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Zece regiuni ºi cinci bãnci
din Spania, retrogradate
de Moody’s

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s a redus, miercuri seara, ca-
lificativele privind solvabilitatea a
zece regiuni autonome din Spania,
precum ºi ratingurile a cinci bãnci
majore din þarã.

Bãncile în cauzã sunt “Banco
Santander” SA, “Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria” SA (BBVA), “Cai-
xaBank”, “La Caixa” ºi “Confedera-
cion Espanola de Cajas de Ahorros”,
iar regiunile retrogradate sunt Castil-
la - La Mancha, Catalonia, Madrid,
Þara Bascilor, Extremadura, Gali-
cia, Andaluzia, Castilla - Leon, Mur-
cia ºi Valencia. În cazul regiunilor,
retrogradarea a fost determinatã de
“presiunile tot mai mari de lichidita-
te”, iar în cel al bãncilor, de temerile
privind fragilitatea acestui sector.

Venizelos, Grecia:
“Europa trebuie
sã-ºi recunoascã
incapabilitatea”

“Europa trebuie sã admitã cã este
incapabilã sã acþioneze rapid ºi fia-

bil”, declarã
ministrul elen
al finanþelor,
Evangelos Ve-
nizelos, adã-
ugând cã nu
trebuie aºtep-
tat niciun “mi-
racol” de la
summitul lide-

rilor europeni, programat pentru 23
octombrie.

“Nu existã nicio soluþie magicã ce
ar putea ieºi din pãlãria lui Merkel ºi
Sarkozy”, a spus Venizelos.

Trichet: Criza datoriilor
necesitã o triplã
abordare

Gestionarea crizei datoriilor din
zona euro necesitã o triplã abordare,
prin întãrirea fondului de salvare
EFSF, consolidarea bãncilor slãbite
ºi sprijinirea Greciei, a declarat,
miercuri seara, preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE),
Jean-Claude Trichet.

“Acum este necesarã clarificarea
managementului crizei în trei direcþii:

întãrirea EFSF
pentru asigura-
rea stabilitãþii
f i n a n c i a r e ,
întãrirea bilan-
þurilor bãncilor
europene ºi
elaborarea unei
soluþii adecva-
te pentru ajus-

tarea Greciei pe termen mediu”, a de-
clarat Trichet, în discursul sãu de
adio, dupã opt ani în funcþia de
preºedinte al BCE.

Grecia sperã sã obþinã
4 miliarde euro
din privatizare

Grecia ar trebui sã fie capabilã sã
privatizeze active de 4 miliarde de
euro anul acesta, afirmã ministrul
elen al dezvoltãrii ºi competitivitãþii,
Michalis Chrysohoidis, într-un in-
terviu apãrut în cotidianul francez
Les Echos.

“Vânzarea cât mai rapidã a active-
lor de stat nu este un scop în sine,
chiar dacã credem cã putem atinge
obiectivul de a colecta 4 miliarde de
euro în 2011”, a afirmat ministrul.

V.R.

AVAS scapã de plata unor
sume “exorbitante”
l ÎCCJ: Autoritatea nu trebuie sã despãgubeascã firmele la valoarea de piaþã, pentru imobilele
retrocedate l O societate privatizatã solicitase executarea AVAS pentru 27 milioane de euro

D
espãgubirile pe care
AVAS trebuie sã le
acorde societãþilor pri-
vatizate, din patrimoniul

cãrora au fost retrocedate imobile,
au fost limitate printr-o decizie a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Astfel, instituþia poate scãpa de
plata unor sume “exorbitante”, la
care fusese obligatã de unele instan-
þe, care dispuseserã ca despãgubirea
sã se facã la valoarea de piaþã a imo-
bilelor.

Spre exemplu, în cazul “BIT”
SA, Autoritatea pentru Valorifica-
rea Activelor Statului a fost obliga-
tã de instanþã, în luna februarie, la
plata unei despãgubiri de aproxi-
mativ 27 de milioane de euro, dupã
ce societatea privatizatã a retroce-
dat un teren unui fost proprietar.
AVAS a contestat procedura de
executare, precum ºi hotãrârea in-
stanþei, aceste acþiuni fiind în des-
fãºurare.

