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ªomajul din Franþa ºi
Grecia, la niveluri record

Rata ºomajului din Franþa a cres-
cut la 10,3% în trimestrul al treilea
din 2012, acesta fiind cel mai ridicat
nivel din 1999 pânã în prezent, con-
form INSEE. În trimestrul al doilea,
ºomajul a atins 10,2%.

În Grecia, rata ºomajului a crescut
la un nou nivel record în septembrie,
de 26%, de la 25,3% în luna august, a
anunþat, Elstat.

S&P plaseazã din nou
Grecia în “faliment selectiv”

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) a plasat
Grecia în incapacitate parþialã de
platã, cu o treaptã deasupra falimen-
tului, acordându-i ratingul “faliment
selectiv” (SD). În februarie, S&P a
acordat Greciei calificativul “fali-
ment selectiv”, dar în mai i-a îmbu-
nãtãþit ratingul la “CCC” . S&P aratã
cã a retrogradat din nou Grecia dupã
operaþiunea lansatã luni, respectiv
oferta de rãscumpãrare a obligaþiu-
nilor la un preþ cu discount.
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Draghi, BCE: Activitatea
economicã din zona euro
va fi slabã ºi anul viitor
l Banca ºi-a redus estimãrile privind evoluþia
PIB-ului uniunii monetare în 2012-2013

Activitatea economicã din zona
euro va fi slabã ºi anul viitor, însã în a
doua parte a lui 2013 aceasta ar tre-
bui sã se redreseze gradual, pe fon-
dul unei consolidãri a cererii globa-
le, considerã preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, subliniind cã aceastã evolu-
þie va fi susþinutã de îmbunãtãþirea
condiþiilor la nivel mondial ºi de
politica monetarã relaxatã a
instituþiei.

Dar, Mario
Draghi aver-
tizeazã cã, în pe-
rioada urmãtoa-
re, ajustãrile necesare din sectorul fi-
nanciar ºi cel non-financiar, precum
ºi incertitudinea persistentã din re-
giune vor continua sã punã presiuni
pe economie.

Oficialul BCE a declarat ieri:
“Consiliul Guvernatorilor continuã
sã vadã un risc de decelerare a per-
spectivelor economice ale zonei
euro. Acestea sunt în principal legate
de incertitudinile privind soluþiona-
rea crizei datoriilor suverane ºi a

problemelor de guvernanþã din zona
euro, de problemele geopolitice ºi
deciziile de politicã fiscalã din SUA,
care ar putea afecta încrederea pe o
perioadã mai mare decât arãtau esti-
mãrile, întârziind redresarea
investiþiilor private, a pieþei muncii
ºi consumului”.

BCE ºi-a redus ieri estimãrile pri-
vind evoluþia economiei uniunii mo-
netare în 2012 ºi 2013, în condiþiile

înrãutãþirii per-
spectivelor. Pen-
tru acest an, BCE
anticipeazã un
declin economic

de 0,5% în zona euro, faþã de -0,4% -
cât preconiza în septembrie. Pentru
2013, BCE anticipeazã o scãdere de
0,3%, faþã de o creºtere de 0,5% esti-
matã anterior.

Menþionãm cã BCE a decis ieri sã
menþinã dobânda cheie la nivelul
minim record de 0,75%, conform
aºteptãrilor analiºtilor. BCE a co-
borât în luna iulie dobânda de referin-
þã cu 0,25 puncte procentuale, de la
1% la 0,75%. (ALINAVASIESCU)

Analiºtii: “Presiunea pe leu, mai mare dupã alegeri”

Leul a crescut, ieri, în raport
cu euro, Banca Naþionalã a
României (BNR) publicând

un curs de referinþã de 4,5394
lei/euro, cu 0,6 bani sub valoarea
anterioarã.

Pe piaþa interbancarã cotaþiile mo-
nedei naþionale s-au menþinut, în pri-
ma parte a zilei, în apropierea nive-
lului de 4,54 lei/euro.

Analiºtii sunt de pãrere cã leul se
aflã sub o uºoarã presiune, în contex-

tul în care pe 9 decembrie vor avea
loc alegerile parlamentare, însã pie-
þele reacþioneazã mai degrabã la re-
zultatele alegerilor, decât la progra-
mele electorale prezentate în timpul
campaniei electorale.

Pe termen mediu, este posibil ca
moneda naþionalã sã se deprecieze,
însã analiºtii subliniazã cã Banca
Centralã “se va lupta” cu volatilita-
tea cursului de schimb, cu toate cã
rezervele scad.

