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OMV Petrom - compania
fanion a bursei locale

lAdrian Tãnase, CEO BVB: “OMV Petrom este unul din partenerii bursei locale în promovarea pieþei de capital din România în rândul investitorilor
internaþionali”lAdrian Codirlaºu, vicepreºedinte CFA România: “Petrom va trebui sã realizeze investiþii în energie regenerabilã”lRãzvan Stãnuþ, analist
TradeVille: “Odatã cu includerea în indicii de piaþã emergentã ai FTSE Russell ar trebui sã asistãm la o creºtere a interesului investitorilor strãini pentru acþiune”

O
MV Petrom (SNP) este
una dintre companiile fa-
nion ale bursei noastre,
care a contribuit puternic
la dezvoltarea pieþei de
capital, considerã analiºtii
consultaþi de BURSA.

Compania s-a eficientizat în anii scurºi
de la privatizarea din 2004, devenind
un campion la nivel naþional pe dome-
niile sale de activitate, iar astãzi Pe-
trom aniverseazã 20 de ani la bursã, pe-
rioadã în care compania a crescut de

câteva zeci de ori.
Preþul internaþional al barilului de pe-

trol rãmâne în continuare un factor im-
portant pentru evoluþia viitoare a rezulta-
telor OMV Petrom ºi a preþului acþiunilor
SNPla Bursa de Valori Bucureºti (BVB),
iar includerea din 20 septembrie în indi-
cii de pieþe emergente ai FTSE Russell,
ca urmare a promovãrii în 2019 a pieþei
noastre la statutul de piaþã emergentã se-
cundarã, va susþine cererea pentru acþiu-
nile companiei ºi va cupla ºi mai bine
Petrom la evoluþiile externe.

Adrian Tãnase, directorul
general al BVB: “Petrom a
livrat performanþã atât
pentru acþionari, cât ºi pentru
partenerii ºi clienþii sãi”

Adrian Tãnase, directorul general al
BVB, ne-a transmis cã OMV Petrom a
demonstrat de-a lungul acestor 20 de ani
performanþã, atât pentru acþionari, cât ºi
pentru partenerii ºi clienþii sãi.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 10)

APEL FÃRÃ

PRECEDENT

OPEC
îndeamnã
producãtorii
de petrol sã se
concentreze
pe energia
regenerabilã
l ªeful Agenþiei
Internaþionale a Energiei
pledeazã pentru reducerea
dependenþei de
combustibilii fosili
lOPEC+ a decis sã
majoreze din nou producþia
de þiþei, din luna octombrie

A
li Allawi, ministrul de Finanþe al
Irakului, respectiv unul dintre
membrii fondatori ai Organiza-
þiei Þãrilor Exportatoare de Pe-

trol (OPEC), a lansat, ieri, un apel fãrã
precedent cãtre colegii producãtori din
cartel - sã se îndepãrteze de dependenþa
de combustibilii fosili ºi sã se orienteze
cãtre energia regenerabilã.

Ali Allawi, care este, de asemenea,
vicepremierul Irakului, le-a cerut produ-
cãtorilor de petrol sã urmãreascã “o rege-
nerare economicã axatã pe politici ºi teh-
nologii ecologice” care ar include ener-
gia solarã ºi potenþialele reactoare nucle-
are. În plus, domnia sa s-a pronunþat pen-
tru reducerea dependenþei de exporturile
de combustibili fosili.

Alãturi de directorul executiv al
Agenþiei Internaþionale a Energiei (AIE),
Fatih Birol, Ali Allawi a declarat, con-
form The Guardian: “Ca sã profite de
ºansa limitãrii celor mai grave efecte ale
schimbãrilor climatice, lumea trebuie sã
modifice fundamental modul în care pro-
duce ºi consumã energie, arzând mai pu-
þin cãrbune, petrol ºi gaze naturale. (...)
Dacã veniturile din petrol încep sã scadã
înainte ca þãrile producãtoare sã îºi diver-
sifice cu succes economiile, mijloacele
de trai se vor pierde, iar rata sãrãciei va
creºte”.

