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Tranzac]iile cu noxe sunt \nc= relativ noi \n Rom`nia, 
a[a cum sunt \n alte ]=ri din Europa de Est. Dar pia]a se educ= 

[i brokerii de credite de carbon devin un alt aliat  indispensabil 
\n lupta companiilor pentru profi tabilitate. 

de IULIANA ROIBU

UN BROKER
DE AER CURAT

Valentin Ghiu[ nu a mai mers \n 
vacan]= de aproape patru ani. 
Nu e vina nim=nui, ci poate 
doar a lui \nsu[i pentru c= nu 
a mers la mare \n vacan]ele 

din facultate, ci a preferat s= mearg= la 
diverse seminarii sau internshipuri. Nu 
numai pentru a c`[tiga experien]=, c`t 
mai ales pentru a \ncerca s= se orienteze 
\n vederea viitoarei cariere. Nu [tia exact 
ce i-ar pl=cea s= fac= - studia fi nan]e [i 
administrarea afacerilor la Universitatea 
Rom`no-American= [i \l atr=gea bursa, c`nd 
l-a v=zut [i l-a ascultat pe Al Gore ]in`nd o 
prelegere despre problemele mediului. Se afl a 
la Boston, \n cadrul unei conferin]e despre 
schimb=rile climatice; a ajuns acolo deoarece 
interesul pentru problemele mediului i se 
st`rnise deja din al doilea an de facultate, 
c`nd a mers la o burs= \n Finlanda [i a locuit 
foarte aproape de cercul polar, v=z`nd de 
aproape topirea ghe]arilor [i modul \n care 
industrializarea afecteaz= mediul. 

L-a impresionat Al Gore, dar nu avea 
nicio idee clar= despre cum ar putea combina 
pasiunea pentru mediu cu pasiunea pentru 
fi nan]e [i burs= p`n= la \nceputul anului 
2008, c`nd i-a cunoscut la Bratislava pe 
reprezentan]ii Pravda Capital, care l-au 
angajat pentru a deschide pia]a tranzac]iilor 
cu certifi cate de carbon din Rom`nia - ]ar= 
\n care tocmai intraser= primele astfel de 
certifi cate. Pravda Capital de]ine o companie 
specializat= \n tranzac]ionarea certifi catelor 
de carbon, Carbon Warehouse, care 
controleaz= - conform propriilor estim=ri - o 

cot= de pia]= de 50% din tranzac]iile pe pia]a 
spot din Europa Central= [i de Est. Compania 
are patru manageri de ]ar= - c`te unul [i de 
obicei localnic din Rom`nia, Slovacia, Cehia, 
Polonia, dar [i un al cincilea care se ocup= de 
tranzac]iile din alte pie]e. 

Rom`nia a intrat pentru prima dat= 
\n discu]ia pentru alocarea certifi catelor 
de carbon \n 2005, odat= cu schema EU25 
- lansat= pentru ]=rile care aderau la 
UE \n 2007. Creditele de carbon alocate 
pentru perioada 2005-2007 nu au putut 
fi  v`ndute, iar Rom`nia a primit primele 
credite transferabile \n 2008. “Num=rul 
total de certifi cate alocate companiilor din 
Rom`nia a fost de 349.671.593 de certifi cate, 
reprezent`nd aproximativ 69.934.319 
certifi cate anual \n perioada 2008-2012”, dup= 
cum arat= datele Ministerului Mediului. 
Certifi catele sunt alocate companiilor \n mod 
gratuit p`n= \n 2012, dup= care acestea vor 
trebui cump=rate de pe pia]=. Companiile 
care doresc s= v`nd= certfi catele \n surplus 
pot fi e s= apeleze la serviciile unui broker de 
la o companie specializat= \n domeniu, fi e se 
poate \nregistra pe bursa Bluenext de la Paris 
(membru al NYSE).

