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Rajoy ºi Hollande,
pentru
ireversibilitatea euro

Premierul spaniol Mariano Ra-
joy ºi preºedintele francez Fran-
cois Hollande au pledat ieri, la
Madrid, pentru ireversibilitatea
euro, în timp ce liderul de la Paris
a cerut respectarea suveranitãþii
Spaniei, presatã de pieþele finan-
ciare sã cearã un ajutor financiar
internaþional.

Rajoy a spus cã Uniunea Europea-
nã trebuie sã progreseze: “Vrem ca

UE sã meargã
înainte. Voi fi
clar pe acest
subiect. Nici
piaþaunicã,nici
Uniunea nu se
vor întoarce în
timp”.

Spania, a
patra mare
economie din
zona euro,

care militeazã pentru o uniune ban-
carã ºi bugetarã la nivel european,
are nevoie în mod special de susþine-
rea partenerilor din regiune, fiind
posibil din cauza situaþiei vulnerabi-
le în care se aflã sã cearã un ajutor fi-
nanciar din partea UE.

“La summitul din iunie am decis
sã lansãm procesul unei mai mari in-
tegrãri economice ºi bugetare ºi vom
lua decizii importante în decembrie
pentru a pune în practicã aceste re-
forme”, a arãtat Rajoy.

Preºedintele francez a salutat mã-
surile importante de austeritate ºi de
reforme întreprinse în Spania, în
timp ce Rajoy a reiterat angajamen-
tul ferm de a continua calendarul
programului. n

Metro ar putea sã vândã
magazinele Real din
þara noastrã
l Auchan – candidatul favorit

Compania Metro AG este în
discuþii cu douã companii sã
vândã hypermaketurile Real

din afara Germaniei, inclusiv din
România, relateazã Reuters. Þãrile
luate în discuþie sunt România, Po-
lonia, Turcia, Rusia ºi Ucraina.

Retailerul francez Auchan este fa-
vorit la preluarea opera-
þiunilor internaþionale ale
Real, cu afaceri de apro-
ximativ 3 miliarde euro pe an. Deci-
zia finalã nu a fost încã luatã, iar Me-
tro ar putea decide sã nu mai vândã
operaþiunile, potrivit unor surse cita-
te de Bloomberg.

Planurile Metro sã vândã reþeaua
Real sunt mai vechi, întrucât oficialii
companiei germane doresc sã se
concentreze mai mult pe reþeaua de
Cash&Carry ºi pe reþeaua de maga-
zine de electronice Media Saturn, re-
ducând investiþiile în magazinele

universale Galleria Kaufhof ºi Real.
Asemenea celorlalþi mari retaileri

europeni, Metro încearcã sã se adap-
teze la scãderea cererii din Europa,
afectatã de criza datoriilor de stat, cu
o economie în pragul recesiunii.

Analistul Elfers Juergen de la
Commerzbank a declarat, pentru

Reuters, cã vânzarea lan-
þului de magazine Real ar
putea duce la o reducere a

datoriei de 8,2 miliarde de euro, pe
care o avea Metro la sfârºitul primu-
lui semestru al acestui an.

Metro deþine în România 32 de
magazine Metro Cash & Carry ºi 24
de hipermarketuri Real. Anul trecut,
vânzãrile Metro în România au scã-
zut cu aproximativ 8%, la 1,68 mi-
liarde euro, de la 1,83 miliarde euro
în 2010. (A.C.)

Energia verde va contribui
la prãbuºirea economicã
sustenabilã a României
E

xtinderea crizei financiare
globale în ultimii ani a
dezvãluit iresponsabilita-
tea programelor de “dez-

voltare” dependente de creditul ief-
tin. Unul dintre acestea este ºi pro-
movarea prin orice mijloace a ener-
giei verzi, în numele evitãrii unei ca-

tastrofe planetare
iminente.

Þãrile dezvolta-
te dar ºi cele în curs
de dezvoltare nu au
stat prea mult pe
gânduri înainte sã
se lanseze, la pre-
siunea puternicelor

grupuri ecologiste de lobby, într-o
cursã contracronometru.

