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România, de la “El Dorado imobiliar”
la “El Dorado al energiilor regenerabile”

Þara noastrã a trecut, la debutul
crizei financiare, de la statut de
“El Dorado imobiliar” la paria

Europei, cu preþuri fabuloase de
7-10.000 de euro/mp de teren în cen-
trul Bucureºtiului, care au fãcut ne-
rentabile investiþiile. În ultimii
trei patru-ani, piaþa investiþii-
lor imobiliare a intrat într-un
blocaj total, cu falimente rãsu-
nãtoare ºi preþuri înjumãtãþite
ale proprietãþilor, care tot nu-ºi
gãsesc cumpãrãtori.

În urmãtorii ani, dacã auto-
ritãþile noastre nu sunt sufi-
cient de vigilente sã pãstreze
un echilibru pe piaþa investiþii-
lor noi în energie, în special pe
segmentul surselor regenerabile, ris-
cãm sã devenim un “El Dorado” al
eolienelor ºi fotovoltaicelor, statul
privilegiat ce s-ar putea transforma
într-o “bulã” ce riscã sã se “spargã”
la fel de brusc ca ºi cea imobiliarã.
Numai cã, de data aceasta, consecin-
þele “bulei” energetice ne-ar putea
arde rãu la buzunar.

Senatorii au aprobat, luni, proiec-
tul de lege privind stimularea inves-
tiþiilor în energia regenerabilã, cu un
amendament extrem de favorabil in-
vestitorilor, în special al celor care
doresc sã construiascã parcuri foto-

voltaice. Astfel, dacã amendamentul
trece ºi de Camera Deputaþilor, inves-
titorii în energie solarã vor continua
sã primeascã ºi anul viitor 6 certifi-
cate verzi (circa 330 de euro) pentru
un MWh produs ºi livrat în reþea,
deºi parlamentarii sunt conºtienþi cã
este un caz clar de supracompensare
(n.r. acordãm stimulente mult prea

mari, care fac posibilã recuperarea
investiþiei într-un timp record). Re-
ducerea numãrului de certificate
acordate surselor regenerabile (anu-
mitor tehnologii care s-au ieftinit
considerabil) va fi aplicatã abia din

2014 încolo ºi nu din 2013, aºa
cum doreºte ANRE.

Potrivit unui studiu ANRE
(reglementatorul pieþei de ener-
gie), care a luat în calcul o pon-
dere echilibratã a surselor rege-
nerabile de energie în consumul
naþional, la nivelul anului 2017
vom plãti cu aproape o treime
mai mult faþã de 2010 pentru
electricitatea consumatã din
cauzafaptuluicãne-amasumat, la

nivel european, o anumitã cotã a ener-
giei verzi în balanþa noastrã energeticã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)
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FMI: Marea Britanie
trebuie sã abandoneze
austeritatea

Autoritãþile bri-
tanice trebuie sã
acþioneze rapid în
vederea consolidã-
rii economiei þãrii,
avertizeazã Fondul
Monetar Interna-
þional (FMI), care
aratã cã oficialii de

la Londra trebuie sã fie pregãtiþi sã
aplice reduceri temporare de taxe ºi
sã realizeze mai multe investiþii în
infrastructurã, chiar dacã acest lucru
înseamnã renunþarea la austeritate.

FMI aratã cã Banca Angliei ar tre-
bui sã creascã programul de achiziþii
a activelor sau sã reducã rata
dobânzii, aflatã în prezent la 0,5%.

Lagarde, FMI: Liderii
zonei euro trebuie sã
facã mai mult

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI), Chris-
tine Lagarde, a declarat ieri, la Lon-
dra, cã liderii zonei euro trebuie “sã
facã mai mult” pentru rezolvarea cri-
zei datoriilor, respectiv sã accepte o
rãspundere comunã pentru datoriile

þãrilor din regiune.
Lagarde a sugerat
o mai bunã împãr-
þire a poverii fisca-
le între þãrile mem-
bre ale uniunii mo-
netare.

Afirmaþia ofi-
cialului FMI vine

într-un moment în care preºedintele
francez Francois Hollande pledeazã
pentru emiterea de obligaþiuni co-
mune în zona euro.

Germania nu cedeazã
în privinþa
eurobondurilor

Berlinul continuã sã se opunã ideii
eurobondurilor – obligaþiuni comu-
ne în zona euro, considerate un in-
strument de uniformizare a datoriei
în regiune, promovat de Franþa, con-
form unor surse citate de presa inter-
naþionalã.

