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Moody’s a retrogradat
ºase state europene

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s a redus, luni seara, califica-
tivele a ºase state din Europa, mo-
tivându-ºi decizia prin “incertitudi-
nile care planeazã asupra perspecti-
velor reformelor structurale, bugetu-
lui ºi economiei din zona euro”.

Moody’s a redus calificativul Ita-
liei, Spaniei ºi Maltei la A3, cel al
Slovaciei ºi Sloveniei la A2, iar cel al
Portugaliei la Ba3, avertizând cã, pe
termen mediu, ar putea retrograda
din nou ratingul acestor þãri. Totoda-
tã, Moody’s a atras atenþia cã are în
vedere reducerea ratingului de top
“AAA” de care beneficiazã Franþa,
Marea Britanie ºi Austria.

Fitch ºi S&P au
retrogradat bãncile
spaniole

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch a retrogradat ratingurile celor
mai mari bãnci spaniole, iar Stan-
dard & Poor’s (S&P) a tãiat califica-
tivul acordat întregului sector bancar
din Spania, pe fondul temerilor pri-
vind dificultãþile de finanþare ºi con-
diþiile economice dificile.

Bãncile retrogradate de Fitch sunt
“Santander”, BBVA, “Bankia” ºi
“CaixaBank”, care au perspectivã
negativã.

Economia Greciei a
scãzut cu 7% în ultimele
trei luni din 2011

Economia Greciei s-a contractat
cu 7% în trimestrul al patrulea din
2011, în ritm anual, dupã un declin
de 5% în trimestrul precedent, anun-
þã Agenþia Naþionalã de Statisticã de
la Atena (ELSTAT).

Profitul BCE din
obligaþiunile elene
ar putea reduce
datoria Greciei

Profitul obþinut de Banca Centralã
Europeanã (BCE) din obligaþiunile
guvernamentale elene ar putea fi uti-
lizat la restructurarea datoriei Gre-
ciei, potrivit spuselor lui Benoit Co-
eure, membru în comitetul executiv
al instituþiei. Acesta a declarat:
“Dacã vor fi înregistrate profituri din
titlurile elene, acestea ar trebui dis-
tribuite statelor membre, care le vor
putea folosi pentru a contribui la sus-
tenabilitatea datoriei Greciei”.

Frieden: Grecia
rãmâne în zona euro
în anumite condiþii

Eºecul Greciei în îndeplinirea tutu-
ror condiþiilor stabilite de Europa ºi
Fondul Monetar Internaþional pentru
noul pachet de salvare va duce la
ieºirea þãrii din zona euro, potrivit
afirmaþiilor ministrului luxembur-
ghez al Finanþelor, Luc Frieden.

EFSF are, în
continuare, rating
“AAA” de la Moody’s

Moody’s a confirmat ratingul pro-
vizoriu pe termen lung “AAA”
atribuit obligaþiunilor Fondului Euro-
pean de Stabilitate Financiarã
(EFSF), cu perspectivã stabilã, care
reflectã în principal perspectivele de
rating atribuite Germaniei, Olandei,
Finlandei ºi Luxemburgului. (V.R.)
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“Prospecþiuni” estimeazã o scãdere
de 30 de milioane de euro a afacerilor
l Gehrig Schultz, CEO: Nu vom mai angaja cei 3200 de oameni pe care aveam de
gând sã-i angajãm în 2012, din cauza întârzierii autoritãþilor în acordarea licenþelor

Reporter: Care sunt obiectivele
“Prospecþiuni” pentru anul 2012?

Gehrig Schultz: Vom continua
sã ne dezvoltãm serviciile geologi-
ce ºi geofizice care sunt de bazã
pentru activitatea noastrã prin ex-
tindere internaþionalã. Am început
sã lucrãm la dezvoltarea unei gene-

raþii viitoare de geologi ºi geofizi-
cieni pentru ca afacerea noastrã sã
fie sustenabilã ºi sã asigurãm resur-

se minerale pentru generaþiile ur-
mãtoare.

