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Gerea: Oltchim, într-o situa Ńie jenant ă: se roag ă de bănci pentru
un credit de 15 milioane euro

Oltchim Râmnicu-Vâlcea (OLT) este în situaŃia jenantă de a se ruga
de finanŃatori să îi dea un credit de 15 milioane euro pentru
redeschiderea unei secŃii de producŃie, dar nicio bancă nu vrea să
împrumute combinatul, a declarat vineri ministrul Economiei, Andrei
Gerea.
"Oltchim cu disperare caută finanŃare, pentru deschiderea unei secŃii
care l-ar aduce pe break-even (egalizarea cheltuielilor cu veniturile,
n.r.), dar nimeni nu vrea să îi dea. ToŃi vor să finanŃeze numai
companii cu profituri grase şi cifre de afaceri de milioane. Dar, iertaŃi-
mă, acele companii nu au nevoie de finanŃare", a afirmat Gerea într-o
conferinŃă privind rolul băncilor în restructurarea companiilor.
Gerea a adăugat că firme precum cele aflate în portofoliul Ministerului
Economiei odată intrate în insolvenŃă rămân fără finanŃare, din cauza
că "băncile le închid uşile".
Gerea a spus că este evidentă că Olthim este o companie profitabilă
şi cu un "management interesat" poate reveni pe piaŃă.
"Eu cred că băncile pot face diferenŃa între firmele care, chiar dacă
au pierderi, se pot reorganiza, şi cele care profită de cadrul legislativ
pentru a mai trage o Ńeapă statului, finanŃatorilor şamd", a continuat
Gerea.
El a precizat că nu dă vina pe BNR şi nici pe bănci, dar că face un
apel la acestea "să privească la ce se întâmplă în economie".
"Trebuie să stabilim foarte clar dacă băncile vor să se implice sau vor
doar să fie spectatori care să se uite în jur să vadă cine a mai rămas.
(...) Nu vreau să ajungem în situaŃia măgarului lui Nastratin Hogea,
care a murit de foame pentru că stăpânul nu i-a mai dat mâncare", a
mai spus Gerea.

Oltchim este în insolven Ńă de la inceputul anului.

Statul deŃine, prin Ministerul Economiei, 54,7% din acŃiunile Oltchim,
şi a eşuat anul trecut în încercarea de a privatiza combinatul chimic.
O nouă încercare de vânzare a Oltchim este programată pentru luna
februarie a anului viitor, ofertele angajante putând fi depuse până la
17 ianuarie.



Administratorii judiciari ai Oltchim au semnat luni o scrisoare de
intenŃie cu două companii din China, Baota Petrochemical Group şi
Junlun Petroleum, interesate să participe la privatizarea societăŃii din
Râmnicu-Vâlcea.
Oltchim a raportat pentru primele nouă luni pierderi de 172,74
milioane lei, cu 44% mai reduse decât cele consemnate în aceeaşi
perioadă din 2012, la afaceri în scădere la jumătate, la 359,48
milioane lei.

*Olteanu: Costurile de creditare au sc ăzut în ultima lun ă la bănci
şi vor continua s ă scadă

Costurile de creditare medii pe sistemul bancar pentru împrumuturile
noi acordate persoanelor fizice au coborât sub 10% în ultima lună, iar
în cazul firmelor sub 8%, a declarat viceguvernatorul BNR Bogdan
Olteanu, care apreciază că acestea vor scădea în continuare, dacă
se menŃine stabilitatea.
"Pe termen mediu spre scurt, costurile de finanŃare în România, dacă
asigurăm în continuare stabilitatea, vor scădea. Costurile de creditare
medii pentru împrumuturile noi acordate persoanelor fizice au coborât
sub 10% în ultima lună, persoanelor juridice sub 8%, fiind media pe
sistemul bancar. Aşteptăm să scadă în continuare", a afirmat Olteanu
la o conferinŃă pe teme bancare.
El a dat ca exemplu situaŃia Braziliei, unde guvernatorul Mugur
Isărescu a avut recent o vizită de lucru, Ńara având o rată a inflaŃiei de
10% şi o dobândă medie pe piaŃă pentru companii de 80%.
În ceea ce priveşte stabilitatea, economia reală a României nu s-a
modificat fundamental în ultima perioadă, în opinia lui Olteanu, iar
realităŃile globale şi oferta de bani globală nu s-au modificat dramatic
în acest an. În schimb, s-a modificat percepŃia asupra stabilităŃii
României, dar "nu pe atât pe cât ne-am dori aşa încât creditele să fie
atât de ieftine precum sunt în alte Ńări", a spus el.
Viceguvernatorul a arătat că România se împrumută în prezent mai
ieftin decât Italia, dar mai are mult până se va împrumuta la fel de
ieftin ca Germania. "Suntem prea costisitori din punct de vedere al
funcŃionării instituŃiilor şi avem probleme de productivitate, care
trebuie în continuare îmbunătăŃită", a explicat Olteanu.
În măsura în care stabilitatea va exista în continuare pentru a da
încredere, costurile vor continua să scadă, însă încrederea se
construieşte în timp, conform oficialului BNR.



