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Moody’s: “Perioada
de calm din Europa
s-ar putea sfârºi”

Agenþia de evaluare Moody’s

Investors Service a avertizat, la fine-

le sãptãmânii trecute, cã perioada de

calm experimentatã de Europa în ul-

timele ºase luni se va sfârºi dacã nu

va fi realizat un progres al reforme-

lor în regiune. Drept urmare, Mo-

ody’s aratã cã Spania ºi Italia ºi-ar

putea pierde accesul la piaþa obli-

gaþiunilor într-un moment în care

nevoile de refinanþare sunt destul de

mari.

Ciprul ar putea fi
retrogradat din nou

Agenþia de evaluare financiarã

Moody’s Investors Service a ame-

ninþat cã

va retro-

grada din

nou Ci-

prul, în

special din

cauza prelungirii negocierilor pe

care aceastã þarã le poartã cu troica

creditorilor internaþionali (UE, FMI,

BCE) în vederea obþinerii unui

pachet de salvare.

Agenþia a plasat sub supraveghere

ratingul þãrii (“B3”), astfel cã acesta

ar putea fi redus. Conform Moody’s,

deficitul bugetar al Ciprului, foarte

expus la Grecia, va fi “mult mai

mare decât a fost prevãzut”.

La începutul lunii octombrie, Mo-

ody’s a retrogradat cu trei trepte ra-

tingul Ciprului, din cauza dificultãþi-

lor majore din sectorul bancar

naþional.

La finele lunii iunie, Ciprul a cerut

un plan de ajutor care ar putea depãºi

10 miliarde euro, însã negocierile cu

troica nu au dus, deocamdatã, la un

rezultat.

V.R.
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Tensiunile din Orientul Mijlociu
ridicã preþul petrolului

Cotaþiile þiþeiului brut au crescut la

finele sãptãmânii trecute, la bursele

din New York ºi Londra, investitorii

temându-se cã eventuala escaladare

a conflictului dintre Israel ºi grupa-

rea Hamas ar afecta livrãrile de

profil din Orientul

Mijlociu.

Preþul petrolului

West Texas Interme-

diate cu livrare în de-

cembrie, contract fu-

tures care a expirat vi-

neri, a urcat cu 1,22 dolari (1,4%), la

86,67 dolari/baril la New York Mer-

cantile Exchange. Acesta este cel mai

ridicat preþ de închidere din 6 noiem-

brie pânã în prezent. Cotaþia petrolului

cu livrare în ianuarie a crescut cu 1,05

dolari (1,2%), la 86,92 dolari barilul.

La ICE Futures Europe din Lon-

dra, preþul petrolului Brent cu livrare

în ianuarie a urcat cu 94 de cenþi

(0,9%), la 108,95 dolari barilul.

Vineri seara, un purtãtor de cuvânt

al serviciilor de sãnãtate Hamas

anunþa cã aproximativ 30 de palesti-

nieni au fost uciºi, iar alþi aproxima-

tiv 280 rãniþi, în decurs de trei zile, în

urma raidurilor israeliene. Asta dupã

ce, joi, trei israelieni au fost uciºi în

urma unui tir cu rachetã lansat asu-

pra sudului Israelului de pe teritoriul

Fâºiei Gaza.

Sâmbãtã dimineaþa, Guvernul Ha-

mas anunþa cã a fost distrus complet

Cartierul sãu general în urma unui

bombardament israelian.

Analiºtii aratã cã “atunci când

sunt conflicte în

Orientul Mijlociu,

care implicã Israelul,

preþul petrolului

urcã”. Aceºtia subli-

niazã cã atacurile nu

trebuie, în mod nea-

pãrat, sã aibã loc în apropierea unei

zone de producþie a petrolului ca sã

aibã impact asupra preþurilor.

Menþionãm cã evoluþia cotaþiilor

petroliere a fost influenþatã, vineri, ºi

de faptul cã “Statoil” ASA, cea mai

mare companie de profil din Norve-

gia, a anunþat cã zãcãmântul Troll C

din Marea Nordului va rãmâne

închis întrucât a descoperit coroziuni

la douã tancuri din sistemul de trata-

re a gazelor, ceea ce reduce producþia

de þiþei a þãrii cuaproape10%. (A.V.)

