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FMI: Uniunea bancarã

trebuie sã fie o

prioritate pentru

Europa

Liderii europeni ar trebui sã facã
din crearea uniunii bancare o priori-

tate imediatã, ca
parte a eforturilor
îndreptate cãtre
stoparea crizei
datoriilor, potri-
vit Fondului Mo-
netar Internaþio-
nal (FMI). Insti-
tuþia face apel la

anunþarea unui calendar rapid pri-
vind garantarea comunã a depozite-
lor, care ar putea fi sprijinitã iniþial
de Banca Centralã Europeanã
(BCE). În plus, FMI crede cã BCE ar
putea prelua rolul de supraveghere
bancarã comunã.

Grecia ia în calcul noi

tãieri de cheltuieli

Liderii celor trei partide din coa-
liþia aflatã la guvernare în Grecia
încearcã sã finalizeze o nouã rundã
de mãsuri de austeritate în valoare
de 11,5 miliarde euro, cerute de cre-
ditorii internaþionali. Guvernul
Greciei a identificat, deocamdatã,
reduceri de cheltuieli de circa 8 mi-
liarde euro, din cele 11,5 miliarde
necesare pentru continuarea ajuto-
rului financiar extern.

Creºte volumul creditelor

neperformante în Spania

Volumul creditelor neperformante
aflate în portofoliul bãncilor spanio-
le a crescut în luna mai 2012, aceste
împrumuturi ajungând la 8,95% din
total (de la 8,72% în aprilie), anunþã
banca centralã de la Madrid. Nivelul
este cel mai ridicat din aprilie 1994
pânã în prezent.

Creditele neperformante din Spa-
nia au atins 155,84 miliarde euro în
mai 2012.

Germania a vândut

titluri la un randament

negativ

Germania a plasat, ieri, titluri cu
maturitatea la doi ani, la dobânzi ne-
gative. Executivul german a vândut
titluri de 5 miliarde euro la un rada-
ment de -0,06%, faþã de 0,10% la li-
citaþia similarã de luna trecutã, con-
form Bundesbank.

Mario Monti: Sicilia ar

putea intra în faliment

Premierul italian Mario Monti
ºi-a exprimat “profunda îngrijora-
re” cã regiunea autonomã a Italiei,
Sicilia, ar putea intra în curând în
faliment. Conform presei italiene,
guvernul Siciliei are datorii de 5 mi-

liarde euro, iar în
curând se va afla
în imposibilita-
tea de a plãti sa-
lariile ºi pensiile.

Marþi, premie-
rul Monti i-a tri-
mis o scrisoare
guvernatorului

Siciliei, Raffaele Lombardo, ca sã
obþinã confirmarea cã acesta va de-
misiona dupã cum a promis, în 31
iulie.

V.R.

Loteria Românã - la cota
de avarie

Loteria Românã se menþine la
cota de avarie, a declarat,
ieri, noul director general ºi

preºedinte al instituþiei Dan Alexan-
dru Ghiþã, subliniind cã “s-a ajuns
într-un moment în care, dacã nu se
face ceva, compania moare”.

Gradul de profit a scãzut la 8,75%,
iar încasãrile s-au redus, din 2007, la
jumãtate, a precizat Dan Alexandru
Ghiþã: “Dacã ne vom apropia de
4-5% cu rata de profit, nu avem altã
soluþie decât sã punem lacãt pe uºã ºi
sã plecãm acasã”.

Anul trecut, Loteria a încasat 300
de milioane de euro, având un profit
de 28 de milioane de euro, ceea ce

este “inadmisibil”, în opinia
preºedintelui instituþiei.

Potrivit domniei sale, situaþia de la
Loterie are la bazã contractele pãgu-
boase încheiate de fostele conduceri
ale acesteia, care au pãgubit grav
compania naþionalã.

În ceea ce priveºte bugetul pentru
anul în curs, pânã acum acesta nu a
fost aprobat, dupã cum a anunþat dom-
nul Ghiþã: “Sfârºitul de an îl vãd foarte
greu. Nu avem buget pentru acest an,
dacã mergeþi la baie veþi vedea cã nu
mai avem nici hârtie igienicã”.

