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Noi greve în Grecia
Grecia a început, ieri, o sãptãmânã

care se anunþã cu multe turbulenþe,
în condiþiile în care sunt declanºate
greve ºi acþiuni de protest faþã de mã-
surile de austeritate stabilite de Exe-
cutiv.

Medicii din spitalele de stat, ºofe-
rii de taxi, lucrãtorii din transportul
public din Atena ºi jurnaliºtii au
oprit lucrul ieri, înaintea declanºãrii
unei greve generale de douã zile,
programatã sã înceapã astãzi. Aceas-
ta va închide toate serviciile publice
ºi cele mai multe cãi de transport.

Numãrul ºomerilor
din Spania, la nivelul
maxim al ultimilor
16 ani

Numãrul ºomerilor din Spania a
crescut în octombrie, ajungând la cel
mai ridicat nivel din ultimii 16 ani,
conform anunþului Guvernului de la
Madrid.

Cifrele oficiale aratã un plus de
128.242 de persoane care au rãmas
fãrã loc de muncã (+2,7% faþã de
septembrie), totalul ºomerilor
ajungând la 4,83 milioane. În ritm
anual, creºterea a fost de 472.595
(+10,84%).

BCE verificã
împrumuturile pe care
le-a acordat bãncilor
spaniole

Banca Centralã Europeanã (BCE)
verificã dacã împrumuturile sale
acordate bãncilor spaniole contravin
propriilor reglementãri din cauza
condiþiilor “generoase”, conform
unui purtãtor de cuvânt al BCE.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)
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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”

BCR vrea sã atragã
110 milioane de euro de
la acþionari

Banca Comercialã Românã
(BCR) îºi convoacã acþiona-
rii, pe 3 decembrie, pentru

aprobarea majorãrii capitalului social.
În cazul în care toate acþiunile ofe-

rite vor fi cumpãrate, suma atrasã de
BCR va fi de 500,1 milioane lei (110
milioane de euro), din care 77 milioa-
ne lei vor fi destinate majorãrii capi-
talului social, la 1,63 miliarde lei, iar
restul de 424 milioane lei vor rãmâne
la dispoziþia bãncii.

BCR vrea sã îºi majore-
ze capitalul de la 1,55 mi-
liarde lei, la maximum 1,63 miliarde
lei, prin emiterea a 770.769.000 ac-
þiuni, cu valoarea nominalã de 0,1
lei/titlu. Preþul de subscriere al fiecã-
rei acþiuni este de 0,65 lei/titlu, din
care 0,1 lei reprezintã valoarea no-
minalã ºi 0,55 lei prima de emisiune.

În cadrul Adunãrii Generale
Extraordinare de pe 3 decembrie, ac-
þionarii urmeazã sã discute ºi despre
modificarea actului constitutiv al
bãncii, astfel încât Comitetul Execu-
tiv sã poatã decide desfiinþarea de
sucursale ºi agenþii fãrã aprobarea
Consiliului de Supraveghere.

În cazul în care pe 3 decembrie nu
se întruneºte cvorumul, AGEA va fi
reprogramatã pentru 4 decembrie.

BCR a înregistrat, în primele nouã
luni din acest an, o pierdere netã de
762,5 milioane lei (172,1 milioane
euro), pe fondul unor provizioane
record, în timp ce în aceeaºi perioadã
a anului trecut a avut un profit net de
67,6 milioane lei (16,1 milioane
euro).

Nivelul provizioanelor
din primele nouã luni a
depãºit nivelul total din

2011. Astfel, cheltuiala netã cu pro-
vizioanele de risc pentru credite ºi
avansuri a totalizat, în primele nouã
luni ale anului, 2,63 miliarde lei
(594,7 milioane euro), în creºtere cu
64% faþã de perioada similarã a
anului trecut ºi cu 25% peste nive-
lul înregistrat în întregul an 2011.
Costurile nete cu provizioanele de
risc pentru împrumuturi ºi plãþi în
avans au s-au ridicat, anul trecut,
la 2,1 miliarde de lei (508 milioa-
ne de euro).

ELENA VOINEA

OBAMA VS ROMNEY

Americanii îºi aleg azi
preºedintele

l Economia SUA se va redresa indiferent de rezultatul scrutinului, conform unei analize Bloomberg

Americanii îºi aleg astãzi vii-
torul preºedinte, lupta
dându-se între actualul li-

der, democratul Barack Obama, ºi
republicanul Mitt Romney.

Conform unui sondaj de opinie
realizat de Pew Research Center la
nivel naþional, în SUA, în perioada
31 octombrie – 3 noiembrie, Obama
se bucurã de 48% din preferinþele
alegãtorilor, iar Romney – de 45%.
ªi alte sondaje de opinie, realizate de
NBC News împreunã cu Wall Street
Journal, respectiv de ABC News
alãturi de Washington Post, aratã cã
Obama are un mic avantaj faþã de
contracandidatul sãu.

Actualul preºedinte a încercat sã
arate, pe parcursul campaniei electo-
rale, cã planurile contracandidatului
sãu republican vor cultiva seminþele
unei noi “recesiuni mamut”. La
rândul sãu, Mitt Romney a atras
atenþia cã politicile lui Barack Oba-
ma nu vor face decât sã ducã SUA
într-o perioadã prelungitã de creºtere
economicã lentã, “în cel mai bun
caz”.

Însã, conform unei analize Blo-
omberg, ambii greºesc, întrucât indi-
ferent de cine va câºtiga alegerile
prezidenþiale care au loc astãzi în
SUA, economia se va redresa în ur-
mãtorii patru ani. Potrivit studiului,
consumatorii americani cheltuie mai
mult ºi economisesc mai puþin, dupã

ce ºi-au redus datoriile. Totodatã,
preþurile locuinþelor se redreseazã
dupã ce au pierdut peste 30% com-
parativ cu vârful atins în 2006. În
plus, bãncile îºi sporesc volumul de
creditare.