Intrarea Rom`niei pe aceast= pia]= \n 
2008 a picat \ntr-un moment destul de difi cil: 
\n 2006, pre]ul certifi catelor crescuse foarte 
mult pe burs=, p`n= la 35 de euro (fa]= de 25, 
media ultimului an), iar mai multe voci din 
pie]ele europene au \nceput s= vorbeasc= 
despre o cre[tere continu= a pre]ului, care ar 
putea ajunge [i la 75 de euro \n mai pu]in de 
un an. Atunci a devenit mai cunoscut Carbon 
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T`n=r, 
dar foarte lini[tit
Valentin Ghiu[ a terminat de doi ani studii de 
administrare a afacerilor [i a lucrat \nc= din 
perioada studiilor, dar nu a fost niciodat= angajat 
\n Rom`nia.

BURSE

|n 2005, a plecat cu o burs= Erasmus \n 
Finlanda pentru cinci luni, unde a studiat 
fi nan]e [i a f=cut primul curs FOREX, \n 
2006 a plecat cu o alt= burs=, din programul 
Leonardo da Vinci, iar \n acela[i an a f=cut 
un internship pe Riviera Englez=, lucr`nd \n 
consultan]= fi nanciar= la CAB. |n vara anului 
al treilea a plecat cu o alt= burs= la Boston.

PRIMUL JOB

Ghiu[ s-a angajat \n prim=vara lui 2008 la 
Carbon Warehouse, companie de]inut= de 
Pravda Capital - companie de consultan]= 
format= \n 2002, la r`ndul s=u de]inut= de 
BlueNext, companie \nregistrat= la bursa 
din New York. Dup= o perioad= de training [i 
preg=tire a fi lialei din Rom`nia, Ghiu[ a fost 
desemnat s= conduc= intrarea grupului pe 
pia]a local= din pozi]ia de country manager.

Warehouse, spune Valentin Ghiu[, deoarece 
compania a f=cut o analiz= [i a ar=tat c= nu se 
\ntrev=d schimb=ri climatice sau alte cauze 
pentru cre[terea abrupt= [i rapid= a pre]ului 
[i a estimat c=, dimpotriv=, pre]ul va sc=dea 
p`n= la 15 euro sau chiar va tinde spre zero. 

|n 2007, trendul de sc=dere a avut \ntr-
adev=r loc, pre]ul unui certifi cat ajung`nd la 
15 euro, apoi la 10 euro, iar pre]ul s-a apropiat 
de zero [i a continuat la fel tot sf`r[itul de 
an 2007 [i \n 2008, c`nd a primit [i Rom`nia 
primele credite pe care le putea vinde. 
Valentin Ghiu[ \[i aminte[te c= o parte dintre 
companiile rom`ne[ti care primiser= credite 
le-au v`ndut atunci chiar [i cu 1 euro. |n 
acel moment s-a angajat [i Ghiu[ la Carbon 
Warehouse [i a \nceput s= \nve]e meseria din 
mers: “Ini]ial, f=ceam tranzac]ii mici pe burs= 
[i lucram, al=turi de o echip= de avoca]i, la 
contractele de brokeraj pentru Rom`nia”. 
Ghiu[ [tia c= nu va fi  u[or s= c`[tige cot= de 
pia]=, de[i era vorba de o pia]= la \nceput: 
companiile mari poluatoare au departamente 
interne pentru tranzac]ionarea de credite 
de carbon, iar cele care nu au lucreaz= \n 
special cu b=ncile, care sunt [i principalii 
concuren]i ai fi rmelor de profi l. Ace[ti mari 
poluatori au primit cam 70% din creditele 
de carbon alocate Rom`niei, fi ind \n special 
vorba de companii din metalurgie (precum 
ArcelorMittal, Alro), complexele   u