Un pachet de 70% din capitalul
firmei a fost vândut de stat, în
1994, pentru suma de 36.905 lei
noi.

Decizia ÎCCJ stabileºte cã despã-
gubirile acordate societãþilor comer-

ciale de instituþiile publice implicate
în procesul de privatizare, urmare re-
trocedãrii unor imobile, se raportea-

zã la valoarea contabilã a imobilului,
astfel cum aceasta este reflectatã în
bilanþ la momentul ieºirii efective a

bunului din patrimoniul societãþii,
valoare ce trebuie actualizatã cu in-
dicele de inflaþie de la momentul plã-
þii despãgubirii ºi nu la valoarea de
piaþã a acestora, aºa cum s-au pro-
nunþat instanþele în numeroase cau-
ze, se aratã într-un comunicat trans-
mis de AVAS.

Potrivit legii, valoarea aferentã
despãgubirii este stabilitã de cãtre
instituþia publicã de comun acord cu
societãþile comerciale care revendi-
cã imobilul deja retrocedat ºi cã, în
caz de divergenþã, suma de platã este
stabilitã în instanþã.

Astfel, despãgubirile calculate de
stat au fost contestate în instanþã de
mai multe firme, care au cerut sã fie
despãgubite la valoarea de piaþã a
clãdirii.

Demersurile AVAS “au fost moti-
vate de necesitatea interpretãrii ºi
aplicãrii unitare” a dispoziþiilor legii
de cãtre toate instanþele de judecatã,
având în vedere faptul cã pânã acum
acestea au avut interpretãri diferite
ale legii, reiese din comunicatul Au-
toritãþii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Aºteptãri moderate pentru
rezultatele “Petrom”

SNP "Petrom" va înregistra,
în al treilea trimestru al
acestui an, rezultate uºor

mai slabe decât în primele douã
trimestre, dar mai bune decât în
perioada similarã a anului trecut,
ceea ce va conduce la o îmbunãtã-
þire a rezultatelor la nouã luni faþã
de perioada comparabilã din anul
2010, ne-a declarat Odiviu-Geor-
ge Dumitrescu, CFA, Financial
Analyst la "Tradeville".

Situaþia din lumea arabã va conti-
nua sã inducã volatilitate în preþul
unui baril de petrol, spune Ovidiu
Dumitrescu, adãugând cã, în acest
sens, trebuie urmãrite evoluþiile fe-
nomenului supranumit “Primãvara
Arabã”, dar ºi relaþiile arabo-israe-
liene ºi tensiunile între Iran, Arabia
Sauditã ºi SUA.

Ovidiu Dumitrescu a mai preci-
zat: “Ca atare, mediul macroecono-
mic reprezintã mai degrabã o ame-
ninþare pentru industria petrolierã,
chiar ºi în scenariul «de bazã» în care
în 2012 economiile vestice nu vor
intra în recesiune, ci vor continua sã
creascã într-un ritm foarte lent. Per-
formanþele sectorului petrolier sunt
legate strâns de direcþia ºi amplitudi-
nea evoluþiei economice mondiale,
motiv pentru care mediul actual ºi
cel din viitorul imediat nu îi sunt
foarte prielnice”. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

Negocierile privind soluþionarea crizei
datoriilor, în impas
l Die Welt: Summitul liderilor UE ar putea fi amânat

Negocierile dintre liderii Europei
– Franþa ºi Germania – cu privire la
modalitãþile de soluþionare a crizei
datoriilor din regiune, respectiv la
planul care ar urma sã fie adoptat în
cadrul summitului din
data de 23 octombrie, de
la Bruxelles, par sã fie
tensionate.

Unele surse citate de
presa internaþionalã
afirmã cã neînþelegerile
sunt generate de rolul pe
care ar urma sã-l aibã
Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) în planuri-
le de salvare a þãrilor cu
probleme.

