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Energia grebleazã
economia

l Preþurile pe piaþa electricitãþii - în continuã creºterel Experþi: România se aflã într-o
crizã de generare de energie

Þ
ara noastrã a devenit importa-
tor net de energie electricã în
2019, iar tendinþa multianualã
a preþului energiei pare sã fie
ascendentã, în lipsa investiþii-
lor în unitãþi noi de generare.
Primele patru luni din acest an

au adus noi creºteri pentru preþul ener-
giei electrice, iar, deºi luna mai era
aºteptatã sã aducã o scãdere, aceasta a
fost una destul de micã comparativ cu
preþul din aprilie. Pe lângã impactul pe
care îl simt consumatorii casnici din fac-
turã, creºterea preþurilor la energia elec-
tricã se simte ºi la consumatorii indu-
striali de la noi, care ºi aºa au pierdut de-a
lungul ultimilor ani avantajul competitiv
al costului cu energia pe care îl aveau faþã
de cei din statele din regiune, iar preþurile
vor continua sã creascã.

Cristian Pârvan, preºedintele Asocia-
þiei Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), spune cã nu pare sã existe altã
tendinþã pentru preþul energiei pe termen
mediu, în condiþiile în care nu avem
investiþii începute.

Florin Jianu, preºedintele Consiliu-
lui Naþional al Întreprinderilor Private
Mici º i Mij loc i i d in România
(CNIPMMR) atrage atenþia cã energia
este determinantã în factorul preþ pen-
tru multe IMM-uri, iar Marian Nãstase,
de la Alro, avertizeazã cã preþurile
electricitãþii se vor tripla dacã nu vom
avea centrale noi. În acelaºi timp, ªte-
fan Vuza, preºedintele Chimcomplex,
aratã cã tendinþa preþurilor este în
creºtere în întreaga Europã - “o furtunã
care va produce inflaþie în toate produ-
sele”.

La rândul sãu, Rãzvan Nicolescu, fost
ministru al energiei, subliniazã cã majo-
rarea preþului certificatelor de emisii de
CO2, lipsa cronicã de investiþii ºi
indiferenþa autoritãþilor au dus la
creºterea preþurilor la energie electricã.

Pe piaþa consumatorilor casnici - libe-
ralizatã cu scandal în ianuarie 2021 - si-
tuaþia pare la fel de gravã. Asociaþia
Energia Inteligentã estima, în urmã cu o
lunã, o creºtere a preþului energiei elec-
trice pentru urmãtorul an comercial (1 iu-

lie 2021 - 30 iunie 2022) de circa 10%.
Între timp, au apãrut primele cifre pri-
vind creºterea preþului energiei electrice
pentru consumatorii casnici care se gã-
sesc în Serviciul Universal (consumato-
rii care nu au trecut în piaþa concurenþia-
lã), care aratã o creºtere de la 1 iulie 2021
a preþului mediu pentru aceºtia cu 4,8%.
Asociaþia Energia Inteligentã aratã, de
altfel, cã aceasta este doar o primã etapã a
creºterii preþului, deoarece, la 1 ianuarie
2022, “probabil urmeazã o nouã
majorare, cu încã 5%”.

Preþul certificatului de emisii de CO2
a explodat, anul trecut ºi anul acesta,
crescând, în data de 14 mai, la 57 de
euro de la un nivel mediu de 24 de euro,
înainte de pandemie. Analiºtii conside-
rã cã planurile Uniunii Europene de de-
carbonizare gradualã - eliminarea cãr-
bunelui în primã fazã - pune presiune la
cumpãrare pe piaþa certificatelor de
CO2 din partea speculatorilor, deoarece
chiar Comisia Europeanã estimeazã cã
preþul va ajunge la 75 de euro pe unitate,
în 2030.

Preþul certificatelor de CO2 este ºi
motivul pentru care Complexul Energe-
tic Oltenia (CEO), cel mai mare produ-
cãtor pe cãrbune din România dupã ca-
pacitatea instalatã, se aflã în dificultate
financiarã. Preþul de producþie cu preþul
certificatelor inclus este foarte ridicat,
iar compania este pe cale de a lua cel
de-al doilea împrumut guvernamental
doar pentru achiziþia certificatelor de
emisii pentru producþia aferentã anului
2020. În prezent, CEO, care are un pro-
iect amplu de transformare cãtre pro-
ducþie din gaze, merge cu motoarele fo-
arte slab turate ºi de multe ori doar pen-
tru “a þine lumina aprinsã” când existã
un deficit mai mare de producþie. Vine-
ri, la ora 17:20, CEO producea circa
1.300 de MW, dintr-o producþie totalã
de aproximativ 7.830 MW la un consum
de 6.750 de MW. Din sistem continua
însã sã lipseascã jumãtate din capacita-
tea nuclearã.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