LICHIDARE VERSUS DEZVOLTARE

Acþionarii decid soarta
Sibex

A
fi sau a nu (mai) fi, aceas-

ta este întrebarea pentru

acþionarii Sibex, care au

programat, astãzi, sã îºi

aleagã o nouã conducere, dupã ce

fostul preºedinte Cristian Sima, pe

care, oricum, unii nu îl mai doreau, a

primit interzis pe piaþa de capital.

Se pare cã îºi vor mãsura forþele

douã tabere, una în jurul SIF Moldo-

va ºi a candidatului sãu Valentin Io-

nescu, iar alta în jurul lui Bogdan

Baloºan (care deþine 5% din bursã),

alãturi de care ar fi ºi Dan Simione-

scu de la SIF3 Transilvania.

Valentin Ionescu s-a declarat pen-

tru o dezvoltare a bursei sibiene, în

timp ce unele surse din piaþã susþin

cã a doua grupare ar opta mai degra-

bã pentru o lichidare controlatã a

grupului.

Se pare, însã, cã niciuna dintre

grupãri nu reuºise, pânã vineri, sã îºi

asigure o majoritate confortabilã,

astfel cã negocierile au loc pânã în

ultimul moment.

Acþionarii Sibex îºi programaserã

pentru duminicã seara un “cocktail”,

pentru a pune la punct ultimele deta-

lii legate de vot.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Exporturile, investiþiile ºi
consumul - motoarele
repornirii economiei
l Rata de creºtere economicã în anul 2013 poate depãºi 2%

(Interviu cu domnul Claudiu Doltu, secretar de stat în Ministerul Finanþelor)

Reporter: Care este opinia dum-

neavoastrã cu privire la Uniunea

Bancarã? Este Europa pregãtitã pen-

tru acest lucru? Dar România?

Claudiu Doltu: Este foarte pro-

babil ca pânã la sfârºitul acestui an sã

existe în cadrul Uniunii Europene o

decizie în ceea ce priveºte introduce-

rea supravegherii bancare centrali-

zate. Acest lucru priveºte þãrile din

zona euro ºi þãrile care, deºi nu fac

parte din “nucleul dur” al UE (zona

euro), considerã cã pasul în acest

sens nu mai poate fi amânat.

Este evident cã dupã introducerea

euro adâncirea procesului de inte-

grare a pieþei unice va continua sub

multiple forme. Uniunea bancarã de

care vorbim astãzi este un pas firesc.

Cred cã mai degrabã decât mai târziu

þãrile din UE vor avansa rapid spre

realizarea ei. Nu este exclus sã existe

diferite abordãri în modul în care

unele þãri, mai ales cele care nu au

adoptat euro, vor fi parte în aceastã

construcþie.

Acum, primul pas spre o uniune

bancarã este construirea unui prim

pilon sub forma unui mecanism de

supraveghere bancarã centralizat la

nivelul UE. El va trebui urmat de re-

alizarea altor doi piloni: crearea unui

sistem centralizat de garantare a de-

pozitelor bancare ºi crearea unui set

comun de reguli privind tratarea

bãncilor problemã.

Sunt convins cã lucrurile vor evo-

lua rapid în acest sens, deºi existã de-

ocamdatã multe necunoscute. Prin-

tre aceste necunoscute se numãrã, de

exemplu, impactul asupra finanþelor

publice ale þãrilor în situaþia în care

anumite riscuri s-ar materializa ºi ar

fi nevoie de utilizarea unor resurse

bugetare pentru soluþionarea

consecinþelor nedorite.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 5)
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Interese mari în jurul unei noi
platforme de tranzacþionare a energiei

M
arii consumatori de ener-

gie, furnizorii ºi producã-

torii duc o luptã pe viaþã

ºi pe moarte în aceste zile din cauza

promovãrii unui nou produs de tran-

zacþ ionare a electr ici tãþ i i pe

OPCOM. Botezat PCCB-DC, acest

produs este cunoscut ca platforma

de tranzacþionare promovatã de ma-

rii consumatori de energie, dar care

trebuie sã armonizeze ºi interesele

furnizorilor ºi ale producãtorilor.

