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ªomajul din zona
euro se menþine la
nivel record

Rata ºomajului din zona euro s-a
menþinut la nivelul record de 11,2%
în luna iunie 2012, la fel ca în mai,
conform datelor publicate ieri de Eu-
rostat.

(Citiþi, în pag. 16, ºtirea integralã)

Ieºirile de capital din
Spania - 163,2
miliarde euro în
primele cinci luni

Ieºirile de capital din Spania au
atins 163,2 miliarde euro în primele
cinci luni ale anului curent, anunþã
Banca Spaniei, arãtând cã cele mai
mari retrageri s-au înregistrat la ca-
pitolul investiþii, depozite ºi împru-
muturi - peste 108 miliarde euro.

Mario Monti, optimist
în privinþa ieºirii din
criza datoriilor

Europa a început sã vadã luminiþa
de la capãtul tunelului în privinþa cri-
zei datoriilor suverane, considerã
premierul italian Mario Monti. “Ita-
lia ºi restul Europei, lovite de actuala
crizã, sunt capabile sã depãºeascã
acest moment dificil, chiar dacã tes-
tele la care suntem supuºi nu se vor
termina în curând”, a declarat pre-
mierul de la Roma, subliniind: “Noi,
ca ºi restul Europei, ne apropiem de
sfârºitul tunelului crizei ºi începem
sã vedem lumina. Deciziile luate la
nivel european, la sfârºitul lunii iu-
nie, au fost foarte importante ºi acum
începem sã vedem rezultatele, ºi
anume o mai mare disponibilitate a
instituþiilor europene ºi a guvernelor
europene de a pune în practicã aceste
decizii”.

Obama îndeamnã
liderii europeni la
acþiuni decisive

Preºedintele SUA,
Barack Obama, con-
siderã cã zona euro
nu se va dezmembra
din cauza crizei dato-
riilor, însã în Europa
mai sunt de luat unele

“mãsuri decisive” în faþa acestei
ameninþãri. “Europa este în conti-
nuare o problemã (…). În definitiv,
eu nu cred cã europenii vor lãsa zona
euro sã se dezintegreze, dar va fi ne-
cesar sã ia mãsuri hotãrâte”, a firmat
Obama.

SUA ºi Germania vor
sã coopereze pentru
rezolvarea crizei
datoriilor

Secretarul general al Trezoreriei
SUA, Timothy Geithner, ºi ministrul
german de finanþe, Wolfgang Schae-
uble, au subliniat nevoia unei acþiuni
coordonate în faþa crizei datoriilor
din zona euro ºi a stagnãrii expansiu-
nii economiei mondiale.

Geithner s-a aflat, luni, într-o vizi-
tã în Germania, pentru discuþii infor-
male cu Wolfgang Schaeuble. Cei
doi oficiali au apreciat eforturile fã-
cute de Irlanda, Portugalia, Spania ºi
Italia pentru redresarea economiilor.

V.R.

Preºedintele BCE, investigat
pentru conflict de interese
Preºedintele Bãncii Cen-

trale Europene (BCE),
Mario Draghi, este an-

chetat de autoritatea internã de
supraveghere a UE, în urma
unei sesizãri potrivit cãreia ofi-
cialul instituþiei s-ar afla în con-
flict de interese, din cauza apar-
tenenþei la G30, un club al ban-
cherilor de top.

Plângerea împotriva lui Dra-
ghi a fost depusã în luna iunie, de
Corporate Europe Observatory
(CEO), o organizaþie din Bru-
xelles care promoveazã transpa-
renþa.

“Am primit o plângere ºi am
trimis o scrisoare la BCE. Acum
aºteptãm un rãspuns”, a declarat
Gundi Gadesmann, purtãtor de
cuvânt al ombudsmanului UE, Niki-
foros Diamandouros, adãugând cã
BCE are timp pânã la sfârºitul lunii
octombrie ca sã ofere un rãspuns.