EMILIA OLESCU

Citiþi detalii în pagina 4.

Angela Merkel: Proiectul
european este ameninþat
lMoneda unicã se depreciazã

Cancelarul ger-
m a n A n g e l a
Merkel a decla-

rat, ieri, cã proiectul eu-
ropean este ameninþat,
dacã liderii regiunii nu
vor depune eforturi mai
mari ca sã rezolve pro-
blema datoriilor, fãrã sã
aºtepte ajutorul necon-
diþionat al Berlinului.
Astfel, au fost alimentate
temerile legate de faptul
cã soluþia pentru criza datoriilor este,
în continuare, evazivã.

“Nu am conturat, încã, proiectul
european într-un mod în care sã pu-
tem fi siguri cã totul va funcþiona ºi
va avea un rezultat bun”, a declarat
Merkel într-un interviu postat pe

site-ul Uniunii Creºtin
Democrate. Cancelarul
a adãugat: “Acest lucru
înseamnã cã trebuie sã
lucrãm în continuare.
Totuºi, sunt optimistã cã
vom reuºi”.

Oficialul de la Berlin
a mai spus: “Germania
este bine doar dacã veci-
nii sãi sunt bine. Chiar ºi
aºa, þãrile din zona euro
nu pot sã aºtepte solida-

ritate dacã nu fac un efort pe cont
propriu”.

Conform celor mai recente sonda-
je de opinie, Merkel rãmâne unul
dintre cei mai populari politicieni
din Germania, iar mare parte din po-
pulaþia þãrii aprobã strategia sa de
luptã împotriva crizei.

Euro a scãzut cu 0,4% ieri, la ora
10.32, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2249 dolari.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

Victor Cionga,
noul director
general al Bursei
Conducerea Bursei l-a numit

pe Victor Cionga, managing
partner AZ Capital Inves-

tors, în funcþia de director general,
urmând ca acesta sã fie validat de
CNVM.

Dacã va primi aprobarea Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare,
Victor Cionga ºi-ar putea începe ac-
tivitatea la Bursã din 1 septembrie.

“Mã simt onorat de propunerea
Bursei ºi am acceptat-o din dorinþa
de a face tot ce se poate pentru succe-
sul întreprinderii”, ne-a declarat,
ieri, Victor Cionga, adãugând: “Sunt
convins cã BVB ºi actorii pieþei de
capital vor face tot ce depinde de ei
pentru dezvoltarea pieþei de capital
din România, într-un context actual
foarte dificil, pe plan european”.

BVB a anunþat asearã cã procesul
de selecþie a noului CEO a fost unul
complex ºi riguros.

La finalul lunii trecute, Bursa a
fost în discuþii avansate cu banche-
rul Bogdan Patriniche pentru pre-
luarea funcþiei, însã, potrivit unor
surse, acesta ar fi refuzat remunera-
þia oferitã.

În cursul zilei de ieri, a circulat ºi
varianta cã Bursa ar discuta cu Astri-
del Rãdulescu, ºeful Direcþiei de Su-
praveghere a Bursei de la Milano,
apropiat al lui Giulio DiCerbo, fost
consilier BVB ºi al Depozitarului
Central.

Potrivit surselor noastre, însã,

Astridel Rãdulescu ar fi dorit o apro-
piere mai mare de Bursa din Londra,
în timp ce conducerea BVB ar fi
dorit o afiliere la Bursa din Viena.

Dupã eºecul negocierilor anterioa-
re, se pare cã selecþia lui Victor Cion-
ga s-a derulat în mare vitezã, respec-
tiv sub douã sãptãmâni.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

PREªEDINTELE COMISIEI EUROPENE, JOSE MANUEL BARROSO:

“Rivalitatea politicã
nu justificã încãlcarea
principiilor democratice”

R
omânia a înregistrat o se-
rie de progrese în dome-
niul justiþiei, dar eveni-
mentele excepþionale din

ultimele trei sãptãmâni au zdrunci-
nat încrederea Uniunii Europene
(UE), a declarat ieri preºedintele Co-
misiei Europene (CE), Jose Manuel
Barroso, la prezentarea rapoartelor
pentru Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare (MCV) pentru România
ºi Bulgaria.