Regulile PCCB-DC au fost agrea-

te, cu chiu cu vai, de toþi actorii pieþei

într-un grup de lucru dedicat dezvol-

tãrii acestui produs. Numai cã regu-

lamentul de funcþionare a PCCB-DC

postat vineri pe site-ul ANRE nu co-

incide cu documentul agreat de toþi

operatorii, lucru ce a inflamat piaþa ºi

a activat structurile de “lobby”.

Regulamentul de pe site-ul ANRE

este discriminatoriu, în opinia furni-

zorilor, pentru cã limiteazã accesul

traderilor de energie, dar ºi accesul

tuturor consumatorilor. Nici produ-

cãtorii nu sunt mulþumiþi de anumite

condiþii de contractare a energiei

(garanþii de livrare, eligibilitate etc).

ALINA TOMA VEREHA
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Poziþia ANRE
ANRE (reglementatorul pieþei de ener-
gie) va organiza mai multe dezbateri
asupra regulamentului de funcþionare a
PCCB-DC în aceastã sãptãmânã,
aºteptând reacþii ºi propuneri din par-
tea tuturor actorilor pieþei.
Preºedintele ANRE, Nicolae Havrileþ,
ne-a declarat cã preocuparea Autoritã-
þii este respectarea Legii energiei ºi asi-
gurarea accesului transparent ºi nedis-
criminatoriu la piaþã, precum ºi libera
concurenþã.
În referatul postat pe site, ANRE aratã:
“În urma analizei acestor documente
(n.r. cele primite de la grupul de lucru)
de cãtre ANRE ºi a discuþiilor cu consu-
matorii Alro SA ºi Feral SA, a rezultat
cã documentele propuse nu satisfac
toate cerinþele de transparenþã ale Le-
gii nr. 123/2012, coroborate cu nece-
sitãþile marilor consumatori.
Pentru asigurarea respectãrii tuturor
cerinþelor legale cu privire la concuren-
þã ºi nediscriminare, ANRE a avut con-
sultãri cu reprezentanþii Consiliului
Concurenþei, ale cãror puncte de vede-
re vor fi luate în continuare. Interpreta-
rea prevederilor legale prin prisma prin-
cipiilor de drept a fost avutã, de ase-
menea, în vedere".
Ca urmare a acestor analize, ANRE a
propus proiectul de regulament pentru
PCCB-DC.

Þãrile din Orientul Mijlociu ºi Africa de
Nord au produs 36% din totalul petro-
lului obþinut la nivel mondial în 2011,
an în care acestea controlau 52% din
rezervele dovedite globale, potrivit
companiei britanice BP Plc – al doilea
mare producãtor de þiþei din Europa.

Dolarul a urcat cu
0,3% vineri, la New
York, ajungând la
1,2743 unitãþi/euro.

Lista candidaþilor

1. Valentin Ionescu, propus de SIF
Moldova
2. Marius Dorel Olteanu, propus de FDI
Omninvest ºi FDI Omnitrust prin SAI
SIRA SA
3. Grigore Chiº, propus de SSIF Broker
SA
4. Irina Corona Rãdulescu, propusã de
SSIF Transilvania Capital
5. Iancu Adrian Stavrositu, propus de
SSIF Interfinbrok Corporation
6. Ovidiu Dan Gãlãþeanu, propus de
Radu Dimofte
7. Cristina Manuela Duþu, propusã de
Bogdan Baloºan
8. Andrei Aurel Suciu, propus de Ioan
Alexandru Botezan
9. Daniel Grigoropol, propus de Geor-
geta Camelia Grecu
10. Paul Gabriel Miclãuº
11. Dan Simionescu, SIF Transilvania
12. Ciprian Dan Costea, propus de
Nova Invest
13. Gheorghe Ovidiu Petru, propus de
Super Gold Invest
14. Alexander Etienne Hergan, propus
de Bogdan Baloºan
15. Gabriel Biriº, propus de Paul Miclãuº

Valentin Ionescu, de la SIF2 “Moldova” (stânga) ºi Dan

Simionescu, de la SIF3 “Transilvania” (dreapta), par sã fie

principalii favoriþi pentru preºedinþia Sibex, însã negocierile

între acþionari au loc pânã în ultima clipã.