"Eu nu cred că bancherii nu înŃeleg economia reală, ştiu că bancherii
sunt reticenŃi în a se impica direct în economia reală. (…) Pe de altă
parte, chiar dacă au această reticenŃă, nu înseamnă că nu văd
oportunităŃi. Băncile trebuie să-şi dezvolte, inclusiv din punct de
vedere a resurselor umane, de atragere a consultanŃei externe,
această capacitate de înŃelege resursele de creare cu valoare
adăugată a economiei reale. Totodată, este o relaŃie de afaceri şi
trebuie să-şi assume riscurile, aşa cum îşi asumă şi câştigurile", a
adăugat Olteanu.
El apreciază că celor mai multe companii din România nu le lipsesc
ideile şi perspectivele, ci capitalul, iar în foarte multe cazuri ceea ce-i
împiedică pe bancheri să crediteze companiile româneşti nu sunt nici
măcar restrictivele reglementări din bănci, care vor deveni şi mai
restrictive odată cu intrarea în vigoare a Basel III, ci faptul că firma
care se adresează băncii, cu un istoric chiar rezonabil, nu deŃine
capital.
"Avem idei, avem curaj, spirit întreprinzător şi banii altora, banii noştri
nu se regăsesc acolo pentru că, de multe ori, în anii buni i-am luat
acasă. (…) Întreprinzătorii noi sunt mai bine văzuŃi de către bănci.
Cred că pentru mediul antreprenorial românesc este o lecŃie pentru
următorul ciclu de creştere, când se vor acumula din nou bani şi când
e bine să se gândească să pună o bună parte dintre ei şi în capitalul
firmei ca să fie credibilă şi atunci şi costurile de finanŃare vor fi cu
siguranŃă sensibil mai reduse", a sfătuit viceguvernatorul companiile.
Prezent la conferinŃă, ministrul Economiei, Andrei Gerea, a afirmat că
Oltchim Râmnicu-Vâlcea este în situaŃia jenantă de a se ruga de
finanŃatori să îi dea un credit de 15 milioane euro pentru
redeschiderea unei secŃii de producŃie, dar nicio bancă nu vrea să
împrumute combinatul.
Gerea a spus că firme precum cele aflate în portofoliul Ministerului
Economiei odată intrate în insolvenŃă rămân fără finanŃare, din cauza
că "băncile le închid uşile".
El a precizat că nu dă vina pe BNR şi nici pe bănci, dar că face un
apel la acestea "să privească la ce se întâmplă în economie".
"Trebuie să stabilim foarte clar dacă băncile vor să se implice sau vor
doar să fie spectatori care să se uite în jur să vadă cine a mai
rămas", a mai spus Gerea.



Gruia Stoica:Afaceri ştii, cu imaginea din anii '90; statul s ă-i
sus Ńină, pentru c ă trăieşte din taxe

Firmele au nevoie de o comunicare mai bună cu reprezentanŃii
instituŃiilor statului, care trebuie să înŃeleagă că trăiesc din taxele şi
impozitele de la privaŃi, afirmă Gruia Stoica, proprietarul Grampet,
admiŃând însă că oamenii de afaceri nu au făcut eforturi să-şi
schimbe imaginea din anii '90.
"Nu avem nevoie de presiuni. Trebuie să existe oarecum o simbioză
între instituŃiile statului şi între noi, oamenii de afaceri. Este clar că
avem nevoie de instituŃii puternice care să ne protejeze, dar avem
nevoie şi de confortul necesar pentru ca să putem crea, să putem
dezvolta. Orice întâlnire, cu oricare organism, că-i politic, că-i de stat
sau că sunt miniştri, se interpretează. (...) Odată îmi aduc aminte că
am stat doi ani de zile până să mă primească un ministru, deşi eu
aveam 36% din piaŃa de transport, şi vorbesc pe segmentul meu.
După doi ani de zile, ajung, stăm de vorbă, şi-mi spune de mai multe
ori «Da, strategia asta n-am ascultat-o niciodată şi este strategie
naŃională, şi regională». Păi zic: «Şi stunci de ce a trebuit să pierdem
doi ani de zile?», a afirmat Gruia Stoica, la o conferinŃă organizată la
BNR.
Proprietarul grupului Grampet susŃine că reprezentanŃii statului
trebuie să înŃeleagă "că şi ei trăiesc şi se duc acasă la familiile lor, la
copiii lor" cu bani plătiŃi de companii prin taxe şi impozite.
"Este adevărat că nici noi, oamenii de afaceri, nu am făcut nimic din
anii '90 până acum să ne îmbunătăŃim imaginea. Am rămas cu
aceeaşi imagine a oamenilor de afaceri care în anii '90 s-au trezit cu
averi imense şi n-au ştiut ce să facă cu ele, i-au cheltuit, i-au pierdut,
şi n-au adus plus valoare în societatea noastră", a adăugat Stoica.
În luna iunie, compania Grup Feroviar Român, parte a Grampet, a
fost declarat câştigătoare în procesul de privatizare a CFR Marfă,
oferind un preŃ de 202 milioane euro pentru 51% din acŃiuni.
TranzacŃia nu a fost finalizată însă până la termenul limită, 14
octombrie, pentru că unele bănci creditoare ale CFR Marfă nu şi-au
dat acordul pentru schimbarea acŃionariatului, iar Consiliul
ConcurenŃei nu a avut timpul necesar pentru a se pronunŃa asupra
operaŃiunii.


