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Decizia privind

Grecia, abia în a doua

jumãtate a lunii

octombrie
O decizie politicã cu privire la

Grecia nu va fi luatã decât în a
doua jumãtate a lunii octombrie,
conform liderului Eurogrup,
Jean-Claude Juncker. Oficialul
european a declarat, la finele sãp-
tãmânii trecute: “Nu este posibil
sã luãm o decizie în prima jumãta-
te a lunii octombrie, deoarece ra-
portul de evaluare nu va fi gata
pânã atunci”.

La rândul sãu, directorul general
al Fondului Monetar Internaþional,
Christine Lagarde, a afirmat cã o op-
þiune care ar putea fi luatã în consi-
derare ar fi acordarea unui rãgaz su-
plimentar Greciei pentru ca aceastã
þarã sã implementeze reformele
economice.

O misiune a troicii FMI-UE-BCE
se aflã în prezent la Atena ca sã ajute
guvernul grec în finalizarea unui nou
pachet de mãsuri care sã genereze
economii bugetare de peste 11,5 mi-
liarde euro - condiþie necesarã pentru
deblocarea tranºei din programul de
ajutor.

Menþionãm cã, potrivit “Goldman
Sachs”, economia Greciei a început
sã se ajusteze substanþial, datele din
luna august referitoare la deficitul
bugetar fiind cu mult înaintea þinte-
lor fixate.

În primele opt luni ale acestui an,
deficitul bugetar al Greciei a fost
de 1,3 miliarde euro, respectiv cir-
ca 0,6% din PIB, faþã de un obiec-
tiv de 4,2 miliarde euro. În aceeaºi
perioadã a anului trecut, deficitul
bugetar a fost de aproape 6 miliar-
de euro. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

DUPÃ PROTESTUL DE VINERI,

Sindicaliºtii vor sã reclame Mechel
la DNA ºi Parchetul General

Sindicaliºtii de la Mechel
Câmpia Turzii vor veni în
aceastã sãptãmânã la Bucu-

reºti, cu documente care atestã cã fir-
ma rusã Mechel ºi-a încãlcat obliga-
þiile asumate în contractul de privati-
zare, ne-a declarat Ioan Pascu, lide-
rul sindicatului din combinat. Dom-
nia sa ne-a explicat: “Am fost între-
baþi dacã suntem dispuºi sã mergem
pe fir în povestea Mechel, pentru cã
o sã ni se punã la dispoziþie Corpul
de Control al primului-ministru, sã
verifice contractul de privatizare. Bi-
neînþeles cã vom veni în Capitalã,
unde ne vom adresa, totodatã, Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie ºi Parche-

tului General”.
Circa 400-500 de angajaþi ai Me-

chel Câmpia Turzii au protestat, vi-
nerea trecutã, în faþa combinatului,
îngrijoraþi cã investitorul rus plãnu-
ieºte noi concedieri ºi închiderea
combinatului, ne-a spus Ioan Pascu.

Participanþii la protest au pornit,
apoi, în marº pânã la Casa de Culturã
din municipiu.

Potrivit prefectului de Cluj, Ioan
Vuºcan, Mechel intenþioneazã sã re-
ducã numãrul de angajaþi pânã la cir-
ca 200 de persoane.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 6)
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FED IMPULSIONEAZÃ PIEÞELE

Preþurile materiilor prime,
în cea mai lungã perioadã
de avans din ultimii doi ani
l Euro a trecut de 1,31 dolari

Preþurile materiilor prime au
încheiat, vineri, cea mai lungã perioadã
de avans din 2010 pânã în prezent,
dupã ce banca centralã americanã
(Federal Reserve - Fed) a anunþat, la
data de 13 septembrie, o nouã rundã
de mãsuri monetare menite sã stimu-
leze cea mai mare economie a lumii.
Investitorii speculeazã cã, în aceste
condiþii, cererea
de energie ºi me-
tale va spori.

