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SECETÃ HIDROLOGICÃ

Hidroelectrica, din nou în situaþia
sã reclame “forþa majorã”
l Reorganizarea companiei se complicã l Sistemul energetic nu este în pericol

D
acã insolvenþa n-ar fi fost
de ajuns, atunci canicula
confruntã Hidroelectrica
cu o situaþie fãrã prece-

dent, în care parcurge al doilea an
consecutiv de secetã hidrologicã.

Remus Borza, directorul Euro
Insol, administratorul special al
companiei intratã recent în insolven-
þã, ne-a declarat: “Analizãm ºi vrem
sã solicitãm, din nou, starea de forþã
majorã pentru a reduce cantitãþile de
energie vândute în cadrul contracte-
lor bilaterale. În ultimii 22 de ani,
Hidroelectrica nu s-a mai confruntat
cu doi ani consecutivi de secetã hi-
drologicã. A mai fost câte un an de
secetã, dar societatea s-a redresat în
anul urmãtor. Dar acum, situaþia de
anul trecut s-a prelungit. La aceastã
datã, estimãm cã producþia de ener-
gie a Hidroelectrica, în 2012, va scã-
dea la circa 13 TWh, de la cei aproxi-
mativ 16 TWh raportaþi anul trecut”.

Domnia sa a admis cã seceta hi-
drologicã va complica reorganizarea
Hidroelectrica, dar ne-a menþionat
cã existã soluþii pentru a duce acest
plan la bun sfârºit.

Remus Borza s-a referit la acope-
rirea costurilor companiei din piaþa
reglementatã ºi majorarea semnifi-
cativã a preþurilor din contractele bi-
laterale directe încheiate cu furnizo-

rii privaþi.
Octavian Lohan, directorul gene-

ral adjunct al Transelectrica, societa-
te care are în subordine Dispeceratul
Energetic Naþional (rãspunde de
buna funcþionare a sistemului ener-

getic ºi gestionarea situaþiilor de cri-
zã), ne-a declarat: “Într-adevãr, con-
junctura nu este bunã dar o þinem sub
control. Situaþia nu ne-a luat prin
surprindere. Sistemul Energetic Na-
þional va fi în siguranþã ºi în aceastã

varã ºi la iarnã ºi suntem pregãtiþi sã
facem faþã mult mai bine situaþiei ge-
nerate de seceta hidrologicã, care a
intervenit ºi în primul trimestru al
acestui an. Decizia administratorilor
de la Hidroelectrica de a analiza soli-
citarea stãrii de forþã majorã este una
bunã, prudentã, iar Ministerul Eco-
nomiei ºi companiile producãtoare
de energie sunt pregãtite sã ia mãsu-
rile necesare, pentru ca niciun con-
sumator sã nu rãmânã fãrã electrici-
tate”.

Domnia sa ne-a explicat cã, în pre-
zent, gradul de umplere a lacurilor
de acumulare este de circa 80% (un
procent foarte bun pentru aceastã
datã).

Dar debitele sunt foarte mici pe
principalele râuri ºi situaþia nu este
îmbucurãtoare nici pe Dunãre.

De aceea, Lohan susþine cã Hidro-
electrica trebuie sã ia mãsurile nece-
sare ca sã nu consume rapid apa din
lacuri.

Rezerva din lacuri genereazã o
producþie de energie totalã de doar
circa 2,8 TWh, grosul producþiei de
energie hidro venind de pe principa-
lele râuri, unde sunt centrale fãrã
acumulare.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

Surse: Control
înãsprit pentru
bãncile din zona euro

Oficiali înalþi din sectorul finan-
þelor din zona euro, care merg înainte
cu planul de creare a unei entitãþi
unice de supraveghere a sectorului
bancar din regiune, lucreazã la stabi-
lirea cadrului legislativ pentru înfiin-
þarea unei noi agenþii care sã fie sub-
ordonatã Bãncii Centrale Europene
(BCE), conform unor surse citate de
Wall Street Journal.

Bãncile mai mici ar urma sã rãm-
ânã în sarcina
autoritãþilor de
reglementare
naþionale. Însã,
aceste agenþii
naþionale ar ra-
porta cãtre insti-
tuþia europeanã
din subordinea

BCE, al cãrei sediu va fi mai degrabã
la Bruxelles, ºi nu la Frankfurt, unde
are sediul BCE, spun sursele citate.

Dar, ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schauble, considerã cã
zona euro nu va reuºi sã introducã o
supraveghere centralizatã a sectoru-
lui bancar în acest an.

