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Cinci regiuni spaniole,
retrogradate de Moody’s

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a revizuit
în scãdere ratingurile pentru cinci re-
giuni spaniole, din cauza agravãrii
problemelor de finanþare ale acesto-
ra. Ratingurile Andaluziei, Catalo-
niei ºi Murciei au fost coborâte cu cu
douã trepte, iar calificativele celor-
lalte regiuni - Extremadura ºi Casti-
lia-La Mancha, cu o treaptã. Ratin-
gul Cataloniei a ajuns la “Ba3”, de la
“Ba1”, cel al Andaluziei – la “Ba2”,
de la “Baa3”, iar cel al Murciei – la
“Ba3”, de la “Ba1”. În cazul Extre-
madura, calificativul a coborât la
“Ba1”, de la “Baa3”, iar pentru Ca-
stila-La Mancha, la “Ba3”, de la
“Ba2”. Ratingurile au perspectivã
negativã.

Economia Spaniei
continuã sã scadã

Economia Spaniei a scãzut, în pe-
rioada iulie-septembrie 2012, pentru
al cincilea trimestru consecutiv, evo-

luþie care ampli-
ficã presiunile
asupra premie-
rului Mariano
Rajoy pentru so-
licitarea de aju-
tor financiar eu-
ropean.

În perioada
m e n þ i o n a t ã ,

Produsul Intern Brut al Spaniei a
înregistrat un declin de 0,4%, com-
parativ cu precedentele trei luni,
conform, estimãrilor bãncii centrale
de la Madrid. Analiºtii aºteptau o
scãdere de 0,7%.

Economia spaniolã s-a contractat,
probabil, cu 1,7% în trimestrul al trei-
lea din 2012 comparativ cu perioada
similarã din 2011, din cauza nivelu-
lui ridicat al ºomajului, conform
Bãncii Spaniei.

Surse: Grecia ºi creditorii
sãi vor sã reducã þintele
de privatizare ale Atenei

Grecia ºi creditorii sãi internaþio-
nali s-ar putea înþelege în privinþa re-
ducerii þintelor de privatizare stabili-
te pe urmãtorii ani, anunþã publicaþia
Kathimerini, citând un proiect de do-
cument în acest sens. Potrivit acestu-
ia, þinta veniturilor din privatizãri va
fi redusã la 10 miliarde euro pânã în
2016, de la 19 miliarde euro, cât era
cifra stabilitã anterior de guvernul

elen.
Grecia a obþi-

nut doar 1,6 mi-
liarde euro din
privatizãri dupã
luna mai 2010,
când a obþinut
pachetul de sal-
vare de la credi-
torii internaþio-

nali. Oficialii de la Atena au infor-
mat cã þinta pentru anul curent, de 3
miliarde euro din privatizãri nu va fi
atinsã.

Londra vrea sã-ºi
revizuiascã relaþiile cu
Bruxelles-ul

William Hague, ministrul britanic
pentru relaþia cu UE, a lansat, ieri, un
avertisment în sensul cã luarea deci-
ziilor în blocul european trebuie sã
revinã la parlamentele naþionale.
Oficialul britanic aratã cã þara sa nu
vrea sã intervinã în deciziile mem-
brilor zonei euro în privinþa structu-
rii viitoare a uniunii monetare.
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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”

INVESTIÞIE DE UN MILIARD DE EURO

Negocieri reluate cu China pentru
CET-ul nou de la Rovinari

O delegaþie de la Ministerul Eco-
nomiei discutã, în aceste zile, la Bei-
jing, detaliile memorandumului care
va fi semnat cu compania chinezã
China Huadian Engineering Co., sus-
þin surse diplomatice apropiate situa-
þiei. Delegaþia ar fi condusã, po-
trivit surselor noastre, de secre-
tarul de stat Rodin Traicu.

China Huadian Engineering
Co. este câºtigãtoarea licitaþiei
pentru construirea noului grup
energetic de minimum 500 MW
de la Rovinari ºi va investi peste
1 miliard de dolari pentru reali-
zarea acestei lucrãri, a anunþat,
în varã, Ministerul Economiei.

Finanþarea amplei lucrãri va
veni tot din China, iar partea
românã va contribui cu aportul în natu-
rã. Sursele noastre mai afirmã cã pro-
iectul ar fi fost revitalizat de Ministerul
Economiei ºi Complexul Oltenia (so-
cietatea din care va face parte grupul),
dupã preluarea puterii de cãtre USLºi
dupã schimbarea directorilor unitãþi-
lor de producþie din Valea Oltului.