“Este poziþia noastrã fermã ºi va fi
aceeaºi ºi cu ocazia viitorului sum-
mit european, din iunie”, a declarat o
sursã guvernamentalã, în ajunul
summitului liderilor UE, programat
sã aibã loc astãzi, la Bruxelles.

Germania considerã cã aceste eu-
robonduri nu reprezintã o soluþie
pentru crizã ºi sunt ilegale din punc-
tul de vedere al tratatelor europene.

Obama îndeamnã
zona euro sã ia
mãsuri în forþã

P r e º e d i n t e l e
SUA, Barack Oba-
ma, a îndemnat gu-
vernele din zona
euro sã acþioneze
în forþã în vederea
rezolvãrii crizei
datoriilor suvera-
ne. “Cred cã acþiu-

nea în forþã, mai degrabã decât în
paºi mici, ar fi o abordare mai bunã”,
a spus Barack Obama.
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Fuziunea Alpha Bank cu
EFG Eurobank - anulatã
l Yannis Costopoulos: Necesarul ridicat de
capital ar fi condus la naþionalizarea entitãþii
formate dupã fuziune

Acþionarii Alpha Bank au de-
cis, ieri, sã revoce fuziunea
cu EFG Eurobank.

În cadrul Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor
(AGEA) Alpha Bank care a avut loc,
ieri la Atena, au fost aprobate înceta-
rea operaþiunilor ºi a procedurii de
fuziune prin absorbþia
EFG Eurobank, revocarea
rezoluþiilor din Adunarea
Generalã a Acþionarilor
Alpha Bank din 15 noiembrie 2011
ºi dezangajarea de toate obligaþiile
contractuale faþã de sau în favoarea
“EFG Eurobank”.

Aprobarea revocãrii fuziunii vine
dupã ce în mai multe adunãri genera-
le ale acþionarilor nu s-a întrunit cvo-
rumul necesar pentru votarea punc-
telor de pe ordinea de zi.

Yannis Costopoulos, preºedintele
Alpha Bank, a transmis acþionarilor,

potrivit Reuters, cã dupã restructura-
rea datoriei Greciei, fuziunea nu mai
era în avantajul bãncii.

Domnia sa a precizat: “În august
2011, condiþiile justificau o fuziune.
Dar dupã participarea la reducerea
datoriei statului fuziunea nu mai este
în interesul acþionarilor Alpha. (…)

Nu a fost o problemã de
schimb de acþiuni. Noua
entitate ar fi trebuit sã atra-
gã fonduri de circa nouã

miliarde de euro. În actualele condi-
þii, ca preºedinte, nu puteam propune
aºa ceva acþionarilor”.

Necesarul ridicat de capital ar fi
condus la naþionalizarea entitãþii for-
mate dupã fuziune, întrucât suma nu
putea fi atrasã din piaþa financiarã, a
adãugat Yannis Costopoulos.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 14)

OCDE: Criza datoriilor riscã sã
afecteze serios economia mondialã
l Euro nu se opreºte din declin

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã
(OCDE) avertizeazã cã actua-

la crizã a datoriilor din Europa riscã sã
afecteze serios economia mondialã.

“Riscul apariþiei unui cerc vicios
este tot mai mare, implicând îndato-
rarea suveranã ridicatã ºi în creºtere,
sistemele bancare slabe, consolidarea
fiscalã excesivã ºi expansiunea redu-
sã”, a declarat economistul ºef al
OCDE, Pier Carlo Padoan, într-un ra-
port privind eco-
nomia globalã. În
opinia sa, un astfel
de scenariu s-ar
putea materializa
ºi rãspândi în afa-
ra zonei euro, cu
consecinþe extrem
de serioase pentru economia globalã.

“Slãbiciunea persistentã din zona
euro reflectã dezechilibre economi-
ce, fiscale ºi financiare care au stat la
baza crizei”, a adãugat Padoan, sub-
liniind: “Redresarea þãrilor mai sã-
nãtoase nu este suficient de solidã
cât sã compenseze stagnarea sau de-
clinul din alte þãri”.

Raportul OCDE noteazã cã Produ-
sul Intern Brut al zonei euro va scãdea
cu 0,1% anul acesta, dupã care va
creºte cu 0,9% în 2013. Estimãrile or-
ganizaþiei au fost modificate în sens
negativ faþã de previziunile anterioa-
re (din noiembrie 2011), care arãtau o
expansiune de 0,2% anul acesta, res-
pectiv de 1,4% anul viitor.