Obiectivul nostru este sã avem o
cifrã de afaceri de aproximativ 75
milioane de euro. Din nefericire,
este cu aproximativ 30 de milioane
de euro mai puþin decât ne planifi-
caserãm la sfârºitul lui 2011. Aceas-
tã scãdere a cifrei de afaceri a fost
cauzatã de întârzierile în aprobarea
de cãtre primul-ministru ºi de Parla-
ment a concesiunilor pentru cea
de-a zecea rundã de acordãri de li-
cenþe de cãtre Agenþia Naþionalã
privind Resursele Minerale. Nu
ºtim exact cât de mare va fi întârzie-
rea proiectelor, dar ne aºteptãm ca
lucrãrile seismice angajate sã nu
înceapã mai devreme de al patrulea
trimestru.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Frumoasa adormitã
din BVB: Consiliul

Agitaþia stârnitã la Bursã de
schimbarea Consiliului ºi a
conducerii executive, la

începutul acestui an ºi la finalul anu-
lui trecut, declaraþiile de genul “este
nevoie de schimbare!, “foºtii sunt
rãi, noi suntem buni!”, “vom face,
vom drege!” au fost înlocuite de o
mare... liniºte.

ªºººº!
Probabil, se lucreazã!
Noul preºedinte Lucian

Anghel a prezentat, luni, strate-
gia pânã în 2015 a Bursei de Va-
lori Bucureºti, elaboratã de
echipa sa, în prima ºedinþã a
consiliului de administraþie, þi-
nutã pe 9 februarie 2012.

O lunã de zile a durat convo-
carea acelei ºedinþe cruciale.

CNVM nu a tãrãgãnat; potri-
vit lui Lucian Anghel, CNVM
s-a comportat exemplar ºi a va-
lidat noul Consiliu în 48 de ore
de la depunerea actelor.

Le-a luat o lunã sã þinã pri-
mul Consiliu, dar, în final, s-au
întâlnit! Consiliul a întocmit o strate-
gie, însã, o nouã piedicã... Nu are
cine sã o implementeze, pentru cã
bursa nu mai are director general din
noiembrie... Strategia nu precizeazã
þinte concrete, din acelaºi motiv...
Ele trebuie stabilite împreunã cu
noul CEO.

Încã de anul trecut, presa s-a între-
bat cine îi va lua locul lui Valentin
Ionescu, demis în luna noiembrie, pe
motiv cã nu ºi-ar fi îndeplinit þintele
contractuale asumate. Au fost fãcute

diverse scenarii, însã varianta cea
mai plauzibilã a fost cã BVB va an-
gaja o firmã de recrutare care sã îi
furnizeze un executiv.

Alegerile Bursei

Luni, Consiliul Bursei a confirmat
cã a decis (tot în prima sa ºedinþã) sã
apeleze la o firmã de recrutare.

Însã, abia de aici începe greul.

Administratorii au de fãcut niºte
alegeri capitale.

Mai întâi, BVB va organiza o lici-
taþie sã aleagã compania de “executi-
ve research”.

Pardon! Mai întâi trebuie sã-ºi
aleagã consultanþi pentru licitaþie,
secretarã care sã redacteze anunþul
ºi, nu în ultimul rând, când ºi unde sã
îl publice.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)

Decebal Traian Remeº (stânga) ºi Avram Mureºan au fost condamnaþi la câte 3 ani de închisoare cu

executare în dosarul în care sunt acuzaþi de fapte de corupþie. Citiþi detalii în pagina 3
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Obiectivul “Prospecþiuni” este o cifrã de afaceri de aproximativ 75 milioane de
euro, în 2012, ne-a spus Gehrig Schultz, CEO “Prospecþiuni” Bucureºti (simbol
PRSN), în cadrul unui interviu.
Domnia sa a explicat cã cifra este în scãdere din cauza întârzierilor în aprobarea
de cãtre primul-ministru ºi de cãtre Par-
lament a concesiunilor pentru cea de-a
zecea rundã de acordãri de licenþe de
cãtre Agenþia Naþionalã privind Resur-
sele Minerale.
Potrivit lui GehrigSchultz, din cauza aces-
tor întârzieri, “Prospecþiuni” nu va mai
angaja cei 3200 de oameni pe care avea
de gând sã-i angajeze în 2012. “În final
economia va pierde aproape 13.000
locuridemuncãdincauzaacestor întârzieri”,
ne-a mai spus domnia sa.

BRD ar putea sã emitã obligaþiuni în euro

O posibilã majorare de ca-
pital la BRD nu este pre-
vãzutã pentru anul aces-

ta, în schimb banca ar putea sã
lanseze o emisiune de obligaþiuni
în euro, a declarat, ieri, Guy Pou-
pet, preºedintele – director gene-
ral al BRD.

