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INVESTITORII ÎN ENERGIA VERDE DIN ÞARA NOASTRÃ:

Posibil bubble pe piaþa de energie

U
n nou bubble este posibil

sã aibã loc în þara noastrã,

în circa patru ani, sunt de

pãrere unii dintre oame-

nii de afaceri care investesc în pro-

ducþia de energie regenerabilã de pe

piaþa autohtonã. Aceºtia susþin cã, în

câþiva ani, pe piaþa energiei va avea

loc un fenomen similar cu cel din

imobiliare, având în vedere numãrul

mare de proiecte pentru producerea

de energie verde ºi dificultatea cu

care este obþinutã finanþarea pentru

realizarea acestor obiective.

Investitorii nu sunt primii care spun

acest lucru. Cã urmãtorul bubble eco-

nomic din þara noastrã va fi în piaþa

energeticã a declarat ºi Mihai David,

fostul director al companiei “Hidroe-

lectrica”, la începutul acestui an. Potri-

vit domniei sale, acest lucru se va

întâmpla peste aproximativ patru-cin-

ci ani, când investiþiile ºi preþurile vor

fi supraapreciate, urmândcaacestea sã

se deprecieze brusc: “Deoarece în

energie existã o supracompensare pe

toate pieþele, valoarea costurilor va

creºte artificial, în special în sectorul

eolian. Aceasta va duce la o creºtere a

preþurilor, se vor scumpi produsele,

dupã care pieþele vor scãdea brusc.

Este vorba de un nou bubble econo-

mic, fenomen asemãnãtor boom-ului

imobiliar. Valoarea capacitãþilor de

producþie va creºte. Valoarea investi-

þiilor va creºte, dar acestea vor fi su-

pralicitate”.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)
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KPMG:
Bãncile europene
intenþioneazã sã
vândã active de
peste 30 miliarde euro

Bãncile europene intenþioneazã sã

vândã active de peste 30 miliarde

euro (40 miliarde dolari), în condiþii-

le în care criza da-

toriilor a sporit

nevoia majorãri-

lor de capital, po-

trivit unui raport

KPMG, citat de

Bloomberg

Analiza notea-

zã cã bãncile eu-

ropene accelerea-

zã vânzarea de active, dupã ce aces-

tea au lichidat, în 2011, împrumuturi

de peste 26 miliarde euro. Conform

KPMG, bãncile, inclusiv “Royal

Bank of Scotland Group” Plc, “Ban-

co Espirito Santo” SA ºi “Dexia”

SA, intenþioneazã sã vândã active,

fiind sub presiunea autoritãþilor de

reglementare pentru sporirea lichidi-

tãþilor ºi majorarea capitalului.

EIOPA: Asiguratorii
europeni pot face
faþã falimentului
Greciei

Asiguratorii europeni par sufi-

cient de puternici pentru a face faþã

unei eventuale intrãri a Greciei în in-

capacitate de platã, dacã acest lucru

se va produce, declarã Gabriel Ber-

nardino (foto), preºedintele EIOPA

(Autoritatea Eu-

ropeanã pentru

Asigurãri ºi Pen-

sii Ocupaþionale).

“Unii asigura-

tori deja ºi-au re-

dus la valoarea de

piaþã activele ex-

puse pe Grecia,

când au publicat

rezultatele pentru primul semestru”,

a declarat Bernardino, citat de Boer-

sen-Zeitung. Acesta a adãugat: “Nu

am informaþii care sã indice cã o in-

trare totalã în incapacitate de platã

nu ar putea fi gestionatã”.

Discuþiile FMI – Grecia
nu au fost finalizate

Discuþiile dintre Grecia ºi delega-

þia Fondului Monetar Internaþional

(FMI) nu s-au finalizat, a anunþat, vi-

neri, ºeful misiunii FMI la Atena,

Poul Thomsen. Acesta a menþionat

cã discuþiile se vor finaliza în curând

ºi a subliniat cã deocamdatã nu a fost

luatã o decizie finalã.

“Misiunea a fãcut progrese nota-

bile, însã mai sunt aspecte importan-

te de discutat”, a afirmat Thomsen.

Moody’s a retrogradat
12 bãnci britanice

Agenþia de evaluare Moody’s

Investors Service a coborât, vineri,

ratingurile de cre-

dit a 12 bãnci bri-

tanice, inclusiv

“Royal Bank

Scotland Group”

Plc (RBS) ºi

“Lloyds Banking

Group” Plc, con-

siderând cã pro-

babilitatea ca gu-

vernul londonez sã ofere sprijin sec-

torului bancar pe termen mediu ºi

lung a scãzut. (V.R.)

Brokeri din Statele Unite deþin
6,61% din Fondul Proprietatea
l Compania “Manchester Securities Corp.” este
deþinutã de un fond speculativ creat în 1977

“Manchester Securities Corp.”,

compania de brokeraj a fondului

speculativ “Elliot Associates”, creat

în 1977, a fost raportatã cu o deþinere

de 6,61% din “Fondul Proprietatea”

(FP). “Manche-

ster Securities”

are 3,09% din

drepturile de vot

la FP, potrivit

unui raport publi-

cat, vineri, pe

site-ul Bursei de

Valori Bucureºti,

care prezintã

structura acþiona-

riatului Fondului

la 30 septembrie.