Indicele Standard & Poor’s GSCI
Spot, care mãsoarã dinamica preþuri-
lor a 24 de materii prime, a urcat cu
1% în perioada 10 – 14 septembrie,
ajungând la 694,21 puncte pe piaþa
din New York. Astfel, indicele a
încheiat ºapte sãptãmâni consecuti-
ve de creºtere, aceasta fiind cea mai
lungã perioadã de avans consemnatã
din luna octombrie 2010 pânã în pre-
zent. Cele mai importante creºteri
le-au avut metalele industriale ºi þiþe-

iul brut, care a depãºit 100 de dolari
barilul la New York, pentru prima
oarã dupã luna mai.

De la începutul anului, indicele
GSCI a câºtigat 7,6%.

Amintim cã, joia trecutã, Fed a
anunþat cã va cumpãra obligaþiuni ga-
rantate ipotecar pe termen lung, în va-
loare de 40 de miliarde dolari lunar,

pânã va avea loc o
redresare susþinu-
tã a pieþei muncii.

În plus, Fed a informat cã va menþine
dobânda de referinþã aproape de zero
cel puþin pânã la mijlocul lui 2015.

Prin achiziþia de obligaþiuni garan-
tate ipotecar, Fed sperã sã reducã ra-
tele ipotecilor, ajutând astfel piaþa
imobiliarã ºi încurajând investitorii sã
achiziþioneze ºi alte active, ceea ce va
duce la scãderea randamentelor.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

INTERNATIONAL

Ministerul Transporturilor, dispus sã
vândã mai mult de 20% din “Tarom”

În cazul în care, la
momentul vânzã-
rii a 20% din ac-

þiunile “Tarom”, prin
Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB), un in-
vestitor strategic ar
solicita un procent
mai mare din capitalul
social al companiei,
Ministerul Transpor-
turilor ºi Infrastructu-
rii (MTI) ar urma sã
modifice strategia de
privatizare a compa-
niei, cu suplimentarea cerutã, ne-au
declarat reprezentanþii MTI.

Domniile lor estimeazã cã pros-
pectul pentru listarea “Tarom” ur-
meazã sã fie validat de cãtre Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM) pânã la 12 noiembrie, iar
oferta publicã iniþialã (IPO) urmeazã
sã aibã loc începând cu data de 15
noiembrie.

Oficialii MTI ne-au confirmat cã
“Tarom” a comandat un raport com-
paniei “Roland Berger”, cu caracter

confidenþial. Graficul de livrare a ra-
portului cuprinde patru etape, trei
dintre acestea fiind intermediare ºi
deja livrate de cãtre firma de consul-
tanþã, ne-au precizat domniile lor.
Cea de a patra etapã vizeazã forma
finalã a raportului, formã care nu
este definitivatã, potrivit MTI.

Sãptãmâna trecutã, a apãrut în
presã un raport “Roland Berger” cu
privire la problemele operaþionale
ale “Tarom”, care arãta cã rutele pe
care compania le opereazã au un

grad redus de ocupare,
compania utilizeazã
într-o mãsurã redusã
canalele electronice
de distribuþie ºi acordã
tratament preferenþial
anumitor furnizori.
Reprezentanþii firmei
de consultanþã ne-au
declarat cã informaþii-
le apãrute în presã,
având un caracter con-
fidenþial, nu au parve-
nit de la domniile lor.

“Tarom” reprezintã
o companie strategicã în domeniul
aviaþiei, iar interesul pentru scãderea
valorii sale poate sã fie cauzat ºi de
alte companii interesate de aceastã
piaþã, unele dintre acestea con-
fruntându-se cu probleme financiare
ºi logistice, ne-au declarat reprezen-
tanþii Ministerului, care au precizat
cã forma raportului apãrutã în presã,
sãptãmâna trecutã, nu este cea finalã.

ALEXANDRU SÂRBU
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Hidroelectrica declarã rãzboi ANRE
pentru preþul reglementat al energiei

Euro Insol, administratorul ju-
diciar al Hidroelectrica, a de-
clarat rãzboi Autoritãþii de

Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE) pentru cã nu a majorat tari-
ful reglementat pentru energia hi-
dro.