Adrian Mitroi: “Dacã va exista
o depreciere, atunci aceasta se
va realiza doar pe «silent»”

Leul este sub o uºoarã presiune
din cauza alegerilor parlamentare,
dar mai important este efectul
BNR, care nu va accepta sub nicio
formã o volatilitate a cursului de
schimb care sã atingã praguri psi-
hologice, ne-a declarat Adrian Mi-
troi, director executiv financiar la
MKB Nextebank.

Domnia sa ne-a precizat: “Leul
va fi în continuare o monedã stabi-
lã. Dacã va exista o depreciere,
atunci aceasta se va realiza doar pe
«silent». Nu vorbim despre o de-
preciere în valori nominale, pentru
cã BNR nu a dat niciodatã palpita-
þii economiei, ci despre una în
termeni reali”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

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”

T
raian Bãsescu ºi Dan Voi-
culescu îºi continuã dialo-
gul la distanþã pe finalul
campaniei electorale, pe

diferite paliere diverºi politicieni, mai
mari sau mai mici, fãcând acelaºi lu-
cru. Când oamenii politici au chef de
ironii, alegãtorii pot plânge liniºtiþi.
Este cazul ºi acum, când în mijlocul
glumelor se aflã numele urmãtorului
premier sau viitorul actualului ºef al
statului, douã chestiuni serioase.

Cum persoana viitorului prim-mi-
nistru a devenit marea problemã a
acestei campanii electorale,
preºedintele Traian Bãsescu a reve-
nit la aceastã temã spunând, în di-
rect, la o orã de maximã audienþã, cã
Ioan Rus ºi Cãlin Popescu Tãriceanu
trebuie sã nu se mai “perpeleascã”
legat de o eventualã nominalizare în
fruntea Guvernului, avansând, iro-
nic, alte douã nume: Adrian Nãstase
ºi Dan Voiculescu: “Domnule Rus,
nu sunteþi pe lista mea scurtã, nu vã
mai perpeliþi cu onorul cã rãmâne
nereperat! Oare ce ar fi dacã pe lista
mea scurtã ar fi Adrian Nãstase? Dar
ce ar fi dacã ar fi Voiculescu? O searã
bunã! Deocamdatã pe lista mea scur-
tã nu se aflã Cãlin Popescu Tãricea-
nu, nu se aflã nici Rus ºi fac un test
cu Adrian Nãstase ºi cu Dan Voicu-
lescu”. Preºedintele îºi justificã
ieºirile publice din ce în ce mai dese
prin faptul cã USL l-a transforat
într-o þintã de campanie: „Când este
cinstit Victor Viorel Ponta, când vor-
beºte de coabitare sau când face þintã
de campanie din persoana mea? Tre-
buie sã mã apãr, nu pot sã îi las sã
facã o campanie pe seama mea ºi eu
sã nu reacþionez. (...) Mesaje absolut
hidoase, de tip bolºevic ºi îl definesc
pe Victor Viorel Ponta. Nu am nicio
surprizã cu Crin Antonescu. Pe Pon-
ta, care vrea sã parã un om instruit,
cu doctorate la Catania, messa-
ge-box-ul îl descalificã”. Preºedinte-
le a prezentat mai multe hârtii despre
care a spus cã sunt mesaje din

“message-box-ul” USL, afirmând cã
numele sãu apare într-o zi de 25 de
ori, iar cu o zi în urmã fusese
menþionat de 19 ori.

De cealaltã parte, preºedintele
fondator al PC, Dan Voiculescu, se
aratã la fel de preocupat de viitorul
profesional al partenerului sãu din
disputele politice. Într-o postare de
pe blogul sãu, Voiculescu se oferã,
precizãm ºi de aceastã datã - ironic,
sã intervinã pe lângã conducera po-
stului B1TV sã-l angajeze pe Traian
Bãsescu dupã ce acesta va pleca de la
Cotroceni: ”Aflat practic în perioada
de preaviz în funcþia de preºedinte,
Traian Bãsescu cautã soluþii pentru
reconversie profesionalã. ªi, pentru
cã nu se mai poate întoarce pe mare
fiindcã nu mai existã flota (care a dis-
pãrut “fãrã prejudiciu”), se pregã-
teºte acum pentru o carierã în televi-
ziune. Astfel, profitând încã de statu-
tul actual, domnul Bãsescu face în
fiecare searã probe de microfon în
prime time, încercând sã convingã
un angajator de top. Oarecum firesc,
prima sa opþiune pare a fi Intact pen-
tru cã la fiecare declaraþie publicã
face trimiteri insistente la acest trust
ºi la fondatorul sãu.(..) Totuºi, pentru
cã înþeleg cã se aflã într-un moment
dificil, voi încerca sã îi pun o vorbã
bunã în altã parte. Spre exemplu, la
B1TV. Îl cunosc bine chiar pe pro-
prietar, Sorin Oancea, un om care,
alãturi de mine ºi de Intact, a reuºit o
reconversie profesionalã de succes ºi
ar putea gãsi un spaþiu de emisie po-
trivit pentru domnul Bãsescu. O sã îi
transmit chiar acum: «Sorine, îl ajuþi,
te rog, pe Traian? Oferã-i ceva pe
termen lung. Se strãduieºte mult ºi,
sincer, chiar þi-ar fi util. Omul a dez-
voltat o obsesie pentru mine, mã ata-
cã cu încrâncenare, transmite emoþie
adevãratã. Un chilipir, nu-l rata»”.