Cercetarea tendinþelor climatice a
devenit o stradã cu sens unic, unde
pãrerile criticilor au fost constant ri-
diculizate ºi ascunse cât mai departe
de dezbaterile publice.

Acum s-a ajuns la fundul sacului
cu bani pentru subvenþii în Europa
de Vest, în condiþiile în care foºti
“campioni” ai energiei verzi au ajuns
în pragul falimentului suveran, iar
sectorul energiilor regenerabile se
prãbuºeºte ca un castel de cãrþi de
joc, trãgând dupã el zeci de mii de lo-
curi de muncã.

Principalii actori de pe aceastã
piaþã au fost nevoiþi sã se reorienteze
cãtre pieþele emergente, unde guver-
nele fac totul pentru a intra în graþiile
“fraþilor mari” din Vest.

O serie de articole recente din presa
financiarã naþionalã aratã cã România
reprezintã un “magnet” pentru parcu-
rile eoliene din cauza programului
extrem de generos de subvenþionare,
în cadrul cãruia stimulentele finan-
ciare le depãºesc semnificativ pe cele
din Franþa sau Polonia.

Unul dintre principalii beneficiari
ai acestui boom eolian din România
este compania danezã Vestas Wind

Systems A/S, cel mai mare producã-
tor mondial de turbine eoliene. Se
pare cã “piaþa” noastrã a rãmas sin-
gura lor speranþã pentru evitarea fali-
mentului, în condiþiile unei prãbuºiri
a comenzilor pentru noi moriºti în
economiile dezvoltate.

Acþiunile Vestas au scãzut la bursa
din Copenhaga cu peste 50% de la
începutul anului, iar de la maximul
înregistrat în iunie 2008 au scãzut cu
peste 95% (vezi grafic).

Conform unui articol de la Mar-
ketWatch, “nivelul ridicat al datorii-
lor ºi costurile de producþie nesuste-
nabile vor obliga Vestas sã-ºi majo-

reze capitalul”. Zilele trecute acþiu-
nile VWS au înregistrat un salt sem-
nificativ în urma anunþãrii unor dis-
cuþii cu Mitsubishi Heavy Indus-
tries pentru o “cooperare strategi-
cã”, dupã cum scrie Bloomberg.
Dar va fi suficientã o astfel de coo-
perare sau compania va trebui
vândutã cu totul?

Un articol Reuters de la sfârºitul
lunii iulie 2012 arãta cã Vestas a
anunþat o scãdere a comenzilor din
prima jumãtate a anului pânã la
1.973 MW, de la 2.895 MW în ace-
eaºi perioadã a anului trecut, iar co-
menzile la nivel mondial au scãzut
cu o ratã anualã de 30%, pe fondul
declinului cererii atât în Statele Uni-
te ºi Europa, dar ºi în regiunea
Asia-Pacific.

ªi alte mari companii internaþio-
nale, cum sunt Siemens sau Gene-
ral Electric, beneficiazã de “gene-
rozitatea” noastrã, iar odatã insta-
late aici vor recurge la orice mijloa-
ce de “persuasiune” pentru a ne
convinge cã trebuie sã facem totul
pentru salvarea planetei, dar mai
ales sã nu reducem subvenþiile, fe-
nomen care s-a extins nu doar la ni-
velul Europei.

(continuare în pagina 2)
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REMUS BORZA, ADMINISTRATORUL
JUDICIAR AL HIDROELECTRICA:

“CET Deva ºi Paroºeni,
a doua categorie de
«bãieþi deºtepþi»”
l Contractele cu CET Deva ºi Paroºeni au pãgubit
“Hidroelectrica”, în trei ani, cu 361 milioane lei,
potrivit “Euro Insol” l Cele douã contracte au fost
încheiate în vederea susþinerii activitãþii
electrocentralelor în cauzã ºi acoperirea unor credite
l “Rezilierea lor nu reprezintã risc de faliment
pentru cele douã CET”, ne-a spus Remus Vulpescu

Administratorul
j u d i c i a r a l
“Hidroelectri-

ca” (“Euro Insol”) a re-
ziliat, zilele trecute,
douã con t r ac t e de
vânzare-cumpãrare de
electricitate, care au
adus pagube companiei
de circa 362 milioane
de lei, într-o perioadã
de trei ani (2009-2011).
A c e s t e a f u s e s e r ã
încheiate cu “Electrocentrale
Paroºeni” ºi “Electrocentrale
Deva”, care au vândut cãtre “Hi-
droelectrica” energie la preþuri mult
peste nivelul pieþei reglementate.