Giganþii din tehnologie ºi
paradisurile fiscale vizate
de acordul istoric G7

S
tatele Unite, Marea Britanie ºi alte
þãri mari ºi bogate au ajuns sâmbã-
tã la un acord important pentru a
scoate mai mulþi bani din compa-

niile multinaþionale precum Amazon ºi
Google ºi pentru a reduce stimulentele
lor de a transfera profiturile în paradisuri
offshore cu impozite reduse, transmite
Reuters. Sute de miliarde de dolari ar pu-
tea curge în buzunarele guvernelor golite
de pandemia COVID-19 dupã ce Grupul
celor ªapte (G7) economii avansate au
convenit sã susþinã o ratã minimã a impo-
zitului pe profit global de cel puþin 15%,
potrivit sursei citate.

Facebook (FB.O) a declarat cã se aºte-
aptã sã fie nevoit sã plãteascã impozite
mai mari, în mai multe þãri, ca urmare a
acordului, care vine dupã opt ani de discu-
þii care au avut un nou aplomb în ultimele
luni, dupã propunerile noului preºedinte
american Joe Biden, conform Reuters.

“Miniºtrii de finanþe G7 au ajuns la un
acord istoric pentru a reforma sistemul
fiscal global, pentru a-l face potrivit pen-
tru era digitalã globalã”, a declarat mini-

strul britanic de finanþe Rishi Sunak
dupã ce a condus o întâlnire de douã zile
la Londra.

Întâlnirea, gãzduitã într-un conac or-
namentat din secolul al XIX-lea, lângã
Palatul Buckingham din centrul Londrei,
a fost prima în care miniºtrii de finanþe se
întâlnesc faþã în faþã de la începutul pan-
demiei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet
Yellen, a declarat cã „angajamentul sem-
nificativ, fãrã precedent” va pune capãt a
ceea ce ea a numit o cursã cãtre partea de
jos a impozitãrii globale.

Ministrul german de finanþe, Olaf
Scholz, a declarat cã acordul este „o ve-
ste proastã pentru paradisurile fiscale din
întreaga lume”.

Yellen a vãzut, de asemenea, întâlnirea
G7 ca marcând o revenire la multilatera-
lism sub Biden ºi un contrast cu abordarea
preºedintelui american Donald Trump,
care a înstrãinat mulþi aliaþi americani.

ADELINA TOADER
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“Bãncile trebuie sã apeleze
la concilierea cu clienþii
din proprie iniþiativã, sã nu
aºtepte sã fie rugate”
(Interviu cu Bogdan Neacºu, preºedintele CEC Bank ºi

noul preºedinte al Asociaþiei Române a Bãncilor)

Reporter: Care credeþi cã sunt avan-
tajele soluþionãrii alternative a litigiilor
pentru sistemul bancar în general ºi pen-
tru banca pe care o conduceþi, în particu-
lar?

Bogdan Neacºu: Într-o relaþie comer-
cialã mai apar ºi discuþii care se transfor-
mã ulterior în probleme sensibile de ne-
gociere sau renegociere a termenilor. În
aceste condiþii ne dorim sã existe un arbi-

tru care sã ne ajute sã mediem mai bine
relaþia cu clienþii, cu atât mai mult cu cât
vorbim de un produs bancar. Adicã un
produs care marcheazã viaþa unei perso-
ane fizice o perioadã mai lungã de timp
decât a-ºi cumpãra o hainã sau un bun de
larg consum. Trebuie sã ai o relaþie co-
rectã în tot ceea ce faci. Cu atât mai mult
când vorbim de bani ºi de faptul cã
împrumutãm bani cetãþenilor persoane
fizice sau persoane juridice, acest lucru
trebuie sã se facã în condiþii corecte.

(continuare în pagina 3)
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Preþul petrolului, la cel mai
ridicat nivel post-pandemie
l Cotaþia þiþeiului Brent a trecut de 72 de dolari barilul la finele
sãptãmânii trecutel Preþul petrolului - vãzut la 80 de dolari
barilul, în aceastã varã

R
edeschiderea treptatã a econo-
miei lumii a generat, deja, o
creºtere cu aproximativ 40% a
cotaþiilor petroliere de la începu-

tul anului pânã în prezent, dar cererea
din ce în ce mai mare de combustibili,
îndeosebi pe piaþa din SUA, atât din par-
tea persoanelor fizice, cât ºi a companii-
lor de transport de marfã, respectiv a
operatorilor de transport aerian, ar putea
stimula preþurile în continuare, spun
analiºtii.

În opinia acestora, cotaþia futures a pe-
trolului brut ar putea ajunge la 80 de do-
lari barilul în vara anului curent.

