
5 948491 340012 84640

Summit-ul liderilor
zonei euro, amânat

Summit-ul liderilor din zona euro,
prevãzut pentru 2 martie, care urma
sã dezbatã mijloacele alocate conso-
lidãrii regiunii, a fost amânat pentru
a doua parte a lunii viitoare. Decizia
vine în condiþiile în care sunt tot mai
multe temeri cã finanþele destinate
sprijinirii þãrilor din regiune sunt
prea slabe ca sã susþinã economii
majore, precum Italia sau Spania.

Italia a plasat
obligaþiuni la
randamente în scãdere

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni de
6,25 miliarde euro la randamente în
scãdere, inclusiv pentru cele pe zece
ani, considerate de referinþã.

Trezoreria italianã a vândut obli-
gaþiuni pe zece ani în valoare de 3,75
miliarde euro, la un randament de
5,5%, faþã de 6,08% la licitaþia simi-
larã din ianuarie. Cererea a fost de
1,4 ori mai mare decât oferta.

Italia a vândut ºi obligaþiuni pe
cinci ani în valoare de 2,5 miliarde
euro, la un randament de 4,19%, faþã
de 5,39% în ianaurie.

FMI a pus la dispoziþia
Irlandei 3,2 miliarde
euro

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a pus la dispoziþia Irlandei 3,2
miliarde euro, ca parte a asistenþei
acordate acestei þãri împreunã cu UE,
în 2010. Acest împrumut ridicã la
16,05 miliarde euro linia de credit de
care Dublinul dispune din partea FMI,
din totalul de 22,6 miliarde de euro la
care s-a angajat instituþia. (V.R.)
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Grecia, plasatã în “faliment
selectiv” de cãtre S&P

Agenþia de evaluare financia-
rã S tandard & Poor ’ s
(S&P) a constatat, luni, in-

capacitatea de platã a Greciei, ca ur-
mare a reducerii datoriei publice a
þãrii prin preschimbarea obligaþiuni-
lor deþinute de credito-
rii privaþi. S&P a co-
borât cu douã trepte
calificativul Greciei,
de la “CC” la “SD”
(“Selective Default”,
faliment selectiv).
Decizia S&P era aºtep-
tatã, întrucât agenþia indicase cã va
coborî nota Greciei la “SD” la mo-
mentul la care va fi pus în aplicare
acordul de reducere a datoriei publice.

Potrivit S&P, ratingul “SD” re-
flectã o incapacitate parþialã de platã,
iar odatã ce se va finaliza operaþiu-
nea de preschimbare a obligaþiuni-
lor, agenþia va ridica ratingul Greciei
la “CCC”, calificativ alocat emiten-
þilor de calitate mediocrã, care pre-
zintã un risc real de neplatã.

S&P atrage, însã, atenþia cã “în si-
tuaþia în care un numãr suficient de

deþinãtori de obligaþiuni greceºti nu
acceptã oferta de schimb, Grecia pre-
zintã un risc iminent de faliment”.

Amintim cã procesul de pre-
schimbare a obligaþiunilor elene de
cãtre deþinãtorii privaþi a fost lansat

în 24 februarie ºi este
prevãzut sã se încheie
în 8 martie.

Jean-Claude Jun-
cker, liderul Euro-
grup, a anunþat cã “ a
luat notã” de reduce-
rea ratingului Greciei

de cãtre S&Pºi aºteaptã o “participa-
re puternicã” a creditorilor privaþi la
ºtergerea datoriei publice elene.

În urma retrogradãrii de cãtre
S&P, Banca Centralã Europeanã
(BCE) a suspendat temporar eligibi-
litatea obligaþiunilor Greciei drept
colateral pentru împrumuturi.

BCE anticipeazã cã obligaþiunile
elene vor deveni din nou eligibile la
mijlocul lunii martie, dupã încheie-
rea conversiei obligaþiunilor ºi acti-
varea programelor de asistenþã pen-
tru statul elen. (A.V.)
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România este un loc bun
pentru afaceri

Interviu cu Tom Holst, directorul pentru România
al companiei “Chevron”

Reporter: În ce stadiu se aflã
proiectul pe care l-aþi început în þara
noastrã?