Allawi ºi Birol au sugerat cã volatili-
tatea actualã a preþului petrolului, gene-
ratã de pandemie, este doar începutul
problemelor pentru producãtorii de þiþei.
În opinia lor, criza climaticã nu va nece-
sita doar o îndepãrtare de petrol, ci va
lovi în special Orientul Mijlociu ºi nor-
dul Africii, unde creºterea temperaturilor
provoacã deja probleme grave.

Foaia de parcurs globalã a AIE în pri-
vinþa emisiilor zero pânã în 2050 aratã cã
cererea mondialã de petrol va scãdea,
probabil, de la peste 90 de milioane de
barili pe zi în prezent la mai puþin de 25
de milioane pânã în 2050, ceea ce va ge-
nera o potenþialã reducere cu 85% a veni-
turilor din petrol obþinute de economiile
þãrilor producãtoare.

V.R.
(continuare în pagina 12)

E o crizã… maºer!

M
adam Miþa Protopopesco de-
schide conversaþia la ceaiul de
joi, de la cinci ceasuri, care se
þine în casa prietenelor sale,

Madam Mãndica Piscopesco ºi surioara
ei Madam Tincuþa Popesco, cu o biciui-
toare remarcã despre vreme: ”E un ger
afarã, maºer, cã nu-þi poþi face o idee…
Dacã o þine aºa toatã noaptea, se duce
dracului rapiþa!” Ei, ce sã zici, tocmai la
apropont! Înlocuiþi dumneavoastrã
”ger” cu ”crizã” ºi ”rapiþã” cu ”guvern”
ºi o sã aveþi descrierea perfectã a peisa-
jului nostru politic, rãscolit de urgiile…
nu ale vremii, ci ale vremurilor. Mai cã
îþi vine sã adaugi mesajul sacadat, tele-
grafic, al lui Costãchel Gudurãu: …oraº
stare asediu… panicã domneºte cetãþe-
ni… nu mai putem merge cafine… fa-
cem responsabil guvern!!

Din ce se luarã aliaþii la guvernare, ºtie
toatã lumea, nu e nici un mister. De la po-
mana aia grasã de vreo 10 miliarde, din
fondurile guvernamentale, pe care Cîþu a
bãgat-o în grabã ºi pe ºest pe þeava apro-
bãrilor de urgenþã, fãrã ca useristul mini-

stru de la justiþie sã îºi punã semnãtura de
avizare pe proiectul cu pricina. Drept pen-
tru care ”ministrul retrograd, ãl de nu vrea
binele poporului”, a ºi fost revocat de pre-
mier, în miez de noapte, cît ai zice Cîþu.
Dimineaþã, decizia a primit apostilã de la
Cotroceni, cît ai zice OHA…de la Iohan-
nis. Pomana este destinatã baronilor lo-
cali ai PNL. Nu chiar tuturor, ci ãlora
care trebuie sã îl sprijine pe Cîþu la Con-
gresul PNL, sã ajungã în sfîrºit cineva, ca
orice liberal care se respectã, ”prin el
însuºi”, ºef de partid, o umbrã mai cu
ºtaif, adicã, în umbra umbrei Marelui
Brãtianu. Întrebarea cheie este însã alta:
de ce s-au luat de pãr aliaþii PNL ºi USR

aºa, netam nesam, cu riscul ca în vãl-
mãºagul încãierãrii sã rupã ºi oiºtea ºi lo-
itra ºi butucii de la roþile cãruþei coaliþiei.
Dacã o fac dinadins ori doar la nervi ºi
istericale, prea puþin mai conteazã. Re-
zultatul este acelaºi: se prãbuºeºte rapi-
þa… asta… guvernul, vreau sã zic. Ori
chiar mai rãu, se dizolvã coaliþia. Dacã
nu este doar un alt episod de ridicol siste-
mic pur caragialian, produs natural al po-
litichiei noastre încã din vremea ma-
estrului, atunci, pentru a sonda adîncurile
nãmoloase ale recentelor decizii politice
nu ne mai putem baza decît pe riscate ipo-
teze ºi scenarii ”conspiraþioniste”.