BCE a confirmat primirea scrisorii
ºi a anunþat cã va rãspunde în termenul
care i-a fost acordat, însã a respins afir-
maþia cã apartenenþa la G30 con-

travine codului etic al instituþiei.
CEO a criticat apartenenþa lui

Draghi la un grup de lobby bancar, al
cãrui obiectiv declarat este sã influ-
enþeze dezbaterea privind reglemen-
tarea acestui domeniu.

Sesizarea CEO aratã: “Existã o
naturã opacã în privinþa activitãþilor
grupului ºi în privinþa membrilor.

Publicul nu poate cunoaºte deta-
liile implicãrii ºefului BCE,
întrucât întâlnirile sunt confi-
denþiale. Informaþii asupra dis-
cuþiilor care au loc ºi asupra unor
eventuale angajamente ale
membrilor faþã de anumite di-
recþii de acþiune nu sunt accesi-
bile publicului. În opinia noas-
trã, G30 are caracteristicile unui
vehicul de lobby pentru interese
financiare private”.

Mario Draghi a fost criticat la
momentul numirii sale în funcþia
de preºedinte al BCE, întrucât
anterior a fost manager la banca
americanã de investiþii “Gold-
man Sachs”, unde a supraveghe-
at operaþiunile europene, pre-

cum tranzacþiile prin care Grecia ºi-a
ascuns deficitul bugetar real.

V.RIBANA

ÎN PRIMUL SEMESTRU DIN ACEST AN
FAÞÃ DE ACEEAªI PERIOADÃ DIN 2011

Investiþiile imobiliare
strãine s-au înjumãtãþit

Investitorii imobiliari strãini au
adus 86 milioane de euro la ca-
pitalul firmelor pe care le deþin

în þara noastrã, în primele ºase luni
ale anului în curs, puþin peste jumã-
tate din suma injectatã în perioada
similarã a anului trecut, de 150 mi-
lioane de euro, potrivit datelor
ONRC. O sumã de acest gen trebu-
ie privitã din perspectiva mai multor
ani, ne-a spus dr. Radu
Ziliºteanu, analist imo-
biliar, care a precizat:
“Dacã ne uitãm atent, vom observa
cã investiþiile sunt mai mult pe seg-
mentul comercial. Foarte mult con-
teazã ºi dimensiunile obiectivului pe
care investitorul intenþioneazã sã-l
realizeze ºi, din acest punct de vede-
re, investitorii pot fi numãraþi pe de-
gete”.

Domnia sa ne-a precizat cã, în
condiþiile în care Europa (companii-
le imobiliare care au investit la noi
fiind, în mare parte, din UE) se aflã

într-o situaþie economico-financiarã
destul de fragilã, “aversiunea faþã de
risc înregistratã de investitori într-o
perioadã ca aceasta îºi spune
cuvântul”.

În acest context, România este o
þarã riscantã ºi, în consecinþã, vom asis-
ta la scãderi în domeniul imobiliar.

Dr. Radu Ziliºteanu considerã cã
ultimele evenimente de pe scena po-

liticã încã nu au avut
efecte asupra investitori-
lor strãini.

“Investitorii îºi doresc un un me-
diu economico-financiar previzibil,
liniºtit, iar evenimentele politice au
menirea sã producã nesiguranþã, însã
pe termen lung, nu imediat”, ne-a
mai spus domnia sa.

EMILIA OLESCU
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“Erste” face curãþenie la
BCR, pentru restabilirea
profitabilitãþii

N
umãrul mare de credite
neperformante de la
Banca Comercialã Ro-
mânã (BCR) a atras

atenþia acþionarului majoritar Erste
Bank, care a solicitat noului mana-
gement al bãncii, condus de Tomas
Spurny, sã implementeze un proces
de transformare al instituþiei de cre-
dit, care sã aibã ca rezultat obþinerea
de profit în 2013.

Oficialii grupului Erste Bank au
punctat, ieri, în cadrul conferinþei de
anunþare a rezultatelor semestriale

susþinutã la Viena, cã procesul de
transformare a BCR se va întinde pe
o perioadã de doi ani, iar prioritatea
este trecerea bãncii pe profit, ceea ce
implicã vânzarea portofoliului de
credite neperformante, a cãror
creºtere bruscã nu a putut fi digeratã
de instituþia de credit.

