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Programul
“UE ne dã numai 2% pentru
Casa Verde “a luat foc” investiþiile în reþelele noastre de

DINTR-UN BUGET CONTINENTAL DE 150 MILIARDE EURO

l Opiniile contradictorii de pe site-ul BURSA referitoare la materialele de
construcþii din lista Ministerul Mediului au ajuns la aspecte de genul
ºpãgilor ºi intereselor l Erbaºu, FPSC: “În zona privatã a echipamentelor
existã foarte multe companii care vâneazã astfel de proiecte, având preþuri
cu 20-25% mai mari decât cele din piaþã” l Plosceanu, ARACO: “Casa
Verde este un program de imagine pentru actualul Guvern”
l Lungu, AFEER: “Investitorii nu mai sunt interesaþi de sectorul energiei
regenerabile de la noi”

T

ot mai multe discuþii contradictorii se aprind în jurul
programului Casa Verde,
lansat, recent, în dezbatere
publicã, de Ministerul Mediului.
Opiniile postate, ieri, de cititori,
pe site-ul BURSA, la articolul
“ROMEPS
SOLICITÃ
REVIZUIREA URGENTÃ A
PROGRAMULUI CASA VERDE:
«Materialele ecologice din programul Casa Verde - nocive pentru sã-

Cresc depozitele
în bãncile din
Grecia
Depozitele constituite în bãncile
elene în cele douã luni care au trecut
de la evaluarea acordului dintre Grecia ºi creditori sãi externi, au crescut
cu 4,5 miliarde de euro, anunþã
publicaþia Kathimerini.
Conform acesteia, valoarea depozitelor din bãncile elene a urcat la
127 miliarde de euro la sfârºitul lunii
iulie, de la 122,5 miliarde de euro în
24 mai, când zona euro a aprobat
acordarea cãtre Grecia a unei tranºe
din pachetul de asistenþã financiarã
de 86 miliarde de euro, obþinut în
vara anului trecut.
Majorarea nivelului depozitelor
aratã restabilirea încrederii în sistemul bancar elen ºi relaxarea gradualã a restricþiilor asupra miºcãrilor de
capital, scrie sursa citatã.
Conform datelor publicate recent
de Banca Centralã a Greciei, valoarea depozitelor constituite la bãncile
elene a ajuns la 122,7 miliarde de
euro în iunie, în creºtere cu peste un
miliard de euro comparativ cu luna
anterioarã.
Un studiu al “Eurobank” aratã cã
aproximativ patru miliarde de euro
au revenit în sistemul bancar din
Grecia în ultimele 12 luni, însã, conform estimãrilor, între 15 ºi 20 de
miliarde de euro sunt stocate de eleni
în afara acestuia (“la saltea”).
V.R.
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nãtate»” ating inclusiv aspecte legate de ºpãgi ºi interese.
Afirmaþiile Asociaþiei Producãtorilor de Polistiren Expandat din România
(ROMEPS) potrivit cãrora lista materialelor ecologice aferentã acestui program guvernamental cuprinde produse
de izolaþie ce pot afecta sãnãtatea, cum
ar fi vata bazalticã ºi lâna, au stârnit reacþii diferite pe www.bursa.ro, dupã
cum urmeazã:
- “Dacã vata bazalticã conduce la

cancer sau nu, n-aº putea spune; dar
când aceastã afirmaþie vine de la producãtorii de polistiren care invocã
“niºte studii” fãrã a trimite clar la ce
studii, devin curios de sceptic…”.
- “Cine este interesat în subiectul
referitor la dacã sau nu este cancerigenã vata bazalticã, am gãsit studiul
fãcut în 2002 al celor de la IARC
(International Association of Research on Cancer). La sfârºitul studiului se spune cã vata bazalticã nu este
clasificabilã ca fiind cancerigenã,
însã exprimarea este una tipic avocãþeascã, ce nu vrea sã expunã IARC la
procese cu producãtorii de lânã. Ei
spun cã existã “dovezi insuficiente”
cum cã ar produce cancer la oameni
ºi “dovezi limitate” cum cã ar produce cancer la animale. În termeni
avocãþeºti, IARC nu poate fi datã în
judecatã pentru aceste afirmaþii; dar
eu, om care vreau sã-mi fac casã, citesc printre rânduri ºi constat cã nu
mã mulþumeºte exprimarea lor ºi
nici nu vreau sã fac teste pe familia
mea”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