Domnia sa a adãugat: “Rivalitatea
politicã nu justificã încãlcarea prin-
cipiilor democratice, iar competen-
þele Curþii Constituþionale nu pot fi
schimbate peste noapte”.

Angajamentele luate recent, în
scris, de premierul Victor Ponta
sunt salutate de cãtre Jose Manuel
Barroso, dar domnia sa subliniazã
cã implementarea lor va fi monito-
rizatã îndeaproape ºi un nou raport
va fi prezentat la sfârºitul acestui
an.

“Punerea în aplicare rapidã ºi ri-
guroasã a recomandãrilor formula-
te în cadrul MCV va contribui la
garantarea unui mediu economic
stabil, credibil ºi propice investiþii-
lor, precum ºi la reasigurarea pieþe-
lor financiare”, a notat liderul eu-
ropean.

Comisia Europeanã: “Un
alt rezultat ar fi fost posibil
fãrã evenimentele recente”

Raportul MCV reprezintã, potri-
vit CE, atât o evaluare a ultimilor
cinci ani, recunoscându-se progrese-
le înregistrate în aceastã perioadã,
dar ºi o sintezã a recentelor atingeri

aduse statului de drept, cu recoman-
dãri pentru acþiuni pe care þara noas-
trã trebuie sã le adopte urgent.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 3)
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În cursul zilei de ieri, euro s-a de-
preciat pânã la cel mai redus curs
din ultimii 12 ani faþã de coroana
suedezã: -0,9%, la 8,4781 uni-
tãþi/euro.

Negocierile Hidroelectrica -
“bãieþii deºtepþi” au intrat
în prelungiri
l Discuþiile cu Alro continuã sub asalt rusesc

Administratorii Hidroelectri-
ca s-au declarat, ieri, ne-
mulþumiþi de ofertele îmbu-

nãtãþite ale “bãieþilor deºtepþi” din
energie, iar despre discuþiile cu pa-
tronatul rus de la Alro nu au dorit sã
ofere detalii. Administratorii au de-
nunþat, ieri, contractele cu EFT,
unul dintre cei mai mari furnizori de
energie de pe piaþa noastrã, iar livrã-
rile vor fi sistate începând cu 1 au-
gust.

Remus Vulpescu, ad-
ministratorul special al
Hidroelectrica ºi ºeful
Oficiului Participaþiilor
Statului în Industrie
(OPSPI), a declarat: “În
afarã de un furnizor, care
ne-a oferit un preþ foarte
apropiat de aºteptãrile
noastre, ceilalþi nu au
adus oferte care sã ne
apropie de momentul
încheierii unor noi acor-
duri. Aºa cã mai conti-
nuãm negocierile în ur-
mãtoarele zile. Cei mai
ostili sunt Electrocarbon ºi Elsid
Titu, companii cu care Hidroelectri-
ca are procese mai vechi pentru cã au
refuzat majorarea preþurilor. Din ca-
uza acestor procese, ei iau ºi acum
energia hidro la preþul de 103
lei/MWh”.

Domnia sa a subliniat cã, din cau-
za acestei ostilitãþi, existã ºanse mari
sã fie denunþate ºi contractele cu
Elsid ºi Electrocarbon.

Surse apropiate negocierilor
ne-au declarat cã furnizorul cu care
administratorii Hidroelectrica s-au
înþeles asupra preþului (nivelul vehi-
culat este de 198 de lei/MWh) este
Electromagnetica. Compania plã-
teºte, în prezent, 140 de lei/MWh.