Multe companii
franceze ar putea
intra în faliment la
toamnã

Un numãr semnificativ de com-
panii franceze ar putea intra în fali-
ment în aceastã toamnã, din cauza
l ipsei comenzilor, conform
preºedintelui organizaþiei patronale
MEDEF, Laurence Parisot.

V.R.

(continuare în pagina 3)

DE CE NU MAI CREDE PIAÞA ÎN SUSÞINEREA DOLARULUI DE CÃTRE
FEDERAL RESERVE?

Dolarul între vorbe ºi... vorbe
Pieþele internaþionale au trecut

de faza liniºtii aparente din
ultimele sãptãmâni ºi se con-

fruntã cu o nouã crizã de încredere.
Moneda americanã suferã, din nou,

în ciuda declaraþii-
lor repetate ale
Trezoreriei State-
lor Unite, de pro-
movare a unei po-
litici a “dolarului
puternic”. Federal
Reserve s-a alãtu-
rat acestei campa-
ni i , pr in vocea

preºedintelui sãu, deºi nu are speci-
ficat aºa ceva în “fiºa postului”.

Jucãtorii de pe pieþe ºi spectatorii
de pe margine nu mai cred, însã, cã
doar susþinerea verbalã este suficien-
tã. Willem Buiter, fost economist ºef
la BERD, crede cã declaraþiile lui
Ben Bernanke sunt “vorbe goale”,
dacã nu sunt însoþite ºi de manifesta-
rea unei hotãrâri clare de intervenþie
pe pieþele valutare.

Cererea susþinutã de dolari din ul-
timele sãptãmâni, venitã mai ales din

partea bãncilor europene, a oferit
impresia unei inversãri de tendinþã a
cursului EUR/USD. Acestea au
asaltat facilitatea oferitã de BCE,
pentru a-ºi acoperi nevoia de finan-

þare a expunerilor pe dolari.
Financial Times ne aratã de unde

provin aceste expuneri. Cotidianul
financiar britanic scrie cã bãncile eu-
ropene au suferit pierderi mai mari
decât cele americane, ca urmare a
crizei subprime. Datele de la Institu-
te of International Finance aratã cã,
din pierderile de 387 de miliarde de

pânã acum, 200 de miliarde “revin”
bãncilor europene. Cum s-a ajuns
aici, în condiþiile în care criza subpri-
me s-a declanºat în Statele Unite?
“Partenerii” americani au vândut “cu

succes” titlurile
subprime cãtre
i n s t i t u þ i i l e
financiare euro-
pene, conform
articolului din
Financial Times.
Probabil cã
acestea sunt
puþin “supãra-
te”, nu credeþi?

Dupã ce s-a
apropiat “peri-
culos” de pra-

gul de 1,53 USD/EUR, moneda
americanã a primit douã lovituri pu-
ternice pe parcursul sãptãmânii tre-
cute.

Preºedintele BCE, Jean Claude
Trichet, a administrat prima loviturã,
prin semnalarea unei creºteri imi-
nente a dobânzii de intervenþie.

(continuare în pagina 14)

Companii din China
vor sã investeascã
în Regiunea Dunãrii

Oameni de afaceri din China
cautã parteneri pentru a in-
vesti în dezvoltarea Regiu-

nii Dunãrii. Investitorii analizeazã
diverse proiecte pe care partea româ-
nã le prezintã în cadrul Forumului
Internaþional “Contribuþia Chinei la

dezvoltarea
R e g i u n i i
Dunãr i i ” ,

organizatã în Capitalã de Camera de
Comerþ ºi Industrie Bucureºti
(CCIB).

Sorin Dimitriu, preºedintele CCIB,
considerã cã Republica Popularã Chi-
nezã ar putea fi un partener impor-
tant pentru proiectele din zona Du-
nãrii.

Kalliopi Avraam, ambasadorul
Ciprului în România, a menþionat, în
aserþiunea sa, cã este posibil ca în bu-
getul european din perioada
2014-2020, sã fie alocate fonduri eu-
ropene pentru dezvoltarea Regiunii
Dunãrii.

Reprezentanþii delegaþiei chineze

s-au arãtat interesaþi sã investeascã
în proiectele din România, subli-
niind cã vor face tot posibilul sã
depãºeascã problemele întâlnite în
þara noastrã.

Primele douã elemente pe margi-
nea cãrora investitorii strãini discutã
cu autoritãþile române sunt predicti-
bilitatea fiscalitãþii ºi lipsa forþei de
muncã calificatã.