transport al energiei”

l “Germania, Anglia, Franþa primesc 22%-25% din suma totalã”
l “Doar pornind de la acea cifrã care permite compararea celor 2% din
investiþii cu procentele statelor mari ne dãm seama cã existã loc pentru mai
bine pentru interconectivitate”
Proiectele de interes comun european au douã avantaje, primul ar fi cã existã surse de finanþare pentru cele care nu sunt economic viabile, iar al doilea avantaj îl reprezintã simplificarea cadrului de reglementare, ne-a declarat Mihai Pãun, vicepreºedinte al asociaþiei profesionale Centrul Român al Energiei, cu sediul la Bruxelles, în cadrul unui interviu
acordat ziarului BURSA.
Domnia sa a adãugat: “În timp ce, în momentul de faþã, o investiþie pentru o linie electricã de înaltã tensiune poate sã dureze, în Europa, pânã la 20 de ani, cadrul de reglementare se simplificã ºi durata se reduce la trei ani ºi jumãtate pentru proiectele de interes comun. Ca sã fac o referire unde se situezã România, pentru investiþiile în reþelele noastre,
din totalul unui buget de 150 miliarde euro, þara noastrã are în jur de 2%. Germania,
Anglia, Franþa deþin 22%-25% din totalul investiþiilor”.
Domnia sa ne-a explicat, în cadrul unui interviu, cum se vede de la Bruxelles piaþa de
energie din România.

Reporter: Mulþi analiºti din energie reclamã lipsa investiþiilor în companiile energetice din þara noastrã. De
ce credeþi cã nu se fac investiþii?
Mihai Pãun: În Europa se deruleazã
investiþii în companii energetice.
Operatorii de Transport ºi de Sistem
ai reþelelor electrice de înaltã tensiune realizeazã împreunã planul de
dezvoltare a reþelelor pe zece ani.
În acest sens, prin pachetul al treilea de reglementãri în domeniul energiei, a fost creatã asociaþia ENTSO-E
(European Network of Transmission
System Operators for Electricity),
care reprezintã interesele operatorilor
de transport ºi de sistem pentru electricitate în Europa. De asemenea, mai
existã încã o asociaþie care se ocupã
de transportul gazelor de înaltã presiune - ENTSOG (European Network of Transmission System Opera-

Surse: ªase ofertanþi pentru
platforma de gestionare a
creditelor neperformante
ale “Monte Dei Paschi”

ª

ase investitori, printre care fondurile
a me r i c a n e A p o l l o
Global Management
ºi KKR, sunt interesate de
platforma care va gestiona
credite neperformante de
circa 9 miliarde de euro din
portofoliul “Banca Monte
dei Paschi di Siena” SpA,
susþin surse citate de agenþia Reuters.
Acestea afirmã cã “Monte
dei Paschi” a informat potenþialii ofertanþi cã afacerea privind platforma merge înainte, chiar
dacã în termeni uºor diferiþi de cei

iniþiali.
Cea mai veche bancã din Italia
îºi vinde portofoliul de credite

neperformante de 27,7 miliarde de euro în cadrul unei
scheme complexe de securitizare a împrumuturilor, ca
parte a planului sãu amplu
de salvare.
“Monte dei Paschi” colaboreazã cu banca italianã de
investiþii “Mediobanca” la
înfiinþarea unei platforme
care sã administreze portofoliul de credite neperformante
ºi sã aducã un partener care
sã îmbunãtãþeascã activitatea de colectare.
A.V.
(continuare în pagina 8)

