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Comisia Europeanã,
nepregãtitã pentru
reformarea pieþei de audit

Dupã scandalul Wirecard, Comisia
Europeanã a promis cã va reforma re-
gulile pentru auditori, dar, deºi proble-
mele sunt clare ºi existã o mulþime de
soluþii, se pare cã instituþia de la Bru-
xelles nu va prezenta pânã la finalul
acestui an nici mãcar un draft de pro-
iect legislativ în acest domeniu, afirmã
Sebastian Mack, expert financiar în
cadrul Centrului Jaques Delors din
Berlin, într-un articol publicat de
Euractiv.com.

�Ani de zile, firma de audit EY a
certificat bilanþurile Wirecard ca fiind
conforme cu legislaþia în vigoare, cu-
rate, dar în cele dinurmã s-a dovedit cã
din contabilitate lipseau 1,9 miliarde
euro�, aratã Sebastian Mack, men-
þionând: �Ca rãspuns la prãbuºirea
procesatorului de plãþi, Comisia Euro-
peanã a anunþat reforme de anvergurã,
iar comisarul responsabil,Mairead

McGuinness, a declarat cã va prezenta
o propunere legislativã pânã la finalul
anului 2022. Dar acumComisia Euro-
peanã pare sã nu semai grãbeascã,mai
ales dupã declaraþia lui McGuinness
de la începutul lunii decembrie, în care
acesta a arãtat cã este nevoie în conti-
nuare de evaluarea problemelor din si-
stem, fãrã a mai preciza însã o datã la
care vor fi formulate propunerile con-
crete pentru reformã. Acest lucru este
nejustificat. Problemele pieþei de audit
dominate de «Big Four» - Deloitte,
EY, KPMG ºi PwC - sunt bine cuno-
scute ºi existã suficiente soluþii propu-
se. Comisia însãºi a efectuat o consul-
tare publicã ºi a comandat un studiu
privind normele introduse dupã criza
financiarã.
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Presiuni financiare tot
mai mari ºi acuzaþii de
fraudã pentru companii
imobiliare din Europa

Companiile imobiliare din Europa
au devenit þinte pentru vânzãrile în lip-
sã tot mai agresive, pe fondul creºterii
accentuate a presiunilor generate de
creºterea costurilor de finanþa-
re, dupã cum scrie Bloomberg.

Una dintre aceste companii,
Vivion Investments, a intrat în
atenþia jucãtorilor de pe pieþe ºi
din alte motive, respectiv acu-
zaþii de fraudã masivã din par-
tea companiei de servicii
financiare Muddy Waters.

În raportul de la Muddy Waters
(MW), cu titlul �Vivion Investments
S.B.r.l.: Un joc alba-neagra de mai
multe miliarde de euro�, disponibil la
adresa www.muddywatersrese-

arch.com/research, acþionarii princi-
pali de la Vivion sunt acuzaþi cã au fo-
losit banii obþinuþi în urma emisiunilor
de obligaþiuni pentru a se îmbogãþi

nejustificat.
Muddy Waters este o com-

panie de servicii financiare
care îºi concentreazã analizele
în special asupra cazurilor de
fraudã în afaceri ºi fraude
contabile.

Banii împrumutaþi de Vi-
vionprin emisiuni de obligaþiu-

ni au fost utilizaþi de acþionarii princi-
pali pentru a plãti 360 de milioane de
euro în contul unor credite pe care ei
le-ar fi acordat companiei.

(continuare în pagina 9)

Superoferta 2 în 1: ”taxa
pe vânt” - þi se pune o
taxã ºi plãteºti douã!

(sau etica indicatorului de 4 uºi deschise)

�Taxa pe soare� a fost o temã de
succes cu câteva zile în urmã, dar ni-
meni nu a observat cã ordonanþa care
introduce �taxa pe soare� aduce de
fapt ºi �taxapevânt�.Astapentru cã ea
nu se referã doar la modul de a
exploata energia solarã, lumino-
asã sau caloricã, ci ºi orice altã
sursã de energie regenerabilã,
unde desigur se include ºi ener-
gia eolianã. Cãci ordonanþa nu
exclude vreo categorie de ener-
gie regenerabilã, cum ar fi cea
eolianã, de la a o face obiectul ei
ºi, dacãnuoexclude, atunci o include.

Ca urmare, �taxa pe soare� vine la
pachet cu �taxa pe vânt�.

Profit de oportunitatea de a vã sem-
nala aceastã excentricitate a ordonan-
þei energiei, pentru a releva multiplele
stupiditãþi ºi probleme, inclusiv un vi-
ciu de neconstituþionalitate, ale
ordonanþei în cauzã.