Remus Borza, directorul Euro
Insol, a declarat, vineri, în prima
adunare a creditorilor Hidroelectri-
ca: “Preþul pe care îl primim pentru
energia hidro este în continuare sub
costuri. Noi nu am cerut majorarea
preþului final plãtit de populaþie ºi in-
stituþiile publice. Vrem o redistribui-
re a costurilor în interiorul tarifului
reglementat. De asemenea, nu sun-
tem de acord sã mai subvenþionãm

companiile prin tarif, ci numai popu-
laþia ºi instituþiile publice. Compa-
niile care în prezent primesc energia
la preþ reglementat, cu mult mai mic
decât cel de pe piaþa liberã, activea-
zã, în mare parte, în zona gri a econo-
miei”.

Întrebat dacã va denunþa contrac-
tele de livrare a energiei pentru piaþa
reglementatã, Remus Borza a rãs-
puns cã va alege aceastã soluþie dacã
ANRE nu îi va face dreptate compa-
niei Hidroelectrica. Domnia sa a mai
spus cã problema poate fi tranºatã ºi
în justiþie.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

ASTÃZI SE DEPUN OFERTELE FINALE

OPSPI:“Privatizarea Oltchim,
periclitatã de un proces
deschis de Dan Diaconescu”
Privatizarea Oltchim este peri-

clitatã de un proces deschis de
Dan Diaconescu, ne-a decla-

rat Remus Vulpescu, ºeful OPSPI.
Dan Diaconescu a atacat în instan-

þã hotãrârea Adunãrii Generale a
Acþionarilor Oltchim privind actua-
lizarea creanþei AVAS cu dobânzile
aferente, la data valorificãrii aceste-
ia.

Dan Diaconescu a declarat pentru
ziarul BURSA, la începutul sãptãm-
ânii trecute, cã va bloca deciziile
AGA Oltchim.

Domnul Vulpescu a comentat:
“Nu înþeleg ce rãu i-a fãcut Oltchim
lui Diaconescu de i-a deschis proces
în prag de privatizare. Acum OPSPI
este în situaþia de a vinde o creanþã în
litigiu. Preþul unui bun litigios nu po-
ate fi decât unul mult mai mic decât
cel normal”.

Întrebat dacã vânzarea creanþei
AVAS mai poate avea loc în condiþii-
le deschiderii acestui proces, ºeful
OPSPI ne-a rãspuns cã nu mai are
certitudinea cã o va vinde.

Potrivit lui Vulpescu, pânã dumini-
cã seara, Dan Diaconescu nu a depus
oferta finalã în privatizarea Oltchim.

Termenul expirã azi la ora 12.00.
“Dacã va participa la privatizare, pro-
cesul deschis de Dan Diaconescu ar
putea denatura concurenþa între ofer-
tanþi”, a conchis ºeful OPSPI.

OPSPI se aºteaptã la trei
competitori pentru Oltchim

ªeful Oficiului Participaþiilor Sta-
tului ºi Privatizãrii în Industrie

(OPSPI), Remus Vulpescu, se aºte-
aptã sã primeascã pânã astãzi la ora
12.00 trei oferte ferme pentru priva-
tizarea Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Declaraþiile au fost fãcute, vineri,
dupã-amiazã, înainte sã aparã infor-
maþiile privind procesul intentat de
Dan Diaconescu.

ALINA TOMA VEREHA
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Cristian Duþescu:

“Privatizarea nu ar

trebui sã fie afectatã

de contestarea AGA”

Avocatul Cristian Duþescu ne-a

declarat cã o decizie AGA poate fi

contestatã de orice persoanã care

are interes sau de orice acþionar în

termen de 15 zile.

„Probabil cã Dan Diaconescu a

contestat AGA de la Oltchim pen-

tru cã vrea sã participe la licitaþia

de privatizare”, ne-a spus domnul

Duþescu.

Potrivit lui Cristian Duþescu atâta

timp cât nu existã o hotãrâre jude-

cãtoreascã care sã suspende ho-

tãrârea AGA, procesul de privati-

zare nu ar trebui sã fie afectat.

Totuºi, Cristian Duþescu ne-a de-

clarat cã nu cunoaºte conþinutul

caietului de sarcini pentru privati-

zarea Oltchim, astfel cã nu s-a pu-

tut exprima cu certitudine asupra

efectelor procesului intentat de

Dan Diaconescu.

ADINA ARDELEANU