Huo Yuzhen, ambasadorul Chinei
în România, ºi-a exprimat speranþa
cã vor fi rezolvate ºi problemele
legate de vizã.

Republica Popularã Chinezã ºi-a
dublat, în 2010 faþã de anul prece-
dent, investiþiile în Europa, 80% din-
tre acestea fiind realizate în Uniunea
Europeanã, a declarat, ieri, Sorin Di-
mitriu. Potrivit domniei sale, Europa
este piaþa care a înregistrat, din anul
2008, cea mai rapidã creºtere a
investiþiilor chineze.

EMILIA OLESCU

Citiþi detalii în pagina 4.

PENTRU NOII REPREZENTANÞI AI
ACÞIONARILOR

Greul de abia acum
începe la SIF Muntenia

Adunarea de 34 de ore de la
SIF Muntenia, din week-
end, care a rãsturnat Con-

siliul Reprezentanþilor Acþionari-
lor (CRA), este doar începutul lup-
tei dintre grupul de acþionari care a
vrut schimbarea, în frunte cu omul
de afaceri Gheorghe Iaciu, ºi ma-
nagementul SIF-ului asigurat de
SAI Muntenia Invest, al cãrei di-
rector executiv este Gabriel Fili-
mon.

Cel mai probabil, dupã cele douã
zile petrecute “pe front”, noul CRA
ºi susþinãtorii lui ºi-au acordat mãcar
o zi de pauzã sã-ºi încarce bateriile,
astfel cã munca ar putea începe de
astãzi.

“Revoluþionarii” s-au exprimat
pentru o schimbare în management,

vizându-l în special pe Gabriel Fili-
mon, iar Gheorghe Iaciu, cel mai
mare acþionar al SIF, cu o deþinere de
5%, a spus cã primul pas ar putea fi
un audit al SIF.

La adresa directorului SAI Mun-
tenia au mai existat acuze cã ar fi
contribuit la sifonarea banilor acþio-
narilor SIF4 prin firmele din porto-
foliu, însã domnia sa nu a comentat
niciodatã public aceste informaþii,
spunând cã va rãspunde numai în
faþa acþionarilor companiei.

În urma AGA, Gabriel Filimon
s-a arãtat dispus sã coopereze cu
noul CRA, în ciuda repulsiei reci-
proce evidente.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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Ochii plâng ºi gura râde: a murit Tamango
Unii spun cã ar fi cântat mu-

zicã þigãneascã veche, dar
Tamango a fost, de fapt,

ºamanul Universului.
Priviþi-l în “Muro Shavo” ("Fiul

meu") lui “Hara”: þine podeaua sã
n-o scape de sub ciocaþii lustruiþi, în
paºi mãrunþi, ºi strigã “România”, cu
braþele deschise larg, ridicând basto-
nul de bulibaºã, cu mãciulie de argint
- cârja lumii.

Avea o voce din miezul pãmântu-
lui, atât de grea, încât cãdea ºi
rãguºea când vroia sã se înalþe ºi ne
þinea pe toþi aici.

Acum, cã a murit, ar trebui sã ne
temem – poate cã pãmântul se va
înclina ºi ne vor aluneca ibricele de

aramã în hãu, vãrsând cafeaua peste
Calea Lactee.

Am bãut o ºampanie cu el, în “El
Comandante”.

El a dat-o.
La microfon, a spus, arãtându-mã

cu degetul, ca sã mã deosebeascã din
mulþime:

“Nu mã obligã nimic sã þin con-
certul ãsta. Dar am sã cânt pentru
tine. Nu te cunosc, nu ºtiu cine eºti ºi
nici nu vreau sã ºtiu. Vreau sã cânt
pentru tine!”

La un moment dat, mi-a trimis o
sticlã de ºampanie, s-a apropiat,
ne-am strâns mâinile, am ciocnit.

A continuat sã cânte.
Apoi a plecat înainte sã schimbãm

vreo vorbã.
N-am ºtiut cã, puþin dupã aceea, a

suferitunataccerebral, apoi încãunul.
ªamanul Universului a redevenit

un ursar necãjit de 65 de ani, prã-
buºit, slab, de nerecunoscut, imobili-
zat în cãsuþa din satul Valea Plopilor,
judeþul Giurgiu, plângând la aminti-
rea celebritãþii sale – fericirea lui.

A murit alaltãieri.
Când trãiesc, nu-i recunoaºtem.
Când mor, îi uitãm.
Dar, Lumea se menþine datoritã

lor.
Mulþumesc, Tamango, pentru

concert!
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