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Portugalia a vândut
titluri de stat la
randamente în scãdere

Portugalia a vândut, ieri, titluri de
stat de 1,291 miliarde euro, cu sca-
denþa la 18 luni, la un randament de
2,967%, comparativ cu 4,537% la
plasamentul similar din aprilie. Sta-
tul portughez a vândut, de asemenea,
titluri de 709 milioane de euro cu
maturitatea la ºase luni, la o dobândã
de 1,7%, faþã de 2,292% la licitaþia
din iulie. Cererea a depãºit semnifi-
cativ oferta pentru ambele emisiuni.

Yannis Stournaras:
Economia Greciei va
scãdea cu 25% pânã în 2014

Produsul Intern Brut al Greciei va
scãdea cu 25% pânã la sfârºitul rece-
siunii þãrii, preconizat pentru 2014,
conform estimãrilor ministrului elen
de Finanþe, Yannis Stournaras.

“Reducerea cumulatã a Produsu-
lui Intern Brut înregistratã dupã
2008 este sub 20% ºi se aºteaptã sã
ajungã la 25% pânã în 2014”, a de-
clarat Stournaras.

Surse: Grecia vrea sã vândã
reºedinþe diplomatice

Grecia intenþioneazã sã vândã
reºedinþe diplomatice, clãdiri de bi-
rouri ºi locuinþe, de la Londra la Bel-
grad, în condiþiile în care guvernul
elen continuã planul de privatizare
ca sã obþinã o nouã tranºã din ajuto-
rul internaþional, spun surse anoni-
me citate de Bloomberg.

Potrivit acestora, deºi anterior lis-
ta activelor scoase la vânzare nu con-
þinea proprietãþi imobiliare externe,
acum este inclusã ºi reºedinþa consu-
lului elen dintr-un cartier de lux din
Londra, dar ºi clãdiri de birouri din
Bruxelles ºi Belgrad. (V.R.)

Ziua “O”
l ªtefan Vuza ºi-a retras, ieri, ofertele pentru Oltchim, ca sã depunã, astãzi, o altã
ofertã îmbunãtãþitãl Omul de afaceri susþine în continuare cã este sprijinit de alte
trei grupuri industriale, “fiind o forþã cu mult peste PCC, cât ºi peste mult aºteptatul
ofertant din Rusia, care, de fapt, este doar un alt grup de interese din România”

P
rivatizarea Oltchim dã
palpitaþii auto-
ritãþilor, care au
amânat, pentru

astãzi, la ora 12.00, termenul limitã
de depunere a ofertelor. Din cele patru
oferte depuse luni de PCC, Chimcom-
plex, Aisa Invest ºi Dan Diaconescu,
ieri au rãmas doar douã. ªi nu s-a arã-
tat vreun picior de investitor rus.

Ieri, ziarul BURSA a publicat în
exclusivitate pe site-ul www.bur-
sa.ro ºtirea cã omul de afaceri ªtefan

Vuza ºi-a retras, la ora
11.35, ofertele pentru privatizarea
Oltchim, la care s-a înscris luni, prin
firmele Aisa Invest ºi Chimcomplex.

În jurul prânzului, domnia sa ne-a
remis un comunicat, în care aratã cã a
retras ofertele pentru a se reînscrie
astãzi cu o ofertã îmbunãtãþitã: “De-
cizia de retragere a ofertelor Chim-

complex ºi de îmbunãtãþire a
celor depuse de Aisa Invest

a venit ºi pe fondul de-
claraþiilor premierului

Victor Ponta, care este dezinformat
cu privire la capacitatea investiþionalã
a Chimcomplex”. (ALINATOMA)
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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.

Transportatorul de pânã acum al unora dintre abo-
namente, pe Bucureºti, ºi-a încetat activitatea;
abonamentele corespunzãtoare au fost transferate
altei companii.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
Vã mulþumim pentru înþelegere,

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

GABRIEL GHELMEGEANU, PREªEDINTELE CCIRC:

“Problemele cu vizele
chinezilor s-au accentuat,
sub noua guvernare”
l Legea este bunã, dar nu este pusã în aplicare cum trebuie l Avem nevoie de o
strategie pentru dezvoltarea relaþiilor România-China l Am putea încheia un
acord cu China referitor la investiþiile în agriculturã ºi exporturile de carne de porc

Problemele legate
de vize, pe care
chinezii le au în

momentul în care vor sã
vinã în þara noastrã, s-au
accentuat în ultima vre-
me, dupã cum ne-a decla-
rat Gabriel Ghelmegea-
nu, preºedintele Camerei
de Comerþ ºi Industrie
R o m â n i a - C h i n a
(CCIRC).

Domnia sa ne-a preci-
zat: “Nu s-a rezolvat nimic cu vizele
chinezilor sub noul Guvern, din con-
trã, e mai rãu. Legea este bunã ºi
dacã s-ar respecta nu ar mai fi astfel
de probleme, dar nu este respectatã,
nu este pusã în aplicare aºa cum tre-
buie. Chinezii care vor sã vinã la noi
sunt bãgaþi într-o camerã ºi interogaþi.
Sunt întrebaþi de ce vin în România,
câte zile stau la noi, de ce stau atâtea
zile, cu cine se întâlnesc…”.