Delegaþia condusã de Rodin Trai-
cu ar mai fi avut întâlniri cu compa-

nii precum Guodian, China Guang-
dong Nuclear ºi China Coal, cãutând
sã atragã investitori chinezi ºi în pro-
iecte precum Unitãþile 3 ºi 3, hidro-
centrala Tarniþa sau construcþia de
grupuri noi pe cãrbune.

În mai, comisia de negociere pen-
tru Proiectul “Realizare grup ener-
getic nou de 500 de MW la Termo-
centrala Rovinari” a selectat oferta
depusã de compania chinezã China
Huadian Engineering Co. Ltd. Ofer-
ta chinezilor a întrunit cel mai mare
numãr de puncte (100), faþã de 78,75
puncte obþinute de Compania Maru-
beni Corporation.

La data respectivã, negocierea ºi
semnarea Memorandumului de Înþe-
legere între Complexul Rovinari
(n.r. care face acum parte din Com-
plexul Oltenia) ºi investitorul chinez
erau estimate sã fie finalizate la

sfârºitul lunii iunie 2012. Tot
atunci, întocmirea noului stu-
diu de fezabilitate ºi realizarea
evaluãrii aporturilor în naturã
avea termen de finalizare în
luna septembrie 2012, iar pen-
tru înregistrarea societãþii mix-
te de tip IPP, obþinerea autori-
zaþiilor, avizelor ºi certificate-
lor necesare pentru începerea
efectivã a construcþiei noii
centrale avea termen de finali-
zare în luna martie 2013.

Punerea în funcþiune a noului grup
energetic de minim 500 MW era
estimatã la sfârºitul anului 2015.

Schimbarea Guvernului din mai
a produs întârzieri de câteva luni
în acest proiect menit sã atragã
prima investiþie chinezã de am-
ploare din economia noastrã. Pro-
iectul a fost promovat începând
din anul 2010. (ANA ZIDARU)

DEªI LICITAÞIA S-A ÎNCHEIAT CU MULT
TIMP ÎN URMÃ

Nuclearelectrica încã
negociazã cu SNC Lavalin
l Nuclearelectrica: “Continuarea Proiectului
pentru Unitãþile 3 ºi 4 nu are de ce sã facã
obiectul unui referendum”

Studiul de fezabilitate actuali-
zat pentru construcþia Unitã-
þilor 3 ºi 4 de la centrala nu-

clearoelectricã de la Cernavodã in-
dicã acum o investiþie totalã de 6,5
miliarde de euro, mai scumpã cu pes-
te 50% faþã de costurile iniþiale de
circa 4 miliarde de euro, anunþate în
anul 2008.

Potrivit studiului ac-
tualizat de Ernst&Young,
SNC Lavalin, antreprenorul gene-
ral, va realiza cele douã unitãþi pen-
tru 4,8 miliarde de euro, la care se
mai adaugã alte costuri pânã la va-
loarea de 6,5 miliarde de euro. Sur-
se din piaþa de energie susþin cã Mi-
nisterul Economiei a fost consiliat
de consultant sã cearã Lavalin un
discount la oferta cu care a câºtigat
licitaþia.

Întrebaþi de ce s-a scumpit proiec-
tul ºi cum rãmâne cu oferta Lavalin,

reprezentanþii Nuclearelectrica
ne-au rãspuns: “Costul despre care
se vorbea în 2008 a fost evaluat pe
baza condiþiilor de piaþã din perioada
2003-2007. Noua evaluare se bazea-
zã pe condiþiile de piaþã actuale.

Informaþiile referitoare la preþul
contractului, precum ºi alte informa-

þii referitoare la oferta fi-
nalã a consorþiului Lava-
lin sunt informaþii strict

comerciale care þin de negocierea cu
SNC Lavalin. Aceastã negociere nu
este încã finalizatã".

Oficialii Nuclearelectrica ne-au
precizat cã, în calitate de contractor
general, SNC Lavalin se va ocupa de
Inginerie, Procurare ºi Construcþie
(EPC) a unitãþilor pe baza unui con-
tract “la cheie”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

ENERGIE

ITALO ROMENA NEAGÃ ZVONUL LEGÃTURII CU MAFIA ITALIANÃ

Paolo Mariani: “Atacul
dur la adresa BIR este
un atac împotriva Italiei”
I

nformaþiile apãrute în presã
potrivit cãrora o parte din Ma-
fia italianã, cu activitãþi în þara
noastrã, ar utiliza serviciile

Bãncii Italo Romena (BIR) sunt fal-
se, ne-a declarat, într-un interviu,
Paolo Mariani, directorul general al
bãncii.