“Creditele de carbon 
VALENTIN GHIU{

au o valoare doar dac= 
sunt tranzac]ionate. 
Altfel, sunt doar ni[te h`rtii”
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energetice din Craiova, companiile de 
utilit=]i, rafi n=riile [i \n general produc=torii 
de energie. R=m`n \ns= [i al]ii, mai mici, dar 
care au permis ca o fi rm= precum Carbon 
Warehouse s= ajung= la 10% cot= de pia]= \n 
Rom`nia. Este vorba \n special de companii 
din produc]ia de ceramic=, zah=r, sticl=rie sau 
bere, pe care Valentin Ghiu[ a trebuit s= le 
identifi ce [i s= le propun= o colaborare. “Am 
\nceput s= am discu]ii cu fi ecare dintre ei de la 
\nceputul lui 2009, iar p`n= acum am lucrat 
\n special cu fi rme din domeniul ceramicii, al 
sticl=riei [i al zah=rului, dar [i cu fi rme de stat 
din domeniul utilit=]ilor”, spune Ghiu[, care 
vine \n Rom`nia destul de des, de fi ecare dat= 
c`nd un client solicit= o \nt`lnire sau c`nd are 
o serie de \nt`lniri stabilite.  

Ghiu[ admite c= pia]a din Rom`nia nu 
e u[oar= [i c= nu e u[or s= \i conving= pe 
operatori, cum sunt numite de c=tre brokeri 
companiile ce de]in credite de carbon, s= 
v`nd=: “Mul]i operatori  spun c= au primit 
aceste credite gratis [i c= ei a[teapt= un pre] 
c`t mai ridicat pe burs= pentru a vinde”. Din 
acest motiv, anul trecut nu au fost utilizate 20 
de milioane de astfel de certifi care. E adev=rat 
c= proprietarii mai pot a[tepta p`n= \n 2012 
(certifi catele expir= la 31 decembrie 2012), dar 
mul]i poluatori est-europeni ar putea a[tepta 
p`n= atunci [i asta va infl uen]a sau mai 
precis va sc=dea pre]ul de v`nzare al acestor 
certifi cate. 

Valentin Ghiu[ spune c= \n Rom`nia 
pia]a este destul de bine \n]eleas= [i c= \n 
general nu se fac specula]ii, iar operatorii care 
au un surplus, \ncep s= v`nd= certifi catele. 
{i pentru c= pia]a e la \nceput, operatorii 
rom`ni mai mult v`nd dec`t cump=r=. “Un 
operator cump=r= certifi cate atunci c`nd are 
o cre[tere de produc]ie sau o instala]ie care 
polueaz= mai tare [i atunci mai are nevoie de 
certifi cate, iar surplusul apare \n special c`nd 
operatorii opresc produc]ia, cum ar fi  acum 

CO2 DE 
ROM~NIA

Pia]a certifi catelor de 
carbon este la \nceput 
\n Rom`nia, ca [i \n cea 
mai mare parte a estului 
Europei, iar mul]i dintre 
de]in=torii de certifi cate 
nu au tranzac]ionat \nc= 
deloc.

ROM~NIA. Cotele de 
carbon alocate Rom`niei 
pentru perioada 2008-
2013 sunt de 90 de 
milioane de unit=]i. 229 
de companii din Rom`nia 
(rafi n=rii, fabrici de ciment, 
sticl=, ceramic= sau 
sere) fac parte din Planul 
Na]ional de Alocare \n 
perioada 2008-2012.

POLUATORI. Combinatul 
siderurgic ArcelorMittal 
Gala]i [i Complexul 
Energetic Turceni 
fi gureaz= pe pozi]iile 28, 
respectiv 29 \n topul celor 
mai mari 30 de poluatori 
din UE \n 2008, conform 
unei statistici a Comisiei 
Europene.

ALTE }+RI. Cotele de 
carbon alocate altor 
]=ri din regiune sunt 
aproximativ egale cu cele 
acordate Rom`niei. De 
exemplu, Cehia a primit 85 
mil. certifi cate, de[i este 
o ]ar= mult mai mic= [i 
mai pu]in poluat=, dar cu 
o capacitate mai mare de 
negociere.