Gabriel Ghelmegeanu ne-a spus
cã avem nevoie de o strategie la nivel
guvernamental pentru dezvoltarea
relaþiilor dintre þara noastrã ºi Repu-
blica Popularã Chinezã.

Botãnoiu: “Trebuie sã ne
orientãm pe toate pieþele pe
care le-am uitat”

România ºi China ar putea înche-
ia, în luna octombrie a acestui an, un
acord referitor la investiþiile din agri-
cultura noastrã care ar putea fi susþi-
nute de partea chinezã ºi la reactiva-
rea exporturilor româneºti de carne
de porc cãtre piaþa chinezã.

Gabriel Ghelmegeanu ne-a spus cã
þara noastrã a avut un acord încheiat
cu China pentru comerþul bilateral cu
carne, adãugând: “România a avut
acest acord. Probabil cã ºi China, ase-

meni altor þãri, are regle-
mentãrile ei în domeniu,
pe care trebuie sã le res-
pectãm. Noi, nemaifiind
interesaþi, nu ne-am mai
dus sã reînnoim acordul.
La vremea respectivã, de-
mersurile pentru încheie-
rea unui astfel de acord
durau circa 1-2 ani. Acum,
dacã existã bunãvoinþã ºi
dacã ne ducem perfect
pregãtiþi, am putea sã fina-

lizãm mai repede aceste demersuri,
dacã nu, pierdem vremea”.

Daniel Botãnoiu, secretar de stat în
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR), a apreciat, citat de
Agerpres: “Oportunitãþi de export
avem, dar trebuie sã fim atenþi sã ex-
portãm produse finite, nu materii pri-
me. Chinezii sunt mari consumatori de
carne de porc ºi pasãre, singurul amen-
dament al lor pe acest tip de exporturi
fiind legat de trasabilitatea produsului
din punct de vedere al epizootiilor”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

O nouã ºansã pentru
dezvoltarea României

Au mai rãmas mai puþin de 3
luni pânã la alegerile pentru
Parlamentul României din 9

decembrie 2012.
Partidele politice îºi vor prezenta

programele politice ºi mãsurile de po-
liticã economicã ºi socialã pe care,
dacã câºtigã alegerile, se presupune
cã le vor pune în aplicare, în urmãtorii
patru ani (2013-2016).

De aceastã datã, consider însã ne-
cesar ca programele partidelor poli-
tice ºi dezbaterile pe baza
lor sã-ºi fixeze ca orizont
anul 2020, evident, cu o
etapã intermediarã
2013-2016, care coincide
cu mandatul parlamentar.

În susþinerea acestei ne-
cesitãþi, mã bazez pe douã
argumente:
l cerinþa definirii ºi a coor-

donãrii programului de
dezvoltare a României cu perspec-
tiva financiarã multianualã (PFM)
a Uniunii Europene (UE), care
acoperã perioada 2014-2020;

l ºansa României ca la finele anu-
lui 2020 sã intre în grupa þãri-

lor cu venit mare pe locuitor
(PIB pe locui tor de peste
12.300 dolari SUA, la preþuri
curente).

1.  Cerinþa definirii ºi a
coordonãrii programului de
dezvoltare a României cu
PFM a UE 2014-2020

În aceastã toamnã ºi în prima ju-
mãtate a anului viitor, în cadrul

UE, vor fi definitivate
atât PFM pentru perioa-
da 2014-2020, respectiv
vor fi stabilite resursele
financiare ºi destinaþia
acestor resurse, în func-
þie de prioritãþile definite
prin strategia de dezvol-
tare a UE “Europa 2020",
precum ºi prin noile poli-
tici europene, cât ºi con-

diþiile pe care fiecare stat membru
va trebui sã le îndeplineascã pen-
tru a utiliza fondurile europene
alocate.

(continuare în pagina 3)

Cine e cu noi strigã ooo!

Preºedintele Bundesbank denunþã pactul faustian
al bãncilor centrale
Se întâmplã ceva neobiºnuit cu

Jens Weidmann, preºedintele
Bundesbank. Într-un discurs

recent în cadrul Colocviilor Institu-
tului de Cercetare a Istoriei Bancare
din Frankfurt, Weidmann l-a înrolat
pe Johann Wolfgang von Goethe în
lupta contra tendinþei BCE de aca-
parare a puterii absolute în Europa.

Tema dezbaterilor din acest an a
fost “Banii de hârtie – Finanþarea
statului – Inflaþia. S-a întâlnit Goet-
he cu o problemã fundamentalã a po-
liticii monetare?”

Prin citate extinse din Faust, Jens
Weidmann rãspunde afirmativ între-

bãrii de mai sus. Într-un editorial din
Handelsblatt, Lin Freitag ºi Georg
Watzlawek scriu cã Weidmann “a ci-
tat aproape cu o bucurie nedisimula-
tã” din marele scriitor german.

