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Grevã generalã de
48 de ore în Grecia

Sute de mii de greci au lansat, ieri,
o grevã generalã de 48 de ore, pro-
testând astfel faþã de noua rundã de
reduceri salariale ºi de pensii care va
fi supusã astãzi votului Parlamentu-
lui de la Atena.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Economia zonei euro
continuã sã scadã

Declinul economiei zonei euro s-a
accentuat în trimestrul curent, com-
paniile din regiune confruntându-se,
în octombrie 2012, cu cea mai difici-
lã lunã din iunie 2009 pânã în pre-
zent, conform societãþii de informa-
þii financiare Markit.

Indicele Eurozone Composite
PMI, prin care Markit mãsoarã acti-
vitatea din sectorul serviciilor ºi cel
al industriei prelucrãtoare, a scãzut
la 45,7 puncte în octombrie, de la
46,1 în septembrie. Aceasta a fost a
noua lunã consecutivã de declin.

Aºteptãrile arãtau un indice de
46,2 puncte. Un indice mai mic de 50
de puncte indicã declinul sectorului
analizat.

Rajoy: 2012 - cel mai
dificil an pentru
Spania

Economia Spaniei va reveni pe
creºtere în 2014, conform estimãrilor
premierului Mariano Rajoy, care ara-
tã cã 2012 a fost cel mai rãu an pentru
þara europeanã, iar 2013 va aduce o
îmbunãtãþire. “Toate mãsurile pe
care le luãm sunte destinate sã aducã
redresarea economicã. Este foarte
dificil sã creezi locuri de muncã
atunci când ai datorii atât de mari”, a
spus premierul spaniol. (V.R.)
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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”

GRZEGORZ KONIECZNY, VICEPREªEDINTELE FT:

“Proiectul Unitãþilor 3 ºi 4 de la
Cernavodã nu este atractiv pentru
investitorii privaþi”

Franklin Templeton (FT), ad-
ministratorul Fondului Pro-
prietatea (FP), considerã cã

proiectul de construcþie a Unitãþilor
3 ºi 4 de la centrala nuclearoelectri-
cã Cernavodã nu este atractiv
pentru investitorii privaþi, având
în vedere indicatorii financiari ºi
ipotezele în baza cãrora a fost
construit studiul de fezabilitate.

Grzegorz Konieczny, vice-
preºedintele FT, ne-a declarat:
“Din acest motiv, credem cã Nu-
clearelectrica (n.r. companie unde
FP este acþionar minoritar) nu
este, în acest moment, în poziþia
de a lua în considerare un proiect
de o asemenea dimensiune, ca
partener fie majoritar, fie minori-
tar. Credem cã societatea ar trebui
mai întâi sã se concentreze pe câteva
prioritãþi esenþiale, care i-ar permite
sã îºi îmbunãtãþeascã eficienþa ºi pro-
fitabilitatea, pentru a ajunge, astfel,
într-o poziþie mai bunã de a analiza ºi
evalua corespunzãtor proiectul reac-

toarelor 3 ºi 4 de la Cernavodã, la un
moment ulterior. Am dori sã subli-
niem cã vom susþine, cu siguranþã,
proiecte viabile ºi benefice pentru
dezvoltarea Nuclearelectrica, odatã

ce compania va deveni mai puternicã
în urma implementãrii mai multor
mãsuri”.

FP cere de la Nuclearelectrica de-
semnarea unui nou Consiliu de
Administraþie ºi a unui nou manage-

ment, în conformitate cu OUG
109/2011 privind guvernanþa corpo-
rativã (n.r. introducerea de manage-
ment profesionist în companiile de
stat). O altã mãsurã la care a fãcut re-

ferire domnul Konieczny este re-
ducerea semnificativã a cantitã-
þilor de electricitate oferite de
Nuclearelectrica pe piaþa regle-
mentatã (aproximativ 75% din
producþie în acest moment) ºi o
creºtere semnificativã a preþuri-
lor stabilite de ANRE. Potrivit
reprezentantului FT, în prezent,
Nuclearelectrica primeºte 126 de
lei/MWh pentru energia livratã
pe piaþa reglementatã, faþã de co-
sturile sale de producþie de apro-
ximativ 140 de lei/MWh ºi ac-
tualul preþ al pieþei de 237 de

lei/MWh, obþinut de companie în
urma celei mai recente licitaþii orga-
nizate pe OPCOM.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Profitul BRD la nouã luni,
în scãdere cu 98%

BRD, a doua bancã localã
dupã valoarea activelor, a
raportat, în primele nouã

luni ale acestui an, un profit net de
10,38 milioane lei, în scãdere cu
98%, comparativ cu perioada simi-
larã a anului trecut. În ianuarie-sep-
tembrie 2011, BRD a avut un profit
net de 446,62 milioane lei.