Tom Holst: Avem douã domenii
de interes în România. Anul trecut
am obþinut o concesiune interesantã
în zona Bârlad, care este situatã în
judeþul Vaslui. Acolo am fãcut niºte
rapoarte seismice ºi cãutãm locuri
potenþiale de foraj. Pânã acum am
investigat sã vedem ce se aflã sub
pãmânt, iar urmãtorul pas va fi sã fo-
rãm un puþ, sã vedem dacã sunt pre-
zente gazele de ºist.

În 2010 am participat la o licitaþie
pentru niºte licenþe în zone din Do-

brogea ºi am avut cea mai bunã ofer-
tã pentru trei dintre zone. În prezent,
suntem în negocieri cu Guvernul ºi
ANRM pentru finalizarea contracte-
lor ºi obþinerea licenþelor care ne vor
permite sã începem lucrul. În acest
moment, activitatea noastrã este fo-
cusatã pe zona Bârlad, unde suntem
în activitãþile preliminare forãrii.

Reporter: Ce sumã intenþionaþi
sã investiþi în România?

TomHolst:Avândînvederecãvom
merge pas cu pas, nu ne angajãm la o
investiþie totalã, ci pe etape. În Bârlad
ne-am angajat sã forãm un prim puþ ºi,
eventual, un al doilea puþ ºi apoi, dacã

nu se întâmplã nimic, nu vom mai in-
vesti. Amfãcut studiile seismice, nu lu-
crãm pe bazã de investiþii exacte, pen-
tru cã nu avem niºte repere exacte.
Avemo serie de investiþii în studii ºtiin-
þificepentruavedeadacã încincianide
zile vom putea scoate gaz. Atunci vom
ºti cam pe cât gaz ne bazãm ºi ne vom
putea angaja într-un proiect major. În
acest moment, însã, ne aflãm în mo-
mentul iniþial de investigare.

Reporter: Veþi investi din surse
proprii sau din credite?

EMILIA OLESCU
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Þ
ara noastrã a redeschis, ieri,
emisiunea de obligaþiuni în
dolari pe zece ani pe pia-
þa din Statele Unite ale

Americii, cu un cupon de 6,75%
ºi cu un randament indicativ de
6,5%.

Valoarea indicativã este cu-
prinsã între 500 milioane de
dolari ºi un miliard de dolari,
potrivit unui ordin al ministru-
lui Finanþelor Publice.

Lucian Isar, analist econo-
mic, este de pãrere cã dobânda
anunþatã nu este mai bunã
decât cea la care s-a împrumutat sta-
tul în luna ianuarie.

Domnia sa ne-a declarat: “Este
bine cã România se împrumutã ºi la
dobânzi mai mici. Pe piaþa secunda-
rã în momentul redeschiderii

dobânda era de circa 6,3%.
6,5% nu este o super îmbunãtãþire

faþã de 6,875%, dar dacã ceilalþi 1,5
miliarde ar fi fost împrumutaþi la
noua dobândã, România ar fi fãcut o
economie în valoare prezentã de 40
milioane de dolari. Suficient încât sã
justifice o mai bunã gestionare a da-

toriei publice”.
Analistul economic Cãlin Rechea

ne-a declarat cã anunþul de ieri
al Ministerului Finanþelor Pu-
blice (MFP) se înscrie în ten-
dinþa regionalã, aceea cã inves-
titorii încearcã sã beneficieze
de acalmia de pe pieþe.

Domnia sa a adãugat cã, în
curând, vine scadenþa la împru-
muturile pe care le avem la
Fondul Monetar Internaþional
ºi probabil cã Finanþele vor “sã
scape de acest lucru”.

Cãlin Rechea ne-a precizat:
“Suntem la 40% datorie din PIB. Dis-
tribuþia datoriei publice este foarte
deformatã”.

ELENA VOINEA
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SUBVENÞIILE PENTRU SURSELE ALTERNATIVE DE ENERGIE
NE CONDAMNÃ LA SUBDEZVOLTARE

Energie verde pentru
un viitor negru
E

ra o vreme când lumina
venea de la Rãsãrit. Acum
lumina trebuie sã fie eco-
logicã, iar noul far cãlãu-

zitor este Germania, cu ale ei panou-
ri solare ºi mori de vânt, care sunt fo-
losite drept exemple pânã ºi de cãtre
promotorii “revoluþiei verzi” din
Statele Unite.

