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Preþul petrolului, în cel mai mare
declin lunar din ultimii trei ani

Preþul þiþeiului brut a înregis-
trat, în mai, cea mai impor-
tantã scãdere lunarã din ulti-

mii trei ani, la bursa din New York,
pe fondul speculaþiilor potrivit cãro-
ra încetinirea econo-
miei SUA ºi criza dato-
riilor din Europa vor
reduce cererea de com-
bustibili.

Cotaþia þiþeiului West
Texas Intermediate cu
livrare în iulie a coborât
cu 1,3% ieri, la ora
10.08, la New York
Mercantile Exchange,
ajungând la 86,68 dola-
ri barilul. Luna aceasta,
preþul petrolului a pier-
dut 17% pe piaþa ameri-
canã, declinul fiind cel mai impor-
tant din decembrie 2008 pânã la mo-
mentul actual. De la începutul anu-
lui, cotaþia þiþeiului a pierdut aproape
12 procente.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare

în iulie a scãzut cu 0,9%, la 102,50
dolari/baril. Luna aceasta, cotaþia a
pierdut circa 14% la bursa londone-
zã – cel mai important declin din mai
2010 pânã în prezent.

Scãderea de
ieri a preþului
petrolului a ur-
mat informaþiei potrivit cãreia a
crescut numãrul solicitãrilor de
ajutor de ºomaj în SUA. Conform
Departamentului Muncii de la

Washington, numãrul solicitãrilor
iniþiale de ajutor de ºomaj a
crescut cu 10.000, la 383.000 sãp-
tãmâna trecutã.

În plus, ADPEmployer Services a
anunþat cã numãrul pos-
turilor nou create în eco-
nomia SUA a sporit cu
133.000 luna trecutã,
dupã un avans de
113.000 în aprilie. Ana-
liºtii estimau un avans de
150.000.

O influenþã negativã
asupra pieþei petrolului a
avut-o ºi anunþul privind
creºterea economiei
SUA în trimestrul întâi
din 2012. Conform De-
partamentului Comerþu-
lui, PIB-ul SUA a avut o
expansiune de 1,9% în
primele trei luni din

2012, în ritm anual, faþã de 2,2%, cât
estima administraþia americanã.

ALINA VASIESCU
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Urmãtoarea apariþie

a ziarului “BURSA” va fi
în data de 05 iunie 2012

n Însemnãri din Roºia Montanã (VII). “Autoritãþile
trebuie sã fie conºtiente cã aºa nu se mai
poate continua în Roºia Montanã!”
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Varã fierbinte pentru
Nabucco

Consorþiul Nabucco a înaintat, în
septembrie 2011, Consorþiului Shah
Deniz II din Azerbaidjan o propunere
privind conceptul de bazã al gazoduc-
tului Nabucco. Christian Dolezal, pur-
tãtor de cuvânt al consorþiului Nabuc-
co, ne-a declarat: “În luna mai 2012,
am înaintat o propunere suplimentarã,
privind scenariul Nabucco Vest. Ne-
gocierile dintre acþionarii Nabucco ºi
parteneriiShahDeniz II sunt încursde
desfãºurare în vederea
gãsirii celei mai bune
soluþii. Se aºteaptã ca o
decizie în acest sens sã fie luatã de
consorþiul Shah Deniz II în aceastã
varã”.

Precizãrile Nabucco au fost solici-
tate de ziarul BURSA ca poziþie la
declaraþia bulversantã a unui oficial
al SOCAR. Elshad Nassirov, direc-
tor în cadrul SOCAR, a apãrat recent
poziþia Nabucco în cadrul licitaþiei
Shah Deniz II, dar, în acelaºi timp, a
promovat proiectul concurent
TANAP, care riscã sã înjumãtãþeascã

sau chiar sã anuleze gazoductul
susþinut de Uniunea Europeanã.

Varianta lungã a gazoductului Na-
bucco rãmâne în cãrþi pentru licitaþia
de vânzare a gazului din zãcãmântul
azer Shah Deniz II, în ciuda declara-
þiilor oficialilor BP, a precizat oficia-
lul SOCAR. “Pentru noi, Nabucco
este în continuare o opþiune pentru
vânzarea gazelor deoarece alternati-
va sudicã propusã - TANAP - este

doar un concept”, a
adãugat domnia sa.

Elshad Nassirov a
spus apoi cã estimeazã cã Azerbaid-
janul o sã cadã la înþelegere cu Tur-
cia pentru TANAP la finele lunii iu-
nie (n.r. întâmplãtor sau nu, sfârºitul
lunii iunie este speculat de
ITAR-TASS, conform unor surse
din mediul de afaceri londonez, ca
datã la care Nabucco va fi abandonat
oficial).