“Existã o mulþime de lucruri care
merg într-un mod pozitiv mai depar-

te, din punct de vedere economic”, a
declarat profesorul universitar Ray
Fair, adãugând: “Din fericire, putem
þine sub control deficitul fãrã sã afec-
tãm prea mult creºterea economicã”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 13)

NUCLEARELECTRICA:

“Sunt în construcþie mai
multe centrale nucleare decât
înainte de Fukushima”

Dezastrul de la centrala nu-
clearoelectricã de la Fuku-
shima – Japonia încã bântu-

ie Europa, creând un val de opoziþie
împotriva construcþiei de noi reac-
toare. Organizaþiile ºi parlamentarii
europeni care luptã pentru protecþia
mediului au avut, în ultimii doi ani,
rapoarte ºi declaraþii dure cu privire
la securitarea unitãþilor nucleare
existente. Astfel, tot mai multe þãri
din Uniunea Euro-
peanã organizeazã
referendumuri pentru
consultarea popula-
þiei cu privire la reali-
zarea de noi centrale
nuclearoelectrice.
Experienþa de pânã
acum aratã cã populaþia nu agreeazã
astfel de proiecte în Europa.

La nivel european nu existã, în
prezent, un trend de închidere a uni-
tãþilor nucleare, ne-a declarat condu-
cerea Nuclearelectrica. De altfel,
conform datelor Asociaþiei Nucleare
Mondiale, la nivelul lunii octombrie
2012, erau în construcþie 64 de unitã-
þi la nivel global, mai multe decât an-
terior accidentului de la Fukushima
din martie 2011, mai spun reprezen-
tanþii Nuclearelectrica.

ªi în România evenimentele de la
Fukushima au creat un val de opoziþie
împotriva construcþiei de noi centrale

nuclearoelectrice, deºi cele douã uni-
tãþi existente de la Cernavodã au tre-
cut testele de stres ºi sunt un exemplu
în materie de securitate ºi siguranþã a
funcþionãrii pentru unitãþi similare
din Europa. Þara noastrã doreºte sã
mai construiascã alte douã reactoare
la Cernavodã, tot cu tehnologie Can-
du. Numai cã la noi nu este în plan or-
ganizarea unui referendum, autoritã-
þile pornind, cel mai probabil, de la

premisa cã populaþia
þãrii noastre a accep-
tat producþia de ener-
gie nuclearã mai uºor
decât alte state ºi por-
nind de la premisa bu-
nei funcþionãri ºi ex-
perienþei cumulate la

primele douã unitãþi.
Raportul Comisiei Europene cu refe-

rire larezultatele testelordestresrealiza-
tedestatelemembreconcluzioneazã cã
standardele de securitate nuclearã ale
centralelor din Uniunea Europeanã
sunt înalte, însã este nevoie de îmbu-
nãtãþiri adiþionale. În acest sens, Co-
misia a formulat pentru fiecare stat
membru o serie de recomandãri al cã-
ror scop este operarea în condiþii de
maximã siguranþã, conform celor mai
bune practici ºi standarde internaþio-
nale. (ALINA TOMA VEREHA)

Ponta: “Trebuie sã luãm o decizie
pentru restituirea proprietãþilor
pânã în aprilie 2013”
l Restituirea imediatã în bani ar însemna 16 miliarde de euro, ceea ce
este nesustenabil l Varianta acceptabilã: eºalonarea cererilor ºi
restituirea în naturã

Preºedintele PSD, pre-
mierul Victor Ponta, a
declarat, ieri, cã þara

noastrã este obligatã sã ia o
decizie cu privire la restituirea
proprietãþilor confiscate în pe-
rioada comunismului pânã în
aprilie 2013, punctând cã tre-
buie sã existe consens politic
pe aceastã temã.

Domnia sa a precizat, citat de
Agerpres: “Suntem obligaþi
pânã în luna aprilie 2013 sã
luãm o decizie clarã ºi definiti-
vã referitoare la problema resti-
tuirilor. Între timp, douã lucruri
au fost importante: în primul ºi în pri-
mul rând faptul cã au continuat con-
troalele - am descoperit foarte multe
situaþii în care restituirile s-au fãcut în
mod ilegal, adicã înþelegeþi despre ce
este vorba, ºi dosarele sunt la Parchet;
în al doilea rând, o problemã atât de

importantã cum este cea a restituirilor
trebuie sã facã obiectul unui consens
politic, pentru cã sigur noi vom avea
majoritate ºi vom lua o anumitã deci-
zie, dar acea decizie se aplicã în ani de
zile pentru cã este vorba de restituirea
în naturã, este vorba de reeºalonarea

pe un termen ºi atunci dincolo
de campania electoralã, de de-
claraþii sforãitoare, pânã în
aprilie trebuie sã avem un con-
sens politic pe aceastã temã
fundamentalã”.

Victor Ponta a explicat cã
restituirea imediatã în bani a
acestor proprietãþi ar însemna
16 miliarde de euro, adicã ju-
mãtate din bugetul de stat pe
anul 2013, ceea ce este nesuste-
nabil. În acest context, premie-
rul a precizat cã în cazul restitu-
irii proprietãþilor ar trebui sã se
meargã pe reverificarea cereri-

lor, restituirea în naturã ºi eºalonarea
plãþilor, punctând cã în acest sens tre-
buie sã existe o decizie politicã fun-
damentalã pe care trebuie sã ºi-o asu-
me toate forþele politice. (A.G.)
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