Andreas Treichl, CEO Erste Gro-
up, a declarat, ieri, cã urmeazã sã fie
reduse costurile ºi cã situaþia subsi-
diarei din România nu este deloc
bunã, la fel ca ºi cea a subsidiarei din
Ungaria, ambele înregistrând pier-

deri, însã se aºteaptã ca procesul de
transformare sã dea rezultate ºi ca
banca sã treacã, anul viitor, pe profit.

Manfred Wimmer, CFO Erste Gro-
up, a declarat, ieri, cã planul strategic
de la BCR are ca prioritate reducerea
neperformantelor, prin vânzarea por-
tofoliilor de credite neperformante.

ELENA VOINEA
Corespondenþã de la Viena

(continuare în pagina 14)

“Hidroelectrica”,
sleitã de secetã

“Hidroelectrica” tot nu are sufi-
cientã energie sã-ºi onoreze obliga-
þiile, deºi administratorul judiciar,
Euro Insol, a decis denunþarea con-
tractelor cu mai mulþi traderi de
energie, aºa-ziºii “bãieþi deºtepþi”.

Remus Borza, directorul Euro
Insol, ne-a declarat: “Pentru luna au-
gust, Hidroelectrica trebuie sã livre-
ze, în cadrul celor 41 de contracte bi-
laterale pe care le mai are, circa 960
GWh, dar, din cauza secetei hidrolo-
gice, nu poate produce mai mult de
700 GWh. Deci compania are un de-
ficit de 260 GWh pe care va trebui
sã-l acopere achiziþionând energie
termo scumpã, de pe piaþa liberã, care
costã în jur de 220 de lei/MWh”.

Domnia sa sperã ca cei de la Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie a Româ-
niei sã acþioneze rapid ºi sã declare
forþa majorã din august, astfel încât
Hidroelectrica sã livreze energie în
cadrul contractelor existente numai
în limitele producþiei. Altfel, Hidro-
electrica va trebui sã achiziþioneze
energie de peste 57 milioane euro
numai pentru necesarul lunii august.

Administratorul judiciar al com-
paniei ne-a explicat: “Pe 27 iulie am
solicitat Camerei de Industrie insti-
tuirea forþei majore. Anul trecut, tot
în iulie a fost solicitatã forþa majorã,
dar avizul Camerei a venit în sep-
tembrie. A durat mai mult de douã
luni de la data cererii pentru ca Hi-
droelectrica sã instituie forþa majorã,
timp în care compania a cheltuit 753
milioane lei pentru achiziþia de ener-
gie termo la un preþ de circa 190 de
lei/MWh, ca sã o vândã în contracte-

le cu «bãieþii deºtepþi» la un preþ de
130 de lei/MWh”.

Conducerea Departamentului Juri-
dic al Camerei de Comerþ ne-a spus cã
nu a avut timpul necesar parcurgerii
documentaþiei trimise de Hidroelectri-
ca ºi cã nu poate estima cât va dura
pronunþarea asupra forþei majore.

Au început negocierile
contractelor reglementate

În acest an, problema Hidroelec-
trica este în special energia contrac-
tatã pe piaþa reglementatã, pentru cã
au dispãrut majoritatea contractelor
directe încheiate cu traderii de ener-
gie, susþine directorul Euro Insol,
care ne-a declarat cã a început discu-
þiile cu ANRE (reglementatorul pie-
þei de energie) pentru micºorarea
cantitãþilor ºi creºterea preþului pri-
mit pentru energia hidro.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)
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Citiþi în pagina doi, studiul DTZ Echinox:
“Suceava rãmâne în topul oraºelor cu

cel mai mare stoc de retail”.

România primeºte

foarte multe

fonduri din

Europa,

dar are nevoie urgentã

de infrastructurã”,

a declarat Andreas Treichl,

CEO Erste Group.

Înfiinþat în 1978, G30 este con-
dus, din 2011, de fostul preºedin-
te al BCE, Jean-Claude Trichet.
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Citiþi mai multe detalii în pagina 5.