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)
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BRIGITE EBLE, GRUPUL BOSCH:

Fãrã ajutor de stat nu am
mai fi investit în România
l ”Statul ne deconteazã facturile, nu ne scuteºte de la taxe”, a spus
directorul general al Grupului “Bosch”

D
acã statul nu acorda aju-
tor Grupului "Bosch",
corporaþia nu ar mai fi
construit fabrica de la

Cluj ºi nu ar mai fi extins unitatea din
Blaj, a declarat, ieri, într-o conferin-
þã de presã, Brigite Eble, directorul
general al corporaþiei ºi reprezentan-

tul grupului în þara noastrã.
Domnia sa a þinut sã precizeze cã

declaraþiile referitoare la ajutorul de
stat pentru investiþiile menþionate,
fãcute, recent, de preºedintele Con-
siliului Judeþean Cluj Alin Tiºe sunt
eronate: “Domnul Tiºe este cel care
a avansat cifre pentru ajutorul de stat

ºi a fost o informaþie eronatã. Avem
estimãri, dar nu se poate spune cu
exactitate o cifrã, pentru cã aceasta
se calculeazã în funcþie de maºinile,
echipamentele folosite etc. Oricum,
cifra este mai micã de 30 de milioane
de euro, cât a anunþat Alin Tiºe”.

Potrivit directorului general al
Grupului “Robert Bosch”, ajutorul
acordat de statul român reprezintã
subvenþii, nu scutiri de taxe ºi impo-
zite, aºa cum a precizat reprezen-
tantul Consiliului Judeþean Cluj.
Brigite Eble s-a arãtat foarte mulþu-
mitã de colaborarea cu autoritãþile
noastre: “Legislaþia din România în
acest domeniu este foarte bunã.
Explicã foarte bine toatã procedura.
(…) În cadrul Ministerului Finanþe-
lor sunt specialiºti foarte buni, care
au negociat transparent cu noi. Am
prezentat o documentaþie foarte va-
stã, de 500 de pagini, care a fost
analizatã de minister ca sã ne dea
acest ajutor. Pentru a primi banii,
însã, va trebui sã prezentãm facturi.
Totul este foarte strict, nu putem
avea banii înainte. Apreciez foarte
mult modul în care lucreazã autori-
tãþile române, în celelalte þãri nu se
întâmplã acest lucru".

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n Numãrul angajatorilor care
plãtesc pensii facultative va
scãdea
n Rompetrol se extinde în Ge-

orgia, unde mizeazã pe afa-
ceri de 200 milioane dolari,
similare cu 2011

PAGINA 12 – BURSA ENERGIEI
n Regal Petroleum iese de pe piaþa noastrã
n Sterling a încheiat un contract de foraj cu GSP

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Comisia Europeanã: Spania trebuie sã prezinte pla-

nul pentru restructurarea “Bankia”
n SUA sancþioneazã producãtorii sud-coreeni de elec-

trocasnice

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Anomalii de campanie, „ga-
ranþii” fãrã sens, minciuni
dovedite
n EURO 2012: Premii de 196

milioane euro, fotbaliºti de
peste 3 miliarde

PAGINA 3 – POLITICÃ ªI ECONOMIE
n Masacrul inocenþilor - Editorial semnat de Cornel

Codiþã
n Crin Antonescu nu susþine taxa de solidaritate pro-

pusã de premierul Ponta

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n Oprescu: Pânã la preluarea mandatului meu, s-au

cheltuit în Centrul Vechi 47 de milioane de dolari

SUMAR

Stocurile de petrol brut din

SUA au scãzut cu 353.000

de barili, la 385,9 milioane

de barili sãptãmâna trecutã,

conform American Petroleum

Institute.

Nivel minim pentru
leu, faþã de dolar

Banca Naþionalã a României
(BNR) a afiºat, ieri, un curs de
3,5939 lei/dolar, nivel care reprezin-
tã un nou maxim istoric. În ziua pre-
cedentã, cursul dolar/leu a fost de
3,5864, cea mai mare valoare atinsã
pânã atunci.

