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Acord european privind
noile reglementãri ale
agenþiilor de rating

Comisia Europeanã, Parlamentul
European ºi Consiliul European au
ajuns, marþi, la un acord privind noile
norme de reglementare a agenþiilor de
rating, conformanunþului fãcutdecele
trei instituþii pe conturile lor Twitter.

Comisarul european pentru piaþã
unicã ºi servicii, Michel Barnier, a
salutat acest “acord important”, care
va permite reducerea dependenþei
excesive de ratinguri, eliminarea
conflictului de interese ºi stabilirea
unui regim de rãspundere civilã pen-
tru agenþiile de evaluare financiarã.

Conform acordului, agenþiile vor
trebui sã introducã un calendar care
va anunþa data la care vor publica ra-
tingurile privind datoriile suverane
ale statelor membre ale UE, cu res-
pectarea termenelor asumate. Ratin-
gurile vor putea fi publicate numai
cu o orã dupã închiderea sau cu o orã
înaintea deschiderii pieþelor din ca-
drul Uniunii.

Agenþiile de evaluare vor trebui,
de asemenea, sã-ºi justifice ratingu-
rile în mod amãnunþit ºi transparent,
iar dacã vor prejudicia un investitor,
vor putea fi trase la rãspundere civi-
lã, potrivit acordului.

Comisia Europeanã a
aprobat restructurarea
bãncilor spaniole
naþionalizate

Comisia Europeanã a aprobat,
ieri, planurile de restructurare ale ce-
lor patru bãnci spaniole naþionaliza-
te: “Bankia”, “Novagalicia”, “Cata-
lunyaCaixa” ºi “Banco de Valencia”.
De aceastã aprobare depinde acorda-
rea ajutorului financiar de 37 de mi-
liarde euro alocat de zona euro pen-
tru recapitalizarea sectorului bancar
spaniol. (V.R.)
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Preþul aurului, în cel mai
important declin al lunii

Cotaþia aurului a înregistrat ieri,
pe piaþa futures din SUA, cel mai im-
portant declin din aceastã lunã, pe
fondul aprecierii dolarului în con-
textul progresului extrem de lent în
privinþa discuþiilor pe marginea bu-
getului SUA, menite sã ducã la evi-
tarea “vârfului fiscal” în 2013.

În plus, investitorii speculeazã cã
îmbunãtãþirea condiþiilor economice
din SUA va reduce cererea pentru
acest metal considerat investiþie si-
gurã.

Conform unor date anunþate sãp-
tãmâna aceasta, încrederea consu-
matorilor din SUA a avansat, în luna
noiembrie, pânã la cel mai ridicat ni-
vel din ultimii patru ani, semn cã
sunt în creºtere cheltuielile gospodã-
riilor americane. Indicele Conferen-
ce Board privind încrederea consu-
matorilor americani a urcat la 73,7
puncte luna aceasta, de la 73,1 în oc-
tombrie. Nivelul din noiembrie este
cel mai ridicat din februarie 2008
pânã în prezent.

Analiºtii aºteptau un indice de nu-
mai 73 de puncte.

În plus, în Statele Unite cresc preþu-

rile locuinþelor, acestea înregistrând, în
septembrie, cel mai important avans
din iulie 2010 pânã în prezent.

Preþul aurului cu livrare în februa-
rie a coborât cu 1,9% ieri la ora
09.56, la Comex New York,
ajungând la 1.712 dolari uncia. Un
curs de închidere la acest nivel ar re-
flecta cea mai mare scãdere consem-
natã de preþul metalului galben dupã
data de 2 noiembrie.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)

DNA are multã treabã
la Transelectrica
D

irecþia Naþionalã Anti-
corupþie (DNA) are
multã treabã la Transe-
lectrica, derulând în pre-

zent vreo ºase investigaþii, susþin
surse din piaþã. Procurorii DNA ar
ancheta niºte plângeri primite de la
investitori spanioli în energie eolia-
nã, care susþin cã li s-ar fi refuzat
acordarea autorizaþiilor de racordare
sau cã li s-ar fi pretins mitã pentru a li
se elibera astfel de autorizaþii. O altã
anchetã ar viza contractul de închi-
riere dintre Transelectrica ºi Dagesh
Rom, proprietarul Platinum Center
(actualul sediu al transportatorului
de energie).

Procurorii ar mai strânge date ºi
despre nereguli în activitatea de im-
port-export energie, activitatea de
tranzit ºi Piaþa de Echilibrare (care
nu privesc fapte de corupþie din
Transelectrica), potrivit surselor
noastre.

Printre cei care au fãcut plângere
la DNA s-ar numãra, dupã cum se
vorbeºte prin Transelectrica, Corne-
liu Dicã, fost administrator al Eolica
Dobrogea.

Sub conducerea acestuia, Eolica
Dobrogea a acþionat în instanþã
Transelectrica, pe Horia Hãhãianu,
fost director general, pe Corneliu
Ene, director general adjunct al com-
paniei, ºi pe ANRE, pentru cã au re-
fuzat nejustificat sã încheie un pro-
ces verbal privind îndeplinirea unor

condiþii de racordare la reþea a parcu-
lui eolian de 600 MW de la Cogea-
lac.