(continuare în pagina 3)

Întunericul este tot mai aproape
ºi de Suedia

D
acã nu ar fi fost decât situaþia de-
zastruoasã a imigraþiei sau a bulei
imobiliare fãrã precedent, poate
cã Suedia ar fi gãsit soluþii, chiar

ºi sub conducerea social-demo-
craþilor. Din pãcate, anumite pe-
rioade istorice sunt marcate de o
“acumulare” extraordinarã a
unor “stãri de graþie”, care se
“materializeazã”, aproape inva-
riabil, în urma aplicãrii unor poli-
tici iresponsabile, ale cãror efecte
de ordin superior sunt ignorate.

La fel ca în majoritatea state-
lor din Uniunea Europeanã ºi în Suedia
este la “modã” aplicarea stahanovistã a
mãsurilor de “înverzire” a economiei, nu
doar prin favorizarea cu orice preþ a sur-
selor eoliene sau solare, dar ºi prin scoa-
terea acceleratã din funcþiune a centrale-
lor atomice.

Rezultatele nu au întârziat sã aparã,
iar acum una dintre cele mai prospere þãri

din lume se îndreaptã hotãrâtã cãtre un
viitor dezindustrializat ºi o nouã erã a
întunericului.

Presa din þara scandinavã a scris re-
cent cã închiderea reactoarelor de
la centrala Barsebäck a pus regiu-
nea Skane, al cãrui principal oraº
este Malmö, în situaþia de a impor-
ta energie electricã din Danemar-
ca ºi Germania. Pe fondul unei ce-
reri care depãºeºte de circa 4 ori
producþia regionalã, energia elec-
tricã ar fi trebuit sã vinã din zona
de nord (Norrland), unde s-au rea-

lizat cel mai mari investiþii în centrale
eoliene, pe fondul unei densitãþi reduse a
populaþiei.

Dar transportul presupune existenþa
unor reþele de înaltã tensiune între Nord
ºi Sud bine calibrate ºi încã nu s-a ajuns
pânã acolo.

Mai mult, este nevoie de electricitatea
“verde” ºi în Nord, conform publicaþiei

Ystads Allehanda, care scrie despre in-
vestiþii în noi oþelãrii, fabrici de baterii
sau “ferme” de servere, caracterizate
drept “proiecte politice”.

Astfel, în regiunile industrializate ºi
cu densitate mare a populaþiei din Sud a
apãrut un fenomen deosebit de îngrijorã-
tor. Dincolo de perspectiva creºterii ac-
celerate a preþurilor energiei electrice,
companiile, atât cele suedeze cât ºi cele
strãine, au început sã facã pregãtiri pen-
tru mutarea din Suedia din cauza incerti-
tudinilor privind continuitatea alimentã-
rii cu electricitate.

“Fiabilitatea ºi predictibilitatea sunt
factori importanþi în realizarea investiþii-
lor necesare Suediei pentru atingerea
obiectivelor climatice cu o creºtere eco-
nomicã continuã”, a declarat un oficial al
organizaþiei Confederation of Swedish
Enterprise pentru publicaþia Tidningen
Näringslivet.

(continuare în pagina 12)

Din ce se luarã aliaþii la guvernare, ºtie toatã lumea, nu e nici un

mister. De la pomana aia grasã de vreo 10 miliarde, din fondurile

guvernamentale, pe care Cîþu a bãgat-o în grabã ºi pe ºest pe þeava

aprobãrilor de urgenþã, fãrã ca useristul ministru de la justiþie sã

îºi punã semnãtura de avizare pe proiectul cu pricina.

20 DE ANI DE PETROM LA BVB

Acþiunea SNP – de douã decenii la
tranzacþionare

Titlurile Petrom se tranzacþioneazã pe piaþa administratã de Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) din data de 3 septembrie 2001, sub simbolul SNP, ºi la Bursa de
Valori din Londra (LSE) din 20 octombrie 2016, sub formã de GDR-uri.

OMV Petrom este unicul producãtor autohton de petrol, în timp ce pe piaþa pro-
ducþiei de gaze naturale principalul competitor din piaþa internã este Romgaz, so-
cietate deþinutã de stat în proporþie majoritarã.(M.G.)
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CÃLIN
RECHEA