CRE{TERE. Num=rul 
de certifi cate pe care 
Rom`nia l-ar putea primi 
din 2013 depinde de 
asemenea de negocierile 
cu guvernul, dar [i de 
concluziile forumului 
din decembrie de la 
Copenhaga, care va 
infl uen]a probabil at`t 
pre]urile, dar [i cantit=]ile 
de certifi cate.

UN MOMENT PROST

Rom`nia a primit primele certifi cate de 
carbon \n 2008, c`nd pre]ul acestora era 
destul de sc=zut pe burs=.
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\n criza economic= sau atunci c`nd introduc 
o instala]ie care polueaz= mai pu]in”, explic= 
Valentin Ghiu[. 

Reducerea produc]iei \n toat= 
industria din cauza crizei economice a 
fost [i principalul motiv pentru apari]ia 
surplusului actual de pe pia]=: o analiz= a 
unor universit=]i din Marea Britanie arat= 
c= acum exist= un surplus de 9 miliarde 
de credite [i o cerere de 4,5 miliarde. Cu 
toate acestea, s=pt=m`nile trecute pre]ul 
certifi catelor a ajuns la 14,30 euro, pe fondul 
cre[terii pre]ului petrolului, al dezvolt=rii 
unor proiecte de energie din Germania [i 
mai ales al optimismului privind relansarea 
economic= din a doua parte a anului. 

De fapt, multe lucruri vor infl uen]a 
pre]ul [i pia]a certifi catelor \n general. |n 
primul r`nd, conferin]a de la Copenhaga din 

decembrie, unde liderii lumii vor discuta iar 
despre cine [i c`t ar trebui s= reduc= poluarea. 
Discu]ii similare au fost [i la summit-ul G8, 
c`nd s-a vorbit despre o reducere a emisiilor 
cu 80% p`n= \n 2050. Pu]ini sper= \n 
atingerea unui compromis la iarn=, deoarece 
sunt multe interese politice [i economice la 
mijloc - legate \n special de lipsa de interes 
acordat= acestui subiect de c=tre ]=rile asiatice 
sau Statele Unite, c=rora li se adaug= pe 
termen scurt [i efectele crizei economice. 

Deocamdat=, pia]a creditelor de carbon 
este egal= cu pia]a european=, care a ajuns 
\n 2008 la o valoare de 100 mld. euro. 
Dintre acestea, valoarea creditelor acordate 
Rom`niei s-a cifrat undeva la 2,5 mld. euro 
- cu men]iunea c= nu toate aceste credite s-au 
[i tranzac]ionat. 

De concluziile \nt`lnirii de la iarn= mai 
depind [i alte aspecte. Cel mai important 
deriv= din \ns=[i existen]a acestor certifi cate 
[i p`n= la urm= din faptul c= Europa este 
semnatar al Declara]iei de la Kyoto, iar Asia [i 
SUA nu. |n anii urm=tori \ns=, companiile va 
trebui s= introduc= pre]ul acestor certifi cate 
\n pre]ul produselor fi nite. Asta va face ca 
industrii precum cea a o]elului sau altele 
care lucreaz= pe pia]a mondial= s= nu mai 
fi e competitive \n raport cu produc=tori 
din Asia sau America. Deja acestea au mers 
la Consiliul Europei [i au spus c= au redus 
poluarea at`t c`t au putut (unele dintre ele, 
altele fi ind \n curs de a o face) [i c= deja \[i 
pun problema reloc=rii produc]iei, deoarece 
nu mai sunt profi tabile.  Ghiu[, ca to]i ceilal]i 
din aceast= industrie, sper= c= se va ajunge la 
un compromis [i c= aceast= pia]= va c=p=ta 
o anvergur= mondial=. Oricum, nu crede c= 
va rezista la nesf`r[it \n meseria de broker, 
“pentru c= brokerii au o via]= scurt=”, dar 
spune c= sigur va r=m`ne \n domeniu. Pentru 
c= “mediul e un domeniu mult mai de viitor 
dec`t credem noi acum”.   n
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