În privinþa þãrilor puternic îndato-
rate din uniunea monetarã, OCDE
are urmãtoarele previziuni pentru
2012: scãdere economicã de 5,3% în
Grecia, de 3,2% în Portugalia, de

1,6% în Spania ºi de 1,7% în Italia.
OCDE le-a cerut liderilor UE sã

atenueze ritmul implementãriimãsuri-
lor de austeritate, întrucât reducerile
agresive ale cheltuielilor bugetare, ne-
cesare pentru oprirea crizei datoriilor
din zona euro, ameninþã creºterea eco-
nomiei regiunii ºi a celei mondiale.

“Existã posibilitatea atenuãrii rit-
mului reducerii datoriilor în unele
state. Pentru Spania ºi alte þãri, dacã
va exista un declin neaºteptat al acti-

vitãþii economi-
ce, atunci ajustã-
rile fiscale nece-
sare trebuie fãcu-
te numai gra-
dual”, a spus Pier
Carlo Padoan.

OCDE a mai
avertizat cã rata ºomajului va atinge
nivelul record de 11,1% în zona
euro, în 2013, de la peste 10%, cât
este în prezent.

Euro scade

Euro a continuat sã scadã ieri, pe
pieþele externe, în raport cu dolarul,
investitorii fiind neîncrezãtori în ca-
pacitatea liderilor UE de a face pro-
grese notabile în combaterea crizei
datoriilor, la summitul programat
pentru astãzi, la Bruxelles.

Moneda unicã europeanã a fost in-
fluenþatã în mod negativ ºi de avertis-
mentul OCDE privind riscul pe care
îl prezintã criza datoriilor din Europa
la adresa economiei mondiale.

La ora 10.23, pe piaþa din New
York, euro avea un curs de 1,2769
dolari, în scãdere cu 0,4% faþã de
ziua anterioarã. (A.V.)
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DE LA ACÞIONARI AI ERSTE:

“BCR s-ar putea
transforma într-o groapã

fãrã fund”

A
dunarea Generalã a
Acþionarilor Erste Bank,
desfãºuratã sãptãmâna
trecutã, la Viena, a fost

tensionatã ºi a durat circa douãspre-
zece ore, potrivit unor surse din piaþa
de capital, care susþin cã membrii
fondatori ai Erste au protestat,
cerând sã li se respecte dreptul statu-
tar de a primi 8% la capitalul investit,
indiferent de evoluþia bãncii.

“Fondatorii s-au arãtat nemulþu-
miþi cã Erste a fãcut pierderi mai ales
din devalorizarea participaþiilor bãn-
cii din strãinãtate”, ne-au precizat
sursele, care au adãugat: “Acþionarii
au mai acuzat conducerea cã a eºuat

în dezvoltarea bãncii pe model ame-
rican”.

Se pare cã acþionarii ar fi afirmat cã
BCR a fost o investiþie bunã, dar cu
un preþ exagerat de mare; în plus, cã
actuala conducere nu a avut grijã sã o
pãstreze la standardele anterioare.

În primul an de la privatizare, pro-
fitul BCR reprezenta peste 60% din
profitul Erste, iar acum BCR înregis-
treazã pierderi.

Potrivit site-ului “format.at”, Ru-
pert Heinrich Staller, acþionar mino-
ritar al Erste, a spus cã BCR s-ar pu-
tea transforma într-o groapã fãrã
fund, în cadrul discuþiilor din AGA.

Înainte de criza financiarã din

2006, Erste a fost lider de piaþã în
România, cu acumulãri de circa 3,75
miliarde euro, însã, de atunci, BCR a
trebuit sã fie recapitalizatã în mai
multe rânduri, potrivit site-ului
“Diepresse”.

În cadrul Adunãrii Acþionarilor,
BCR a fost evaluatã la circa 1,1 mi-
liarde euro, însã cu o valoare de piaþã
de doar 300 de milioane.

În primul trimestru din acest an,
BCR a înregistrat o pierdere de apro-
ximativ 70 milioane euro, volumul
creditelor cu probleme în totalul volu-
muluidecreditare fiinddecirca20%.

E.V.
(continuare în pagina 6)

Citiþi, în pagina 12, articolul cu

titlul “Energia fotovoltaicã va primi

6 certificate verzi pe MWh pânã

în 2014”.

OCDE a îndemnat Banca
Centralã Europeanã sã fie
pregãtitã sã cumpere
obligaþiuni guvernamentale
de pe piaþa secundarã.

BANCI