Deºi “preºedintele Bundesbank
poate fi izolat în cadrul Bãncii Cen-
trale Europene”, în Germania “Weid-
mann se poate baza pe cele mai înal-
te autoritãþi”, deoarece Goethe ºtia
totul despre “alchimia prin alte mij-
loace” promovatã acum de BCE,
mai scriu autorii editorialului.

Cotidianul britanic The Telegraph
scrie cã discursul lui Weidmann a
provocat nedumerire în Europa, în

condiþiile în care a comparat acþiuni-
le bãncilor centrale cu “lucrul diavo-
lului”.

Jens Weidmann a declarat cã efor-
turile bãncilor centrale de a pompa
bani în economie îi amintesc de o
scenã din Faust, în care Mefistofel îl
convinge pe Împãrat sã emitã o can-
titate mare de bani, dupã cum mai

scrie The Telegraph.
“Dacã o bancã centralã poate crea

o cantitate nelimitatã de bani din ni-
mic, cum se poate asigura
cã banii rãmân suficienþi de
rari pentru a-ºi pãstra valoa-
rea?”, a întrebat Weid-
mann, dupã care a amintit
cã existã multe cazuri în
istoria monetarã de “cedare

în faþa tentaþiei”.
Oare unde ne îndreptãm, dacã unul

dintre cei mai importanþi bancheri
centrali din lume a ajuns sã compare
activitatea colegilor sãi cu “lucrul
diavolului”? Sã fie doar o vorbã spu-

sã la supãrare, ca urmare a izolãrii
sale în cadrul Eurosistemului?

Poate cã preºedintele Bundesbank
a vãzut, totuºi, lumina ºi îºi amin-
teºte de suferinþele Germaniei în pe-
rioada hiperinflaþionistã din prima
parte a secolului trecut.

Când Faust îl întreabã pe Mefisto-
fel cine este, acesta îi rãspunde cã
este “spiritul care neagã”, iar “ceea
ce el (n.a. Faust) numeºte pãcat, dis-
trugere” reprezintã “elementul meu
original”.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 15)

“Pot sã fac ceea ce doreºti, ºi sã
creez mai mulþi”.

MEFISTOFEL, în drama Faust a lui
Johann Wolfgang von Goethe

Citiþi, în pagina 6, "Ionel Blãnculescu: «Abia

strãnepoþii cumpãrãtorului Oltchim ar recupera

investiþia în combinat»".

Citiþi, în pagina 13, “Chimcomplex” Borzeºti vrea

sã facã investiþii de peste 25 milioane de euro.

Sindicaliºtii “Tarom”
nu vor manager strãin
Sindicatul Naþional Tehnic

(SNT) “Tarom” nu este
împotriva implementãrii unui

management privat la compania na-
þionalã de transport aerian, însã con-
siderã cã viitorul director general ar
trebui sã fie un profesionist
din þara noastrã, nu unul
strãin. “Între anii 2000 ºi
2005, «Tarom» a avut re-
zultate foarte bune, în con-
diþiile în care a fost condu-
sã de cãtre un manager
român. Noi întrebãm de ce
este nevoie sã aducem un
strãin la conducere, în con-
diþiile în care strãinii nu au
avut, neapãrat, cele mai
bune rezultate la conduce-
rea companiilor româ-
neºti”, ne-a declarat Aurel Curdov,
secretarul general al SNT “Tarom”.

Sindicatul companiei aeriene a
propus o serie de nume pentru poziþii-
le de conducere, însã acestea nu s-au
regãsit pe lista scurtã cu numele pro-
puse pentru funcþia de director gene-

ral, ci doar într-un numãr restrâns, pe
cea cu membrii Consiliului de Admi-
nistraþie, ne-a precizat domnia sa.

SNT “Tarom” nu este de acord
nici cu strategia de privatizare a trans-
portatorului, considerând cã acesta

este subevaluat. “Valoarea de 400
milioane euro pentru «Tarom» este
prea micã, în condiþiile în care com-
pania dispune de o flotã de douãzeci
ºi trei de avioane, fiecare evaluat la
15-20 milioane euro, de un teren de
23.000 metri pãtraþi pe Aeroportul

Internaþional Henri Coandã, precum
ºi de o rezervã substanþialã, care îi
permite sã îºi desfãºoare activitatea
câþiva ani buni de acum înainte”,
ne-a explicat Aurel Curdov.

Sindicatul reclamã faptul cã, deºi
strategia de privatizare a pri-
mit, anul trecut, avizul nega-
tiv din partea Comisiei tri-
partite de Dialog Social din
cadrul Ministerului Trans-
porturilor ºi Infrastructurii
(MTI), Guvernul a decis sã
continue cu aceasta.

Aurel Curdov considerã
cã, în prezent, “Tarom” este
þinta multor lovituri, deºi
compania nu are datorii la
stat, spre deosebire de unii
dintre competitorii sãi, nu

are credite contractate, iar pierderea
înregistratã anul trecut este mult in-
ferioarã celei a altor transportatori
aerieni naþionali.

ALEXANDRU SÂRBU
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