Germania a început subvenþiona-
rea masivã a surselor alternative încã
din 2000, dar a “ uitat” sã extindã co-
respunzãtor ºi reþeaua de transport.
Instalarea noilor linii de înaltã tensiu-
ne a întâmpinat dificultãþi majore, în
condiþiile în care acordarea permise-
lor este puternic contestatã de grupu-
rile de activiºti ecologiºti, atât la nive-
lul landurilor cât ºi la nivel federal.

Adâncirea crizei datoriilor suve-
rane din Europa a determinat autori-
tãþile germane sã analizeze mai bine
adevãratele costuri ale energiei verzi,
iar rezultatele le-au îngrozit. Sub-
venþiile de sute de miliarde de euro
au ajuns sã ameninþe stabilitatea fi-
nanciarã a statului, iar reþeaua de
transport a electricitãþii este subdi-
mensionatã ºi face faþã tot mai greu
fluctuaþiilor masive de tensiune.

Într-un studiu recent, profesorul
Günther Keil, de la Institutul Euro-
pean pentru Climã ºi Energie, des-
fiinþeazã pur ºi simplu politica de
promovare a energiei regenerabile
din Germania. Profesorul Keil scrie

cã “politica de transformare a secto-
rului energetic al Germaniei repre-
zintã deja un eºec”, care pune în pe-
ricol nu doar reþeaua de transport lo-
calã a energiei electrice, ci ºi pe cea
europeanã.

Dupã închiderea centralelor ato-
mice, ca urmare a accidentului de la
Fukushima, Germania a devenit im-
portator net de energie, pe fondul
unei creºteri accelerate a preþurilor.

Mai mult, Germania a descoperit cã
nu are capacitãþi de transport sufi-
ciente a energiei electrice între par-
tea de nord (n.a. unde sunt localizate
parcuri eoliene gigantice) ºi cea de
sud.

Soluþia? Energia este transferatã
cãtre consumatorii din sud prin Ce-
hia ºi Polonia. Rezultatul? Bloom-
berg scria, în urmã cu câteva zile, cã
Cehia a fost foarte aproape de o cã-
dere la nivel naþional a reþelei electri-
ce, ca urmare a supraîncãrcãrii deter-
minate de transferul electricitãþii din
nordul Germaniei.

Fluctuaþiile majore din sistemul de
transport ºi incertitudinile legate de
capacitatea sistemului energetic din
Germania de a asigura un flux conti-
nuu de electricitate au determinat
companiile cu un consum intensiv sã
ia în considerare relocarea pe alte pie-
þe. Aceastã perspectivã deosebit de
negativã a determinat autoritãþile sã
utilizeze intensiv centralele clasice pe
combustibili fosili, precum ºi reacti-
varea unor centrale închise.

Conform unui sondaj organizat de
Asociaþia Camerelor de Comerþ ºi
Industrie din Germania, circa 20%
din companiile industriale ºi-au mu-
tat activitãþile în strãinãtate sau in-
tenþioneazã sã facã acest pas.

CÃLIN RECHEA
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“Chevron” a obþinut, de curând, peri-
metre pentru explorare în Europa de
Est, care oferã perspective de produc-
þie de gaze de ºist din straturile adânci
de roci argiloase cu conþinut ridicat de
materie organicã.
În prezent, compania exploreazã, pe
continentul european, peste 4 milioane
de acri (16,188 milioane de km pãtraþi),
în baza contractelor recent semnate cu
guvernele Poloniei, României ºi Bulga-
riei, intrate în vigoare sau aflate în curs
de aprobare. Dacã în aceste ºisturi vor
fi gãsite cantitãþi de gaze care pot fi co-
mercializate, “Chevron” va dezvolta
capacitãþi de producþie pe termen
lung. Tom Holst, directorul pentru
România al “Chevron”, ne-a vorbit, în
cadrul unui interviu, despre interesele
companiei ºi despre proiectele pe care
le are în þara noastrã, dar ºi despre ce
înseamnã gazele de ºist ºi care este
tehnologia utilizatã pentru extracþia
acestui tip de gaze.

Deþinãtorii privaþi
de obligaþiuni elene
vor ºterge 107
miliarde euro din
datoria Greciei.