Remus Borza, partener în cadrul
“Euro Insol”, ne-a spus cã aceste CET
reprezintã “a doua categorie de bãieþi
deºtepþi”, întrucât au vândut electrici-
tate la un preþ de circa 230 de
lei/MWh, încondiþiile încarepreþulde
achiziþie pe piaþa reglementatã a fost,
în perioada respectivã, de aproximativ

80-90 de lei/MWh.
“Nu este posibil sã

luãm energie aºa scump
de la ei ºi sã vindem atât
de ieftin”, ne-a precizat
domnul Borza.

Potrivit comunicate-
lor “Euro Insol”, con-
tractele de vânza-
re-cumpãrare au fost
încheiate “pentru asi-
gurarea resurselor ne-
cesare rambursãrii ºi

garantãrii unui credit de 80 de milioa-
ne de euro, contractat în vederea fi-
nanþãrii a douã investiþii de mediu”,
în cazul “Electrocentrale Paroºeni”, ºi
pentru acoperirea costurilor de pro-
ducþie justificate ale «Electrocentrale
Deva», în vederea evitãrii falimentului
acesteia ºi “creãrii condiþiilor pentru
asigurarea finanþãrii lucrãrilorde inves-
tiþii necesare continuãrii activitãþii”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Dan Voiculescu: O nouã suspendare
a preºedintelui - posibilã ºi legitimã
l Ion Iliescu: De ce se tot bagã Voiculescu? l Relu Fenechiu s-a exprimat
recent, la rândul sãu, pentru o nouã suspendare l Emil Boc nu crede cã se
poate pune în discuþie o nouã procedurã de suspendare de cãtre “oameni care
sunt sãnãtoºi la cap”

O nouã suspendare a pre-
ºedintelui Traian Bãsescu
este posibilã ºi chiar legiti-

mã, a afirmat ieri, preºedintele fon-
dator al Partidului Conservator, Dan
Voiculescu. Domnia sa a spus,
într-un interviu acordat Agerpres:

“Românii doresc demiterea lui
Traian Bãsescu, iar articolul 95 din
Constituþie permite fãrã nicio pro-
blemã declanºarea unei noi procedu-

ri de suspendare. Însã, dacã se va mai
iniþia o asemenea procedurã, ar fi re-
comandabil sã se desfãºoare la
sfârºitul lui octombrie, începutul lui
noiembrie, astfel încât referendumul
pentru demitere sã poatã fi organizat
în aceeaºi zi cu alegerile parlamentare,
din respect pentru cetãþeni ºi din raþiuni
economice”.

În opinia sa, înainte de toate, Tra-
ian Bãsescu a fost demis. Dan Voicu-

lescu a adãugat: “În România realã,
nu în cea fictivã, 8,4 milioane de vo-
turi reprezintã aproximativ 60% din
total. Aºadar, domnul Bãsescu este
demis. Întoarcerea sa episodicã la
Cotroceni reprezintã o anomalie, un
eºec al democraþiei. ªase, ºapte sau
nouã oameni nu pot decide împotri-
va a 60% dintre români. Eu cred cã
aceastã anomalie va fi curând înde-
pãrtatã”.

Preºedintele fondator al PC consi-
derã cã “aceastã anomalie” poate fi
îndepãrtatã în mod concret cu mijloa-
ce democratice, legale ºi constituþio-
nale: “Votul a 7,4 milioane de români
nu poate fi ignorat. Nu putem privi în
cealaltã parte. Nu putem sã ne prefa-
cem cã nu s-a întâmplat”.

IOANA POPA
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Citiþi, în pagina 4, “România nu este pe

lista þãrilor din care se retrage Carrefour”.