Domnia sa ne-a precizat cã infor-
maþiile din presã prejudiciazã nu
doar imaginea BIR, ci ºi pe cea a Ita-
liei ºi chiar relaþiile dintre România
ºi Italia.

Directorul general al BIR ne-a ex-
plicat: “Atacul dur la adresa BIR îl
vãd ca pe un atac la adresa Italiei. Ori
se dovedeºte ceea ce se spune, ori se
ajunge la tribunal, pentru cã în joc
este demnitatea unei persoane ºi a
unei naþiuni, aºa cum este Italia, care
are raporturi importante cu Româ-
nia. Nu se poate spune cu uºurinþã cã
o bancã italianã aduce mafioþi în
România, pentru cã, din punctul meu
de vedere, au de suferit raporturile
dintre Italia ºi România. Nu existã
nicio legãturã între BIR ºi Mafia ita-
lianã. Din controalele noastre inter-
ne nu rezultã cã am avea clienþi care
sã aibã vreo legãturã cu criminalita-
tea organizatã ºi de asemenea nici nu

rezultã cã serviciile speciale din Ita-
lia ar întreprinde investigaþii în acest
sens.

În niciuna dintre inspecþiile pe
care le-a efectuat la BIR, BNR nu
a gãsit vreo problemã de acest gen.
Mai mult, ambasada Italiei în

România, cu care avem o relaþie
foarte bunã, a fost foarte surprinsã
de articolele recente din presã,
care sunt false”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

AVERTISMENT DE LA TEHERAN

Iranul ºi-ar putea opri
exporturile de petrol

Iranul a avertizat, ieri, cã ºi-ar
putea opri exporturile de petrol
dacã presiunile generate de sanc-

þiunile impuse de guvernele occi-
dentale se vor intensifica.

Ministrul iranian al petrolului, Ros-
tam Qasemi, a declarat ieri, la Dubai:
“Dacã sancþiunile vor continua sã se
intensifice, vom opri exporturile de
petrol cãtre întreaga lume. Lip-
sa petrolului iranian pe piaþã va
avea un efect dramatic asupra
preþurilor. Am pus la punct un
plan în baza cãruia putem func-
þiona ºi fãrã venituri din petrol.
Pânã acum nu am înregistrat
probleme serioase, însã dacã
sancþiunile vor fi reînnoite, vom
pune în aplicare «Planul B»”.

Amintim cã, anul acesta, þãrile oc-
cidentale au impus un embargou pe-
trolier împotriva Iranului, din cauza
programului nuclear al Teheranului,
destinat sã producã o bombã atomi-
cã. Iranul susþine, însã, cã programul
nuclear este paºnic.

La mijlocul acestei luni, Uniunea
Europeanã a decis sã-ºi înãspreascã
sancþiunile împotriva Iranului, în
special pentru tranzacþiile financiare
ºi sectoarele telecomunicaþiilor ºi
energiei, pe fondul impasului în care
au intrat negocierile cu privire la
programul nuclear.

În trecut, autoritãþile de la Teheran
au ameninþat cã ar putea închide

strâmtoarea Ormuz, locul pe unde
trece cea mai mare parte a exporturi-
lor de petrol din Orientul Mijlociu.

Rostam Qasemi susþine cã Iranul
produce în continuare patru milioane
de barili de þiþei pe zi (bpd), dezmin-
þind astfel informaþiile potrivit cãrora
producþia de profil a acestei þãri a scã-
zut la 2,7 milioane bpd. Potrivit celor

mai recente estimãri ale Organizaþiei
Þãrilor Exportatoare de Petrol
(OPEC), producþia de petrol a Iranu-
lui a scãzut la 2,72 milioane bpd în
luna septembrie, însã cifrele oficiale
transmise OPEC de cãtre autoritãþile
de la Teheran aratã o producþie de
3,75 milioane bpd în august.

Pe de altã parte, Qasemi a dezmin-
þit informaþiile recente conform cã-
rora exporturile de petrol ale Iranului
au scãzut la aproximativ 860.000 de
barili pe zi în luna septembrie (con-
form Agenþiei Internaþionale a Ener-
giei), de la 2,2 milioane barili/zi la
sfârºitul lui 2011. (A.V.)