Domnia sa a precizat: “Nu este
prevãzut acest lucru chiar deloc
(n.r. o majorare de capital în 2012).
Nu avem nevoie pentru a ne des-
fãºura activitatea, chiar dacã în
fiecare an cerem aprobarea AGA
pentru a face majorare de capital.
Aceasta nu este prevãzutã în cursul
anului 2012. În schimb, vom conti-
nua sã ne diversificãm sursele de
finanþare aºa cum facem de obicei.
Poate vom face emisiuni de obliga-
þiuni, aºa cum am procedat în trecut
ºi pentru aceasta vom cere autori-
zarea AGA ºi studiem în perma-
nenþã posibilitatea de a proceda la
emisiuni de obligaþiuni”.

Lansarea unei emisiuni de obliga-
þiuni este legatã de condiþiile din pie-
þe, de chestiuni de preþ, absorbþie din

piaþã sau de chestiuni de calendar,
potrivit domniei sale.

Preºedintele BRD a adãugat:
“Dacã decidem sã facem o emisiune,
este vorba de calendar ºi vom alege o
fereastrã care va facilita succesul
emisiunii noastre. Aºa se obiºnuieºte
pentru toate emisiunile noastre,
avem expertizã localã ºi internaþio-
nalã. Nu cred cã emisiunile noastre
de obligaþini sunt în concurenþã cu
cele ale statului”.

Guy Poupet a menþionat cã banca
mamã (n.r. Societe Generale) repre-
zintã una dintre sursele de finanþare,
dar BRD foloseºte ºi resurse de pe
piaþa localã.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

China vrea sã ajute
Europa, dar nu prezintã
nimic concret
l Premierul de la Beijing aduce din nou în
atenþie obþinerea statutului de economie de piaþã
pentru þara sa

Premierul chinez Wen Jiabao a
declarat, ieri, cã þara sa este gata
sã-ºi sporeascã participarea la

eforturile de rezolvare a crizei datorii-
lor din Europa, dorind sã vadã cã cel
mai mare partener comercial al sãu “îºi
menþine stabilitatea ºi prosperitatea”.

Oficialii din China ºi partenerii lor
europeni s-au întâlnit ieri, la Beijing,
în prima zi a summit-ului UE-China,
unde premierul þãrii asiatice a decla-
rat cã aceasta este dispusã sã se im-
plice mai profund în rezolvarea cri-
zei datoriilor, dar UE trebuie sã tri-
mitã un mesaj mai clar în privinþa
consolidãrii finanþelor sale.

“Aºteptãm ca þãrile puternic înda-
torate sã-ºi consolideze finanþele,
sã-ºi taie deficitele bugetare ºi sã-ºi
reducã datoriile”, a spus Wen, adã-
ugând: “Sperãm cã UE va ajunge, în
curând, la un consens intern, va lua

decizii politice ºi va trimite comuni-
tãþii internaþionale un semnal mai
clar ºi un mesaj mai puternic”.

Ca ºi în intervenþiile anterioare,
premierul Chinei nu a venit nici de
aceastã datã cu o propunere concretã
privind modalitãþile prin care ar
putea sprijini Europa.

În schimb, pãrþile au informat cã
au cãzut de acord “sã dea un nou im-
puls” eforturilor Beijingului de a ob-
þine de la Uniunea Europeanã statut
deplin de economie de piaþã.

Anunþul de ieri vine dupã ce, în sep-
tembrie 2011, acelaºi Wen Jiabao de-
clara cã þara sa vrea sã sprijine Europa
în eforturile de ieºire din criza datorii-
lor, prin sporirea investiþiilor în regiu-
ne, însã ar vrea sã primeascã în schimb
statutul de economie de piaþã. (V.R.)

(continuare în pagina 4)
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PRINÞUL CAROL MIRCEA - RECUNOSCUT MOªTENITOR
LEGAL ÎN ROMÂNIA

Peste 62% din averea Casei Regale îi
revine Prinþului Paul
l Averea Casei Regale a fost estimatã la 180 milioane euro, în 2010

Alteþa Sa Regalã Prinþul Ca-
rol Mircea al României, ta-
tãl Prinþului Paul, a fost re-

cunoscut, ieri, de justiþia românã,
ca prim fiu legitim ºi moºtenitor le-
gal al Majestãþii Sale Regele Carol
al II-lea. Ca urmare, Prinþului Paul

îi revine 62,5% din averea pe care
Casa Regalã o are în România -
estimatã la 180 milioane euro, în
2010 -, la fel cum i-a revenit ace-
eaºi proporþie din averea deþinutã
de Casa Regalã în alte þãri în mo-
mentul în care Prinþul Carol Mircea

a primit aceastã recunoaºtere în sta-
tele respective.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Citiþi detalii în pagina 11.