Palade van Du-

sen Georgia, ne-

poata fostului industriaº Nicolae Ma-

laxa, a fost raportatã cu o deþinere de

6,68% din capitalul social subscris ºi

vãrsat al FP, având tot 3,09% din

drepturile de vot. Pentru comparaþie, la

31 august, doamna van Dusen Georgia

deþinea 6,49% din acþiunile FP.

Statul român, prin Ministerul Fi-

nanþelor Publice, deþine 7,58% din

capitalul social subscris al FP ºi

5,01% din capitalul social subscris ºi

vãrsat, aratã acelaºi raport de la fine-

le lunii septembrie. Statul are 5,81%

din drepturile de

vot.

Pentru compa-

raþie, la 31 au-

gust, statul

român a fost ra-

portat cu o parti-

cipaþie de 6,17%

din capitalul so-

cial subscris ºi

vãrsat al Fondu-

lui ºi 8,71% din

capitalul social

subscris.

Diferenþa din-

tre capitalul social subscris ºi cel

subscris ºi vãrsat vine din faptul cã

statul a subscris circa 372,5 milioane

de acþiuni la capitalul social al Fon-

dului, dar nu le-a vãrsat.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 14)

D€ c€ n-a fost d€clarat
falim€ntul Gr€ci€i, încã

l Bãncile din UE nu sunt gata l…Dar, se pregãtesc…

Ce-aþi fi vrut?

Sã iasã doctorul Karolos Papou-

lias ºi sã anunþe, în clar, “Eu,

preºedintele Statului Elen, declar cã

Grecia a dat faliment?”, la televiziu-

nea publicã atenianã?

N-a putut - era ocupatã de protes-

tatari.

Sau, preºedintele Consiliului Eu-

ropean, Herman van Rompuy, sã o

zicã la televiziunea bruxellezã?

La care?

Nu s-a hotãrât – la aia franþuzeas-

cã, sau (cum ºi-ar dori), la aia fla-

mandã?

Sau, cine?!

Poate agresivul Jean-Claude Tri-

chet?

Plecarea lui de la conducerea Bãn-

cii Centrale Europene, luna viitoare,

este iminentã (cel mai prost moment

pentru strategia salvãrii Zonei Euro;

la “discursul sãu final în faþa Parla-

mentului European, a spus, totuºi:

“Suntem epicentrul unei crize globa-

le”, pe care a caracterizat-o – palid,

dupã cum cred unii - drept “cea mai

rea, de la Al Doilea Rãzboi

Mondial”).

Atunci noul preºedinte, bancherul

Mario Draghi (ca ºi Trichet, un

ex-Goldman Sachs – ex-guvernato-

rul Bãncii Italiei)?

Nu vreþi cam mult?, omul nici nu

s-a instalat, încã.

Dacã nu-i nimeni care sã anunþe

oficial falimentul Greciei, atunci fa-

limentul Greciei nu a fost anunþat

oficial.

Dar, Grecia a dat faliment.

Demult.

NU MAI CONTEAZÃ CE
ZICE GRECIA

Ministrul grec de finanþe Evangelos

Venizelos a negat cã s-ar fi discutat sce-

nariul falimentului controlat al Greciei,

la întâlnirea cu reprezentanþii instituþii-

lor financiare mondiale de la Washing-

ton ºi a negat cã ar fi avut loc discuþii cu

creditorii internaþionali pentru reduce-

readatorieidestat la jumãtate.Dar,cine

se mai uitã la ce zice Grecia?

Reprezentanþii marilor grupuri fi-

nanciare, participanþi la întâlnirea

anualã a Fondului Monetar Interna-

þional ºi a Bãncii Mondiale (24-25.

09. 2011), au anunþat cã se pregãtesc

pentru intrarea Greciei în faliment,

iar speranþele lor depind de capacita-

tea Europei sã previnã rãspândirea

crizei cãtre alte þãri din Zona Euro.

Potrivit lui Mads Koefoed, macro

strategist la “Saxo Bank”, Zona Euro

are nevoie de un nou start, acesta

putând fi declararea falimentului Gre-

ciei, menþionând cã pieþele se compor-

tã, deja, ca ºi cum Grecia ar fi eºuat în

plata datoriilor: “Grecia este prea

îngropatã în probleme ca sã mai poatã

scãpa de ele doar prin mãsuri de auste-

ritate”, a mai spus danezul, coleg al lui

Lars Seier Christensen (de la Danske

Bank), cel care-i face necazuri lui Mu-

gur Isãrescu, cu previziuni despre care

se spune c-ar fi tendenþioase.

MAKE
(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pagina 4, articolul “Dezvoltato-

rii de microhidrocentrale prevãd un

boom în domeniu”.