Rezultatul din acest an venit ca ur-
mare a creºterii provizioanelor la
1,16 miliarde lei, cu 58%
mai mult faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut,
evoluþia fiind influenþatã, în princi-
pal, de scãderea valorii garanþiilor
asociate creditelor neperformante,
potrivit unui comunicat al bãncii.

Activele bãncii au coborât, la
sfârºitul lui septembrie, la 47,60 mi-
liarde lei, de la 48,75 miliarde lei, la
finele lui 2011.

Comunicatul bãncii menþioneazã:
“Trimestrul al treilea al anului 2012
a confirmat tendinþa pozitivã în acti-
vitatea de creditare constatatã la
sfârºitul primului semestru, cu o
creºtere importantã a portofoliului
de credite (+8,1%) faþã de 30 sep-
tembrie 2011, superioarã ritmului de
creºtere la nivelul sectorului bancar

(+5%), care a generat o creºtere a co-
tei de piaþã pânã la 14,7%, la 30 sep-
tembrie 2012”.

Valoarea totalã a creditelor brute
acordate a ajuns, în septembrie, la
36,25 miliarde lei, de la 33,95 mi-
liarde lei, la finele anului 2011, evo-
luþia bazându-se pe finanþãrile pen-
tru firme, în special corporaþii mari,
finanþãri prin programul “Prima
Casã” ºi credite de consum.

Valoarea depozitelor
clientelei a fost, la
sfârºitul trimestrului al

treilea, de 31,66 miliarde lei, cu
5,4% mai mare faþã de perioada si-
milarã din 2011 ºi cu 4,5% mai mult
faþã de decembrie anul trecut.

Venitul net bancar a scãzut, la
sfârºitul trimestrului al treilea, cu
aproximativ 6% faþã de aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, la 2,18 miliarde
lei, pe fondul reducerii marjei nete de
dobândã cu 9% faþã de primele nouã
luni din 2011, deºi aceasta a intrat pe
un trend ascendent în trimestrul al trei-
lea, înregistrând o creºtere de 13%,
faþã de nivelul din trimestrul anterior.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)
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America voteazã! Ei, ºi?

P
oate pãrea lipsã de respect
sau doar o întorsãturã de
condei, menitã sã atragã
atenþia cititorului. Adevã-

rul este însã altul. Aceste alegeri pre-
zidenþiale sunt, dupã cum reiese din
cele mai autorizate analize ale spe-
cialiºtilor, cele mai lipsite de conse-
cinþe pentru destinul marelui conti-
nent politic care sunt Statele Unite
ale Americii. Desigur, miza existã ºi
nu este deloc micã, dacã privim din
perspectiva celor doi candidaþi ºi ai
echipelor care i-au susþinut pe par-
cursul lungii campanii prezidenþiale.
Competiþia este importantã pentru

cei care au investit în mandatul po-
tenþial al celor doi, Obama ºi Mitt
Romney, de la nucleele dure ale ma-
rilor partide americane, Democrat ºi
Republican, la sponsorii economici
pe milioanele cãrora s-a fãcut uriaºa
risipã a campaniei ºi ale cãror intere-
se le reprezintã, întotdeauna, „Omul
nostru de la Casa Albã”! Cu toate
acestea, niciodatã, cel puþin de la ju-
mãtatea secolului trecut încoace, vii-
torul Preºedinte al SUA nu a avut un
spaþiu de manevrã mai redus. Tim-
pul marilor orizonturi pare sã se fi
stins. Tentativa de a pune pe agenda
Americii temele clasice ale „Puterii

Imperiale”, într-o lume post rãz-
boi-rece unde pãrea cã rolul de „Uni-
cã Super-Putere” nu avea cum sã-i
fie contestat, a dus la cea mai gravã
crizã internã ºi la cel mai contrapro-
ductiv bilanþ în planul relaþiilor in-
ternaþionale, din ultimii cincizeci de
ani. În fapt, primul mandat Obama
abia a avut timp sã strîngã parte din
cioburile politicii celor trei mandate
republicane, „marca Bush”, risipite
nu doar pe întreg cuprinsul Statelor
Unite, ci pe tot mapamondul.