AMBASADORUL TURCIEI LA BUCUREªTI DESPRE
LIBERALIZAREA VIZELOR

“Sperãm sã gãsim o cale de mijloc, în
negocierile UE-Turcia”
l “Nu existã motive de îngrijorare cu privire la
apropierea dintre Turcia ºi Rusia”
Negocierile dintre Turcia ºi Uniunea Europeanã (UE) pe tema liberalizãrii vizelor continuã, iar acordul
privind migranþii ar putea fi afectat
dacã turcii nu vor obþine eliminarea
vizelor, potrivit ambasadorului Turciei la Bucureºti, Osman Koray Ertaº.
Diplomatul turc a declarat ieri,
într-o conferinþã de presã: “Negocierile continuã, nu vrem sã lansãm
ameninþãri prin presã, este mai bine

ca discuþiile sã aibã loc în spatele
uºilor pentru rezolvarea acestor
probleme. Dar, Turcia ºi-a asumat
riscuri foarte mari, pe care alte þãri
nu ºi le-au asumat, în privinþa migranþilor, iar rezultatele au fost remarcabile (…) La schimb, Turcia a
cerut rezolvarea problemei vizelor ºi
aºteptãm ca acestea sã fie liberalizate pânã în octombrie”. (A.V. )
(continuare în pagina 2)

tors for Gas).
Reporter: Ce sunt gazele de înaltã tensiune?
Mihai Pãun: Gazul natural este
transportat la presiune înaltã, aºa
cum electricitatea este transportatã
la tensiune înaltã, pentru reducerea
pierderilor.
În România, sunt douã societãþi
responsabile pentru operarea sistemelor de transport de electricitate ºi,
respectiv, de gaz natural. În domeniul electricitãþii este Transelectrica,
ºi în cel al gazelor naturale, Transgaz. Companiile sunt reprezentate în
asociaþiile europene care au ca
obiectiv creºterea capacitãþii de interconectare între statele membre ale
Uniunii Europene. Existã o viziune
comunã a tuturor operatorilor de
transport ºi sistem privind consolidarea reþelelor sau extinderea lor

prin reþele electrice noi, ceea ce a
dus, practic, la lista proiectelor de interes comun european (PCI) publicatã de Comisia Europeanã. La baza
acestei liste stau planurile de dezvoltare a reþelelor pe zece ani
(TYNDP), atât pentru electricitate,
cât ºi pentru gaz, care sunt actualizate la fiecare doi ani. Prin ansamblul
lor, în Europa, se fac investiþii.
Au consemnat
ANCUÞA STANCIU ºi
ANDREI MURGULEÞ
(continuare în pagina 15)

CORINA CREÞU CONFIRMÃ:

Zero absorbþie fonduri europene
din exerciþiul bugetar
2014-2020
România are, pânã în momentul de
faþã, o ratã de absorbþie de 0% a fondurilor europene din exerciþiul bugetar
2014-2020, a declarat, ieri, Comisarul
European pentru politicã regionalã,
social-democrata Corina Creþu. Domnia sa susþine cã autoritãþile noastre din
România depun eforturi susþinute pentru rezolvarea situaþiei, În condiþiile în
care actualul comisar pentru politicã
regionalã ºi-a exprimat îngrijorarea
pentru startul lent în implementarea
proiectelor.
Corina Creþu a precizat pe o reþea
de socializare: “În actuala perioadã
de programare, mai mult de 100 de
miliarde de euro sunt alocate dezvoltãrii urbane prin fondurile structurale ºi de investiþii europene. Astfel,
pentru prima datã, 15 miliarde de
euro vor fi gestionate direct de cãtre
oraºele europene.

România primeºte a 3-a alocare ca
mãrime, dupã Polonia ºi Italia, pentru
dezvoltare urbanã durabilã, Guvernul
României hotãrând cã 20% din totalul
fondurilor europene alocate în actuala
perioadã de programare sã fie administrate direct de cãtre aleºii locali. Mai
exact, 39 de oraºe – reºedinþe de judeþ –
vor gestiona direct o mare parte a fondurilor UE pentru o dezvoltare urbanã sustenabilã, având un rol major în implementarea politicii de coeziune.
Îmi doresc ca pânã la finalul mandatului meu sã vãd cã oraºele din
România au profitat din plin de
oportunitatea ce li se oferã prin fondurile europene pe care le au la dispoziþie în actuala perioadã de programare.
A.S.
(continuare în pagina 5)

