (Fed - banca centralã a
SUA) ºi-a redus estimãrile privind
dinamica economiei americane în
2012. Conform Fed, PIB-ul SUA va
avea o expansiune de 1,9-2,4% anul
acesta, faþã de 2,4-2,9%, cât preconi-
za banca centralã în aprilie. Departa-
mentul Energiei anticipeazã cã cere-
rea de þiþei va scãdea în 2012, în SUA
– cel mai mare consumator mondial
de profil, dar ºi în Europa.

Menþionãm cã, ieri, indicele Stan-
dard & Poor’s GSCI Spot, care mã-
soarã evoluþia preþurilor a 24 de ma-
terii prime, a scãzut pentru a doua zi
consecutiv: -1,5%, la 566,85 puncte
– cel mai redus nivel din noiembrie
2010 pânã în prezent. (A.V.)

Nãstase va rãmâne internat
circa douã sãptãmâni

Fostul premier Adrian Nãstase
va rãmâne internat în spital în
jur de douã sãptãmâni, potri-

vit medicilor de la Spitalul Floreas-
ca din Capitalã, unde a fost operat,
ieri, dupã ce a încercat sã se sinuci-
dã.

Doctorul ªerban Brãdiºteanu,
ºeful echipei care l-a operat pe
Adrian Nãstase, a declarat cã acesta
se aflã sub tratament ºi consiliere
psihiatricã, prezentând risc de in-
farct.

Fostul demnitar s-a împuºcat,
miercuri seara, dupã ce a fost con-
damnat definitiv la doi ani de închi-
soare cu executare în dosarul “Trofe-
ul calitãþii”, în care este acuzat în le-
gãturã cu strângerea de fonduri pen-
tru campania electoralã din 2004,
când a candidat pentru preºedinþie
din partea PSD. Incidentul s-a petre-
cut în timpul în care organele de po-
liþie se aflau la locuinþa sa pentru a-l
aresta.

Dupã intervenþia chirurgicalã la
care a fost supus Nãstase, medicul

Brãdiºteanu a precizat: “Problemele
care se pun în continuare nu sunt ri-
dicate de plãgile produse de glonþ, ci
de faptul cã pacientul este instabil
hemodinamic din motive coronarie-
ne ale bolii pe care le are, vechi, dia-
bet ºi încercãm sã îl þinem în conti-
nuare sedat în terapie intensivã pen-
tru a-i stãpâni reacþiile care probabil
cã sunt normale dupã aºa ceva”.

Potrivit domniei sale, plaga pro-
dusã de glonþ a fost una simplã ºi,
dacã lucrurile se vor desfãºura nor-
mal, în ceea ce priveºte plaga,
Adrian Nãstase s-ar putea recupera
în circa o sãptãmânã sau zece zile.

Reprezentantul Spitalului Floreas-
ca a mai menþionat cã pacientul se
aflã sub supravegherea poliþiei: “Po-
liþia va decide, probabil împreunã cu
Institutul Medico-Legal, care va fi
calea de urmat pentru mai departe”.

Doctorul Brãdiºteanu a arãtat cã
este posibilã ºi o intervenþie la nive-
lul inimii, în funcþie de cum vor de-
curge lucrurile. (E.O.)
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Cele mai multe dintre creditele
acordate de bãnci cãtre “Hidroelec-
trica” sunt garantate prin contracte-
le cu “bãieþii deºtepþi”.

Avocatul Arin Stãnescu ne-a de-
clarat cã bãncile nu ar fi trebuit sã
acorde credite garantate prin con-
tractele cu bãieþii deºtepþi. Întotdeau-
na a existat riscul ca aceste contracte
sã înceteze, potrivit domniei sale.

(Citiþi în pagina 15 pe larg, despre cre-
ditele contractate de “Hidroelectrica)

Remus Borza: Pot anula contractele, inclusiv
cu bãieþii deºtepþi, dacã aduc pagube

Contractele încheiate de Hidroelectrica vor fi analizate temeinic, in-
clusiv cele cu “bãieþii deºtepþi”, iar acolo unde se va constata cã
aduc prejudicii companiei înþelegerile vor fi anulate, a declarat
recent Remus Borza, care deþine firma Euro Insol, desemnatã admi-
nistrator judiciar.


