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Nu oricine ob Ńine împrumuturi atât de u şor precum Ioana
Băsescu...
"Oltchim, într-o situa Ńie jenant ă: se roag ă de bănci pentru un
credit de 15 milioane euro"

Ministrul Economiei, Andrei Gerea, a declarat vineri că Olthim se află
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,
spune acesta, nicio bancă nu vrea să împrumute combinatul.
"Oltchim caută cu disperare 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.
Gerea spune că firme precum cele aflate în portofoliul Ministerului
Economiei odată intrate în insolvenŃă rămân fără finanŃare, din cauza
că "băncile le închid uşile".
Potrivit ministrului, 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.
Ministrul a mai susŃinut 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 insolvenŃă de la inceputul anului, după mascarada de
anul trecut, când Dan Diaconescu s-a înscris la licitaŃie pentru
cumpărarea pachetului majoritar de acŃiuni al combinatului.