CORNEL CODIÞÃ

(continuare în pagina 3)

PCC, din nou în
Consiliul de Administraþie
al Oltchim

Wojciech Zaremba, repre-
zentantul PCC SE în
România, a reuºit sã re-

intre, ieri, în Consiliul de Adminis-
traþie al Oltchim, potrivit unor surse
din companie, dupã circa doi ani de
absenþã. Acþionarii au aprobat, ieri
searã, dupã dezbateri
aprinse, componenþa
Consiliului de Admi-
nis t ra þ ie (CA) al
Oltchim, din care,
alãturi de domnul
Zaremba, mai fac
parte Rodin Traicu,
Mihai Bãlan, Ionel
Florin, Radu Adrian
ºi Petre Vlãsceanu.

Potrivit surselor
noastre, includerea
domnului Zaremba în
CA era de neconce-
put pentru acþionarul
majoritar la începerea
adunãrii, mai ales cã Oltchim are pe
rol mai multe procese împotriva re-
prezentanþilor PCC (acþiunea în rãs-
punderea administratorilor împotri-
va lui Wojciech Zaremba ºi a lui
Waldemar Preussner, acþiunea în
concurenþã neloialã împotriva PCC).
Dezbaterile de ieri s-ar fi învârtit fix
în jurul acestei probleme: dacã nu-
mirea lui Wojciech Zaremba ar intra
în conflict cu acuzaþiile care i se aduc
din vechiul mandat în Consiliu.

Într-un final, acþionarul majoritar a
cedat insistenþelor PCC ºi a acceptat
prezenþa reprezentantului PCC în
CA-ul Oltchim, mai susþin sursele
citate.

Acþionarii Oltchim au respins,
însã, solicitarea PCC privind renun-

þarea Oltchim la pro-
cesele îndreptate
împotriva companiei
germane.

Acþionarii au mai
avizat, potrivit surse-
lor noastre, ca admi-
nistratorii sã revizu-
iascã bugetul pe 2012,
elaborarea unui buget
realist pentru anul vii-
tor, elaborarea unui
raport care sã analize-
ze sistemul de distri-
buþie a produselor fi-
nite ale Oltchim, dar
ºi elaborarea unor ra-

poarte care sã clarifice stadiul con-
tractelor de sponsorizare, marketing
ºi utilizare a publicitãþii.

Unele surse din companie ne-au
mai spus cã directorul general al
societãþii, Mihai Bãlan, a prezentat
acþionarilor ºi un plan de relansare
economicã, ce ar include progra-
mul de repornire, renegocierea
contractelor existente ºi soluþii de
finanþare. (A.T.)

(continuare în pagina 6)

BANCI

Dacã restul
lumii ar fi votat,
Barack Obama
ar fi câºtigat
detaºat

Europenii sunt, în majoritate
covârºitoare, pro-Obama.
Modelul economic pe care

democratul îl promoveazã este
mult mai apropiat de valorile eu-
ropene, în timp ce Mitt Romney
este perceput mai degrabã drept
reprezentant al clasei responsa-
bile pentru criza financiarã.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 3)

Dolarul, nesigur
în ziua alegerilor
din Statele Unite

Dolarul a scãzut uºor ieri,
pe pieþele externe, faþã
de majoritatea valutelor

partenerilor comerciali ai SUA,
investitorii aºteptând rezultatul
alegerilor prezidenþiale din State.

Ieri, americanii s-au deplasat la
urne ca sã aleagã viitorul lider de
la Casa Albã. Candidaþii: actualul
preºedinte democrat Barack Oba-
ma ºi republicanul Mitt Romney.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)