Însã acþionarii Eolica au anunþat,
la începutul anului, cã au renunþat la
procesul respectiv, în care erau ceru-
te daune de 118 milioane de euro
anual. Eolica susþinea, la acea datã,
cã acþiunea în instanþã a fost iniþiatã
de administrator, respectiv Corneliu
Dicã, fãrã bazã legalã ºi fãrã acordul
acþionarilor. Astfel, compania cu ac-
þionariat elveþian, Eolica, a anunþat
cã administratorul de atunci, Corne-
liu Dicã, a decis singur sã înainteze
acþiuni în instanþã în numele Eolica
Dobrogea împotriva unor instituþii,
entitãþi ºi persoane din România,
printre care Transelectrica ºi ANRE.

“Aceste mãsuri au fost luate de

administrator fãrã ca acesta sã aibã o
bazã legalã, cu încãlcarea tuturor co-
durilor etice ºi de business ºi fãrã a
avea acordul firmei noastre ca acþio-
nar majoritar, deþinãtor al 95% din
Eolica Dobrogea”, se spunea într-un
comunicat al companiei.

În octombrie 2012, Iberdrola a
anunþat cã nu poate continua proiec-
tele eoliene programate pentru piaþa
româneascã, din cauza partenerului
Eolica, potrivit lui Adrian Goicea,
reprezentantul companiei spaniole
în România, aceasta anunþând ante-
rior proiecte de producþie a energiei
în valoare totalã de 2,5 miliarde
euro.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Urmãtorul numãr al ziarului "BURSA"
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“Misiune de la Dumnezeu”
sau fugã peste Atlantic?
Presa internaþionalã

a anunþat recent cã
noul guvernator al

Bãncii Angliei va fi cana-
dianul Mark Carney. Edi-
torialiºtii de la Financial
Times i-au întins covorul
roºu, pe care va pãºi la
mijlocul anului viitor,
dupã ce Mervyn King îºi
va fi încheiat mandatul.

Când a fost întrebat în
august 2012, într-un inter-
viu la BBC, Mark Carney
a negat în termeni absoluþi
intenþia de a candida pen-
tru postul de guvernator al
Bãncii Angliei. Numele
sãu nu a apãrut pe lista
candidaþilor oficiali, care a
fost închisã în urmã cu
aproape douã luni de Tre-
zoreria de la Londra.

George Osborne, minis-
trul de finanþe al Marii Bri-
tanii, a declarat în faþa Ca-
merei Comunelor cã fostul bancher de
laGoldmanSachsa fost “pur ºi simplu
cel mai bun, cel mai experimentat ºi
cel mai calificat din întreaga lume
pentru post”, dupã cumscrie Financial
Times. “Merg acolo unde provocarea
esteceamaimare”, a rãspunsCarney.

Mark J. Carney a fost numit gu-
vernator al Bãncii Canadei în 2007 ºi
a început mandatul de ºapte ani la 1
februarie 2008, conform datelor de
pe site-ul bãncii centrale canadiene.

Educat la Harvard ºi Oxford, Carney
a avut o carierã de 13 ani în cadrul
bãncii americane Goldman Sachs la
birourile din Londra, New York,
Tokyo ºi Toronto.

Ce nu se spune în nota biograficã
de pe site-ul Bãncii Canadei, dar se
aminteºte în Wikipedia, este faptul
cã “norocul” l-a urmãrit pe Carney ºi
în cazul acestei numiri. El a fost se-
lecþionat în defavoarea viceguverna-
torului Paul Jenkins, considerat fa-

vorit pentru cel mai impor-
tant post din sistemul ban-
car al Canadei.

Poate cã foºtii bancheri
de la Goldman Sachs sunt,
cu adevãrat, într-o “misiu-
ne de la Dumnezeu” pentru
a stopa criza economicã ºi
financiarã globalã. Într-o
declaraþie devenitã celebrã,
Lloyd Blankfein, directorul
executiv de la Goldman
Sachs, a precizat cã “ban-
cherii de investiþii fac doar
lucrul lui Dumnezeu”, deoa-
rece “ajutãm companiile sã
creascã prin facilitarea ac-
cesului la capital, compa-
niile care cresc creeazã bo-
gãþie, iar astfel se de-
clanºeazã un cerc virtuos”.

Prin numirea sa la con-
ducerea Bãncii Angliei,
Mark Carney se alãturã, în
lupta contra depresiunii
economice, altor nume ilus-

tre care au învãþat “meseria” la Gol-
dman Sachs. Mario Draghi, care a
beneficiat ºi el de o conjucturã ferici-
tã dupã demisia lui Axel Weber de la
Bundesbank, este actualul preºedin-
te al Bãncii Centrale Europene, iar
William Dudley este preºedinte ºi
directorul executiv al Federal Reser-
ve Bank of New York.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 13)

BERD a vândut 0,4% din “Petrom”
pentru 19 milioane de euro

BERD a vândut, ieri, un pachet de
0,4% din Petrom (230 de milioane
de acþiuni), pentru aproximativ 19
milioane de euro, în mai multe tren-
zacþii intermediate de Raiffeisen Ca-
pital & Investment ºi Wood & Co.