Cancelarul german
Angela Merkel ºi
preºedintele Franþei, Ni-
colas Sarkozy, s-au
întâlnit de urgenþã miercuri seara, la
Frankfurt, însã nu au fãcut nicio de-
claraþie dupã discuþii. Premierul lu-
xemburghez Jean-Claude Juncker,
care conduce grupul miniºtrilor de
finanþe din zona euro, a afirmat, ieri,

cã reuniunea liderilor europeni de
miercuri seara, din Frankfurt, nu a
adus rezolvarea diferenþelor de opi-
nie.

“Încã derulãm întâlniri”, a spus

Juncker, adãugând cã aceste reuniuni
vor continua vineri ºi sâmbãtã.

De menþionat cã publicaþia ger-
manã Die Welt informa ieri, citând
surse apropiate coaliþiei de la Berlin,
cã guvernul german nu exclude amâ-

narea summitului liderilor europeni,
programat pentru 23 octombrie. Mo-
tivul pentru care Germania ia în cal-
cul o posibilã amânare este stagnarea
discuþiilor pentru majorarea capaci-

tãþii fondului de salvare
EFSF.

Ministrul german de
Finanþe, WolfgangSchau-
ble, a declarat cã negocie-
rile intense privind solu-
þiile menite sã rezolve cri-
za datoriilor se împiedicã
în câteva puncte, “dar nu
din cauza Franþei ºi Ger-
maniei”. Mai mult, Scha-
uble a spus cã poziþiile
Parisului ºi Berlinului
“sunt în acord total”, însã
ele nu constituie, încã, o
soluþie europeanã.

“Germania ºi Franþa au
o responsabilitate de coordonare în
Europa, care nu înlocuieºte negocie-
rile dintre cele 17 þãri membre ale zo-
nei euro”, a precizat ministrul ger-
man. (V.R.)

(continuare în pagina 6)

Violenþele
continuã
în Grecia

Manifestaþiile violente au conti-
nuat ieri, în Grecia, þarã paralizatã de
cea de-a doua zi de grevã declanºatã
ca protest faþã de mãsurile de austeri-
tate stabilite de guvern, la presiunile
creditorilor internaþionali.

În Atena au avut loc violenþe nu
numai între manifestanþi ºi forþele de
Poliþie, ci ºi între demonstranþi, iar
cel puþin zece persoane au avut ne-
voie de îngrijiri medicale, conform
presei internaþionale.

Zeci de mii de protestatari au ma-
nifestat în faþa clãdirii Parlamentului
din Atena, unde se desfãºura votul
pentru pachetul de austeritate. “Am
venit aici ca sã înlãturãm Guvernul!
Vrem un nou guvern, unul care sã
þinã cont de interesele poporului”,
strigau participanþii la protest.

Autoritãþile elene sunt aproape si-
gure cã UE ºi FMI vor acorda Gre-
ciei tranºa de împrumut de 8 miliar-
de euro de care þara are nevoie ca sã
evite intrarea în incapacitate de pla-
tã, potrivit unui proiect de declaraþie
obþinut de agenþia Associated Press.

Acelaºi document aratã cã liderii
europeni vor amâna pentru finele lu-
nii noiembrie acordul privind cel
de-al doilea pachet de salvare desti-
nat Greciei, de 109 miliarde dolari.
Comisia Europeanã intenþiona sã fi-
nalizeze în acest weekend acordul,
ca sã înlãture incertitudinile privind
situaþia financiarã a þãrii. (V.R.)

(continuare în pagina 6)

Angela Merkel ºi Nicolas Sarkozy s-au întâlnit de

urgenþã miercuri seara, la Frankfurt.

OMV Petrom SA va publica astãzi Raportul preliminar pentru trimestrul al treilea

2011, în cuprinsul cãruia vor exista informaþii de bazã pentru trimestrul al treilea

din 2011 ºi date despre condiþiile economice ºi factorii cu impact determinant

asupra performanþelor economice ale

Grupului OMV.