În þara noastrã, cursul valutelor
faþã de moneda naþionalã este calcu-
lat prin intermediul cursului
euro/leu. Pe fondul evoluþiei negati-
ve a leului faþã de moneda europeanã
din ultimele sãptãmâni ºi a deprecie-
rii acesteia din urmã faþã de dolar,
leul a scãzut într-un ritm mai accele-
rat în comparaþie cu moneda ameri-
canã. Din data de 27 aprilie, când
Guvernul Ungureanu a fost demis în
Parlament, euro s-a apreciat faþã de
leu cu 9,05 bani, respectiv 1,02%, în
timp ce dolarul a crescut cu 28,65
bani, respectiv 1,08%.

Un leu slab ieftineºte exporturile
ºi scumpeºte importurile. Mihai Io-

nescu, secretarul general al Asocia-
þiei Naþionale a Exportatorilor ºi
Importatorilor din România
(ANEIR), atrãgea atenþia, însã, în
urmã cu douã luni, cã un curs supraa-
preciat poate sã genereze pierderi
exportatorilor, în cazul în care sem-
neazã contracte anticipând un nivel
apropiat în viitor, iar acesta se
depreciazã.

La finalul anului, aproximativ
30% dintre exporturile þãrii noastre
se realizau cu þãri din afara Uniunii
Europene, þinta fiind atingerea unei
ponderi de 40%, ne-a declarat
domnia sa.

La ora 10.39, la New York, un
euro era cotat la 1,2375 dolari, în
creºtere cu 0,6% faþã de ºedinþa pre-
cedentã, cel mai redus nivel din iulie
2010, când cursul a fost de 1,1877
dolari/euro.

ALEXANDRU SÂRBU

BCE vrea reformã
bancarã

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene (BCE), Mario Draghi, a
adresat un apel politicienilor din UE
sã îºi clarifice viziunea cu privire la
viitorul euro, în sensul rezolvãrii cri-
zei datoriilor ºi al refacerii încrederii
investitorilor, sugerând cã primul
pas în acest sens ar fi centralizarea
reglementãrilor din sectorul
financiar.

“Cu cât va fi clarificatã mai
curând aceastã viziune, cu atât va fi
mai bine pentru Uniunea Europea-
nã”, a spus Draghi în cadrul unei au-
dieri în faþa comisiei de afaceri mo-
netare ºi financiare din Parlamentul
European.

Mario Draghi a cerut Europei sã
stabileascã un mod centralizat de
sprijinire a bãncilor care se confrun-
tã cu dificultãþi financiare, criticând
autoritãþile naþionale de reglementa-
re pentru cã au ales “cea mai proastã
soluþie” în susþinerea sectorului
bancar prin întârzierea deciziilor
dificile.

Mario Monti: Italia
este expusã masiv la
contagiunea crizei

Italia are o expunere uriaºã la ri-
scul de contagiune a crizei datoriilor
din zona euro, a declarat, ieri, pre-
mierul Mario Monti, sugerând cã
Banca Centralã Europeanã (BCE) ar
putea sã intervinã pentru reducerea
costurilor împrumuturilor.

Monti ºi-a exprimat frustrarea faþã
de creºterea costurilor de finanþare
ale Italiei, dupã jumãtatea lunii mar-
tie a acestui an, în pofida estimãrilor
cã deficitul bugetar al þãrii va fi cu
mult sub media Uniunii Europene, în
2012.

Surse: Unii analiºti
S&P ar putea fi puºi
sub acuzare

Procurorii italieni au finalizat o
anchetã privind retrogradarea þãrii
de cãtre Standard & Poor’s (S&P),
spun surse apropiate situaþiei, citate
de Reuters, adaugând cã cinci actuali
ºi foºti analiºti ai agenþiei de evalua-
re s-ar putea confrunta cu procese
penale.

Ancheta face parte dintr-o investi-
gaþie mai amplã a unei serii de retro-
gradãri, care au determinat vânzãri
masive de active italiene în luna
ianuarie.

Banca Mondialã
pledeazã pentru
eurobonduri

Economia mondialã va fi supusã
riscurilor vreme de câþiva ani din ca-
uza turbulenþelor persistente din Eu-
ropa ºi a incertitudinii sporite, con-
form preºedintelui Bãncii Mondiale,
Robert Zoellick.

Zoellick afirmã cã þãrile din zona
euro trebuie sã iamãsuri mai consisten-
te, precum emisiunea de eurobonduri.

Încetineºte creºterea
economiei Poloniei

Economia Poloniei a înregistrat o
creºtere de 3,5% în primul trimestru
din 2012, faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, însã avansul a încetinit
de la 4,3% în ultimele trei luni din
2011, pe fondul crizei din zona euro.

Creºterea de 3,5% este conformã
aºteptãrilor analiºtilor.

V.R.