Iatã, vasãzicã, analiza mea:
Cum aþi observat probabil, trãim

într-o lumeordonatã de legile inflexibile

ale realitãþii, în care însã indivizii se pot
insera pentru a trãi relaxat, respirând de
pildãoxigenuldin tabelul luiMendeleev
fãrã a avea vreo datorie faþã de acest ta-
bel ºi nici faþã de savantul rus, sau stând

la soare fãrã sã devinã responsa-
bili pentru aplicarea principiilor
termodinamicii.

Ce sã vezi însã, la Comisia
europeanã funcþioneazã acea
conjuncþie �however/toutefo-
is� care pe mulþi îi neliniºteºte
ºi care se traducea pânã nu de-
mult de mult prin perfida for-

mulã �cu toate acestea�.
Între timp, cred cã ºi traducãtorii

s-au speriat de ea ºi au ajuns s-o tradu-
cã acum prin �totuºi�, care este mai
concesiv .

Dar ce se întâmpla de regulã sub
acoperirea acestei formule, care este
definitã în dicþionare prin aceea cã
�este folositã pentru a introduce o afir-
maþie care pare sã contrazicã ceva ce a
fost spus anterior�?

(continuare în pagina 10)
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“THE GOLD RUSH” VA REÎNCEPE ANUL VIITOR

Analiºtii: Preþul aurului
va creºte în 2023
l ANZ Research: Preþul aurului va urca la 1.900 de dolari uncia, în scenariul de recesiune din 2023
l În prezent, cotaþia metalului galben este de circa 1.800 de dolari/uncie

T
emerile de recesiune
globalã semnaleazã
vremuri tulburi în vii-
tor, dar nu ºi pentru
aur, potrivit ANZ Re-
search din Australia,
care ºi-a modificat în
urcare prognoza pen-

tru preþul metalului galben la finele
anului viitor, în condiþiile în care inve-
stitorii vor cãuta active sigure, iar
creºterea dolarului american se va
estompa, informeazã www.afr.com.

Aceasta este o prognozã binevenitã
pentru cei care cred în aur ºi care au
avut de suferit de-a lungul lui 2022, an
în care ratele dobânzilor în creºtere ºi
aprecierea dolarului american au re-
dus interesul pentru metalul preþios ca
instrument de hedging împotriva in-
flaþiei. Daniel Hynes ºi Soni Kumari,
analiºti ai diviziei de mãrfuri de la
ANZ, declarã cã aurul �pare sã ajungã
într-un alt punct esenþial�, pe mãsurã
ce presiunile inflaþioniste se atenuea-
zã, iar bãncile centrale încetinesc rit-
mul creºterii ratelor dobânzii. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

“Majoritatea obligaþiunilor au fost emise pe pieþe distorsionate
de programele de relaxare cantitativã ale BCE, care au permis
menþinerea costurilor la un nivel foarte scãzut ºi au încurajat
cererea pentru emitenþii mai riscanþi”.
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�Goana dupã aur� (The Gold Rush) - afiº - este un film american de comedie muta din 1925, scris, produs ºi regizat de Charlie Chaplin.

MICHAEL WIDMER, BANK OF
AMERICA:

”Preþul aurului are calea
deschisã sã ajungã la
2.000 de dolari uncia”

A
naliºtii Bank of America Corp. se
aºteaptã ca banca centralã a SUA
(Fed) sã încheie ciclul de înãspri-

re a politicii salemonetare în lunamar-
tie ºi anticipeazã cã prima reducere a
dobânzii va fi efectuatã pânã la
sfârºitul anului 2023.

În acest context, Michael Widmer,
strategpentrumãrfuri în cadrulBankof
America, estimeazã, citat dekitco.com,
cã preþul aurului are calea deschisã sã
ajungã la 2.000 de dolari uncia.n

ANALIªTII COMMERZBANK:

”Preþul aurului, susþinut
de reducerea dobânzilor
ºi de slãbirea dolarului”

A
naliºtii de mãrfuri de la banca
germanãCommerzbankAGspun
cã, pe termen scurt, preþul aurului

ar putea fi supus presiunilor, pe mãsu-
rã ce investitorii se adapteazã la o nouã
creºtere a dobânzii Fed la peste 5%.
�Ulterior vom asista, probabil, la o pe-
rioadã de menþinere a dobânzilor, dupã
care Fed le va reduce spre sfârºitul lui
2023, având în vedere o economie slabã
ºi o inflaþiemai scãzutã�, susþin cei de la
Commerzbank, citaþi de kitco.com.

(continuare în pagina 12)

MIHAIL SPROGIS, GOLDMAN
SACHS:

”Cotaþia aurului,
posibil sã creascã cu
20-30%, în funcþie de
gradul de reducere a
dobânzilor”

Î
ntr-un scenariu în care o recesiune
în SUA va duce la o inversare a
politicii monetare americane,

Goldman Sachs estimeazã cã preþul
aurului ar putea creºte cu 20-30%, în
funcþie de gradul de reducere a
dobânzilor.
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