Pachetul reprezintã 20% din
întreaga deþinere a Bãncii Europene
pentru Reconstrucþie ºi Dez-
voltare la Petrom, care era an-
terior de 2,03%.

Tranzacþiile s-au realizat la
preþul de 0,37 lei/acþiune, cu
6,32%sub închidereademarþi.

BERD a devenit acþionar la
Petrom în 2004, pentru a sus-
þine privatizarea companiei
de stat.

Kevin Bortz, Director Re-
surse Naturale la BERD, a
declarat: “Exitul parþial din
Petrom are loc întrucât atractivitatea
României pentru investitorii institu-
þionali a crescut”.

Mariana Gheorghe, directorul ge-
neral al Petrom, considerã cã tran-
zacþia BERD va contribui ºi la dez-
voltarea pieþei de capital româneºti,
prin creºterea lichiditãþii la Bursa de
Valori Bucureºti”.

O parte din acþiunile OMV Pe-
trom vândute ieri au fost cumpãrate
de unele fonduri administrate de
Franklin Templeton, potrivit unor
surse din piaþa de capital.

Franklin Templeton a acumulat,
anul acesta, pachete semnificative la
Petrom.

Unele surse din piaþa de capital, ci-
tate de Mediafax, susþin cã prin achi-
ziþiile de miercuri, Franklin Temple-
ton a vizat ºi diminuarea presiunii la
vânzarea acþiunilor OMV Petrom,
astfel încât preþul pe bursã sã poatã
urca ºi sã ducã la creºterea activului
net al Fondului Proprietatea la peste 1
leu/acþiune ºi, astfel, FP sã poatã dis-

tribui dividende anul viitor.
Legislaþia nu permite acordarea

de dividende în cazul în care valoa-
rea activului net pe acþiune este sub
valoarea nominalã, de 1 leu, cum
este în prezent la Fondul Proprieta-
tea, dupã ce activul net a scãzut în
luna iunie sub valoarea nominalã, ca

urmare a intrãrii Hidroelectrica
în insolvenþã. La finalul lunii
octombrie activul net al Fondu-
lui Proprietatea era de 0,96
lei/acþiune.

Compania OMV Petrom este
controlatã de grupul austriac
OMV, care deþine 51,01% din ac-
þiuni, în timp ce statul român are
prin Ministerul Economiei
20,64% din titluri. În acþionariat se
mai regãseºte Fondul Proprietatea
(20,11%) ºi SIF Oltenia (1,09%).

Anul trecut, profitul net al grupu-
lui a fost de 3,76 miliarde lei (885
milioane euro), iar în primele nouã
luni din acest an câºtigul a fost de
2,89 miliarde lei (652 milioane
euro), cu 1% mai mic decât în ace-
eaºi perioadã a lui 2011.

ADINA ARDELEANU

Ziua noastrã Naþionalã: La mulþi ani!

Pe 1 Decembrie 1918, Aduna-
rea Naþionalã de la Alba Iulia,
constituitã din 1228 delegaþi,

care aveau susþinerea a 100.000 de
persoane adunate la eveniment din

toate colþurile þãrii, a adoptat o Re-
zoluþiune care consfinþea unirea tu-
turor românilor din Transilvania ºi
întreg Banatul cu þara mamã. Acesta
este cel mai mic rezumat al unei
mari file de istorie.

A devenit o obiºnuinþã ca de 1
Decembrie, diverse personaje pu-
blice sã-ºi lepede hainele de lucru
ºi sã îmbrace straiele strãlucitoare
ale patriotismului de paradã ºi sã
scoatã panglici tricolore pe gurã.
Tancuri ºi avioane atinse de ruginã
sunt scoase din hangare ºi sunt tri-
mise la plimbare pe marile bule-
varde pentru a fi salutate din mers.
Televiziunile preparã în direct
mlaºtini întregi de fasole traversa-
te de ciolane fierbinþi, frig kilo-
metri de cârnaþi ºi descoperã cu sa-
tisfacþie români care au reuºit în

viaþã, de cele mai multe ori, dupã
ce au...emigrat. Aceasta este par-
tea aflatã la vedere ºi care în fond
valoreazã mai puþin.

Dacã însã în adâncul sufletului
simþiþi cã încã se mai miºcã ceva pe 1
Decembrie, când ascultaþi imnul ºi
vedeþi tricolorul, e foarte bine, e
chiar un motiv de sãrbãtoare. În ca-
zul în care vã aflaþi în aceastã cate-
gorie vã urãm un autentic : „La mul-
þi ani!”. Dacã nu simþiþi nimic, nu e
o dramã pentru lumea în care trãim,
vã urãm doar: „Sã aveþi o zi liberã
plãcutã!”. n

Urmãtorul numãr al
ziarului "BURSA" va

apãrea marþi, 4 decembrie.
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