Pentru consumatori, aceastã evoluþie
înseamnã cã vârful preþului benzinei,
consemnat de obicei la începutul verii, ar
putea veni mai târziu, în sezonul actual.
Preþul benzinei fãrã plumb a trecut de 3
dolari pe galon, sãptãmâna trecutã, în
SUA, fiind cu peste 50% mai mare decât
în urmã cu un an, potrivit Asociaþiei
Americane a Automobiliºtilor.

Cotaþia petrolului european de tip
Brent cu livrare în luna august a trecut,
pe parcursul zilei de vineri, de 72 de do-
lari barilul la ICE Futures Europe, acesta
fiind cel mai ridicat nivel post-pandemie.

Preþul futures al þiþeiului West Texas
Intermediate (WTI) cu livrare în iulie se
apropia de 70 de dolari/baril, cel mai
ridicat nivel de dupã octombrie 2018.

Sãptãmâna trecutã, cotaþia petrolului
Brent a urcat cu aproape 3%, iar cea a þi-
þeiului american - cu 4%.

În contextual dat, Francisco Blanch,
strateg pe mãrfuri globale ºi produse de-
rivate la Bank of America, declarã citat
de CNBC: “Cererea de petrol creºte foar-
te repede, deoarece toatã lumea conduce
o maºinã. Mai avem redeschiderea Euro-
pei, care este resimþitã tot mai mult. În
plus, India pare sã fi atins vârful în pri-
vinþa cazurilor de Covid, ceea ce, dupã
mine, ar putea însemna cã va urma
revenirea mobilitãþii”.

Francisco Blanch, Bank
of America: “În urmãtorii
trei ani am putea vedea din nou
un preþ de 100 de barili de
dolari barilul”

Analiºtii de pe piaþa energiei spun cã
lumea se aflã într-o perioadã cu preþuri
mari în domeniu. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

I
nstituþiile de credit trebuie sã rãspundã

rapid, sã gãseascã soluþii personalizate,

sã fie flexibile ºi sã foloseascã metoda

concilierii derulatã în cadrul Centrului de

Soluþionare Alternativã a Litigiilor Bancare

(CSALB) din proprie iniþiativã, deoarece este

un mecanism care ºi-a dovedit eficienþa în ul-

timii ani, este de pãrere Bogdan Neacºu,

preºedintele CEC Bank ºi noul preºedinte al

Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB).

ªTEFAN VUZA, PREªEDINTELE
CHIMCOMPLEX:

“Este o furtunã în Europa
care va produce inflaþie
în toate produsele”

A
ctuala creºtere a preþurilor energiei
din România este în tendinþã cu
creºterile din Uniunea Europeanã, o

majorare care va produce însã o inflaþie
puternicã în toate produsele, evidenþiazã
ªtefan Vuza, preºedintele ºi acþionarul
majoritar al companiei chimice Chim-
complex Borzeºti, unul din cei mai mari
consumatori de energie din þara noastrã
ºi cel mai mare exportator cu capital
românesc.

(continuare în pagina 9)

FLORIN JIANU, PREªEDINTELE
CNIPMMR:

“Am vãzut scumpiri ºi la ma-
terialele de construcþii ºi la
produsele agroalimentare”

E
nergia este determinantã în factorul
preþ pentru multe IMM-uri, ne-a
spus Florin Jianu, preºedintele

preºedintele CNIPMMR, care a precizat:
“Energia este determinantã în factorul
preþ pentru cã pentru foarte multe
IMM-uri, în costurile lor de producþie in-
trã ºi energia. ªi am vãzut scumpiri ºi la
materialele de construcþii, ºi la produsele
agroalimentare - pentru procesarea ace-
stora fiind nevoie de energie.

(continuare în pagina 9)

MARIAN NÃSTASE,
PREªEDINTELE ALRO SLATINA:

“Preþul se va tripla dacã
nu apar centrale noi”

O
altã voce relevantã care a atras

atenþia asupra deficitului cronic în
care a ajuns România pe partea de

generare de energie electricã este Marian
Nãstase, preºedintele Consiliului de
Administraþie al Alro, cel mai mare con-
sumator de energie electricã al þãrii. El a
spus, citat de Agerpres, cã, dacã nu apar
noi centrale, preþul energiei electrice se
va tripla.

“Mi se pare corect planul Guvernului
de a pune în loc centrale pe gaz.

(continuare în pagina 9)

CRISTIAN PÂRVAN,
PREªEDINTELE AOAR:

“Nu pare sã existe altã
tendinþã pentru preþuri,
în condiþiile lipsei de
investiþii”

P
iaþa este încã într-o aºezare,
aºteptând posibile reglementãri su-
plimentare, “având în vedere cã

ANRE, supraveghetorul pieþei, nu îºi
îndeplineºte rolul”, considerã Totodatã,
Cristian Pârvan, preºedintele AOAR.

Domnia sa ne-a precizat: “La consu-
matorii industriali piaþa a fost liberalizatã
de ceva timp.

(continuare în pagina 9)
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