(continuare în pagina 4)

Preþul petrolului brut a scãzut ieri, pe pieþele ex-

terne, investitorii fiind îngrijoraþi în privinþa evo-

luþiei economiei mondiale. Cotaþia þiþeiului West

Texas Intermediate cu livrare în decembrie a co-

borât cu 1,78 dolari (2%) la ora 09.54, la New

York Mercantile Exchange, ajungând la 86,87

dolari. La ICE Futures Europe din Londra, preþul

petrolului Brent cu livrare în decembrie a scãzut

cu 1,22 dolari (1,1%), la 108,22 dolari barilul.

RAPORT “DOING BUSINESS” 2013:

Þara noastrã, la fel de neatractivã pentru investitori ca anul trecut

Î
n ciuda reformelor din ultimii ani,
þara noastrã îºi menþine, aproape
de jumãtatea clasamentului, a ºap-
tezeci ºi doua poziþie în clasa-

mentul Bãncii Mondiale (BM) pri-
vind climatul de afaceri pentru 2013.

Dacã pe primele locuri se situeazã
Singapore, Hong Kong ºi Noua Zee-
landã, o poziþie mai favorabilã decât
þara noastrã au ºi Amenia (32), Afri-
ca de Sud (39), Mexic (48), Tunisia
(50), Ghana (64), Bulgaria (66) ºi
Turcia (71).

Bunele practici în domeniul credi-
tãrii, prin permiterea unei descrieri
generale, înlocuirea ºi extinderea ca-
tegoriilor de bunuri mobile acceptate
drept garanþie, cele mai multe dintre
noile drepturi ale creditorilor ºi debi-

torilor deopotrivã fiind incluse în
noul cod civil.

Au fost simplificate ºi formalitãþi-
lor de înregistrare a unei companii,
astfel cã este nevoie de ºase aprobãri,
10 zile (cu patru mai puþine decât
anul trecut) ºi 2,8% din venitul pe
cap de locuitor pentru a deschide o
afacere în þara noastrã.

Indicatorii care ne umbresc, însã,
reformele sunt cei ce vizeazã avizele
de construcþie, pentru obþinerea
cãrora un investitor are nevoie de
aproape 10 luni ºi va cheltui 79% din
venitul mediu ºi accesul la electricita-
te, obþinut în aproximativ ºapte luni.

La capitolul fiscalitate, deºi benefi-
ciem de unul dintre cele mai scãzute
cuantumuri din Uniunea Europeanã

(UE), avantajul comparativ nu se pãs-
treazã în raport cu alte economii din
afara spaþiului comunitar. 44,2% din
profitul companiilor merge cãtre stat,
prin intermediul a 41 de plãþi de impo-
zite ºi taxe, conform calculelor BM.

Europa de Est ºi Asia Centralã
este cea mai activã regiune

În perioade iunie 2012 – mai
2013, regiunea Europa de Est ºi Asia
Centralã s-a dovedit cea mai activã
regiune la îmbunãtãþirea mediului de
afaceri, Polonia fiind campionul
mondial în acest domeniu.

Administraþia de la Varºovia a
reuºit sã faciliteze înregistrarea de
proprietãþi prin digitalizarea dosare-

lor, plata taxelor a fost uºuratã de
promovarea declaraþiilor electroni-
ce, soluþionarea insolvenþelor a fost
transparentizatã ºi punerea în aplica-
re a contractelor a fost acceleratã de
numirea mai multor judecãtori pen-
tru cazurile comerciale.

Georgia a reuºit sã se situeze prin-
tre cele mai prietenoase 10 state cu
companiile, reformele din ºase do-
menii de referinþã au reuºit sã aducã
îmbunãtãþiri în planul creditelor, ac-
cesului de electricitate, fiscalitãþii,
soluþionãrii insolvenþei ºi comerþului
exterior. Astfel, în Georgia dureazã
71 de zile pentru conectarea la siste-
mul de electricitate ºi 74 pentru obþi-
nerea avizului de construcþie.

La rândul ei, Ucraina, deºi pozi-

þionatã pe locul 137, a reuºit sã avan-
seze 15 poziþii faþã de anul precedent
prin implementarea unor reforme
care au redus timpul ºi costurile
înfiinþãrii unei afaceri.

Singapore rãmâne lider –
trei zile pentru a începe o
afacere la costuri minime

Pentru al ºaptelea an consecutiv,
Singapore, una dintre cele mai boga-
te state din lume, este ºi statul cel mai
prietenos cu mediu de afaceri, unde
o companie se poate dechide în nu-
mai trei zile, cu capital zero.

ADELINA DABU
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