Cu Alro, administratorii Hidroe-

lectrica nu s-au înþeles pentru cã au
cerut renunþarea la preþul variabil în
funcþie de cotaþia aluminiului de la
London Metal Exchange (LME).
Sursele noastre susþin cã Alro a ofe-
rit o creºtere de preþ în marja
140-180 de lei/MWh, în funcþie de
evoluþia cotaþiilor LME pentru alu-
miniu, iar administratorii Hidroelec-
trica vor un preþ fix. Remus Vulpes-
cu nu a dorit sã comenteze aceste de-
talii, dar a precizat, ieri, cã energia

hidro nu poate fi vândutã sub 180 de
lei/MWh.

Reprezentanþii Alro au luat cu
asalt autoritãþile, în urma nefinalizã-
rii negocierilor de sãptãmâna tre-
cutã, prezentând, ieri, oficialilor
noºtri niºte studii despre importanþa
producþiei de aluminiu în economia
noastrã ºi despre importanþa acce-
sului pe termen lung, la preþ accesi-
bil, la energia hidro.

Gheorghe Dobra, directorul gene-
ral al Alro, a declarat, ieri, cã nu vrea
sã comenteze stadiul negocierilor cu
Hidroelectrica, dar a menþionat cã
180 de lei/MWh preþ fix este prea
mare pentru Alro (nu mai realizeazã
profit).

Domnul Dobra a mai spus ieri cã

pregãteºte scenarii de acþiune pentru
a pregãti compania în eventualitatea
denunþãrii contractului cu Hidroe-
lectrica ºi în eventualitatea continuã-
rii lui în condiþii de forþã majorã.

Conducerea Hidroelectrica a
anunþat cã solicitã instaurarea for-
þei majore de la 1 august din cauza
secetei hidrologice. În caz de forþã
majorã, compania nu mai este
obligatã sã onoreze cantitãþile
contractate.

Ieri, Fondul Proprie-
tatea a publicat un raport
al administratorului ju-
diciar al Hidroelectrica,
Euro Insol, în care este
solicitatã continuarea
perioadei de observaþie
în procedura generalã a
insolvenþei. Euro Insol
aratã cã pe primele cinci
luni ale anului, cifra de
afaceri netã a Hidroelec-
trica a fost de circa un
miliard de lei, iar profitul
net de 989.731 lei.

Dupã data de 20 iunie
ºi pânã pe 5 iulie au fost stinse obli-
gaþii curente în valoare totalã de
88,5 milioane lei, din care cãtre
bãnci a fost plãtitã suma de 84 mi-
lioane lei. Euro Insol aratã cã bãn-
cile finanþatoare nu au declarat ac-
celerarea scadenþelor ºi nu existã
indicii cã aceastã situaþie se va mo-
difica.

Datoriile companiei pe termen
scurt, în primele cinci luni, sunt de
2,02 miliarde lei, iar cele pe termen
lung sunt de 1,9 miliarde lei.

ALINA TOMA VEREHA

Citiþi în pagina 11 articolul
“Alro nu poate funcþiona fãrã energie
ieftinã, contractatã pe termen lung".
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Gheorghe Dobra
a menþionat cã

180
de lei/MWh preþ
fix este prea mare
pentru Alro.

Scurtã Biografie a lui

Victor CIONGA

Potrivit BVB,
VictorCiongaeste
unul dintre cei
mai experimen-
taþi profesioniºti
din piaþa de ser-
vicii financiare
din România,
cu o experien-
þã foarte soli-
dã în invest-
ment banking: “Cariera în inves-
tiþii financiare a D-lui Cionga a
început în 1993, când a intrat în
echipa Capital, prima bancã de in-
vestiþii modernã din România sta-
bilitã dupã 1990 ca ºi un joint-
venture ai cãror acþionari erau
EBRD, Wasserstein Perrella ºi
douã bãnci comerciale locale ºi a
continuat în Romanian American
Enterprise Fund".

(continuare în pagina 6)

Citiþi detalii despre raportul MCV
al Comisiei Europene ºi declaraþiile

oficialilor în pagina 3.