Glumeþi avem, umorul ne lipseºte
în actualul context general. Dumini-
cã, 9 decembrie, sunt programate
alegeri parlamentare. (D.N.)

Euro s-a depreciat cu 0,6%
ieri, la ora 10.25, pe piaþa din
New York, la 1,2984 dolari.

“Oil Terminal” – adevãrata
þintã a ruºilor în þara noastrã
l TISE vrea sã discute mai mult despre “Oil Terminal” decât despre “Oltchim”

Ruºii de la TISE-Gazprom sunt
interesaþi sã cumpere “Oil Terminal”
ºi, ca sã obþinã acest lucru, ar fi di-
spuºi sã achiziþioneze ºi alte active
de pe piaþa româneascã, printre ace-
stea numãrându-se ºi Oltchim, potri-
vit surselor noastre.

Compania constãnþeanã presteazã
servicii în domeniul petrolier,
fiind una din principalele societãþi
româneºti cu acces la Marea Nea-
grã prin care se face importul/ex-
portul de þiþei, produse petroliere,
petrochimice ºi produse chimice
lichide.

Faptul cã ruºii sunt foarte intere-
saþi de “Oil Terminal” este în con-
cordanþã cu declaraþiile lui Sorin
Ciutureanu, director general Oil
Terminal Constanþa, fãcute în ca-
drul unui interviu acordat ziarului
BURSA, publicat pe 19 noiembrie.
Domnia sane-adeclarat: “Ca tendinþe,
un important punct de analizã îl con-
stituie pentru noi relaþia cu rafinãria
Nis din Serbia, încãrcãrile ºi descãrcã-
rile de produse ale acesteia putând
creºtesemnificativprinOilTerminal”.

Nis Serbia face parte tot din gru-
pul Gazprom.

Secretarul de stat în Ministerul

Economiei, Rodin Traicu, a declarat,
recent, cã o delegaþie a companiei
ruse TISE este aºteptatã la Bucureºti
în câteva zile pentru discuþii privind
o “colaborare strategicã” în sectorul
petrochimiei, rafinãrii petrolului ºi a
produselor chimice, inclusiv
Oltchim.

Potrivit surselor noastre, TISE

vine sã asigure Guvernul cã sunt in-
teresaþi de afaceri cu noi, însã o deci-
zie concretã nu este aºteptatã mai de-
vreme de luna martie 2013.

Rodin Traicu a spus: “Cei de la
TISE au reprogramat vizita datoritã
unor evenimente care au avut loc în
Federaþia Rusã la care preºedintele
TISE a fost antamat. Vizita este la ni-
vel de preºedinte al TISE, probabil
va avea loc la mijlocul lunii decem-
brie ºi va fi stabilitã pe canale diplo-

matice, prin ambasada României la
Moscova”.

Întâlnirea cu delegaþia companiei
ruse a fost iniþial programatã pentru
mijlocul lunii noiembrie. Ziarul
BURSA a relatat, în exclusivitate, la
începutul lunii noiembrie, cã secre-
tarul de stat din Ministerul Econo-
miei, Rodin Traicu, a invitat condu-

cerea TISE sã facã o vizitã de lu-
cru în România pentru a discuta
despre posibilele investiþii ale
grupului rus în þara noastrã, în
special despre Oltchim.

Compania TISE, din grupul
Gazprom, s-a arãtat interesatã la
începutul anului de preluarea
combinatului chimic Oltchim
Râmnicu Vâlcea, dar nu a partici-
pat la licitaþia organizatã de Minis-

terul Economiei în luna septembrie.
Oltchim are datorii pentru credite

contractate de 72 milioane euro la
BCR, 11,5 milioane euro la CEC ºi 35
milioane euro la Banca Transilvania.

ADINA ARDELEANU

Campania electoralã -
un concurs de mahalagism

ALEGERI

Citiþi în pagina 5 articolul intitulat "Li-

derul sindicatului de la Rafo propune

reactivarea proiectului Complexului

Petrochimic Naþional" .


