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Putin, încrezãtor cã
euro va supravieþui

Preºedintele Rusiei, Vladimir Pu-
tin, estimeazã cã zona euro va supra-
vieþui, în pofida dificultãþilor finan-

ciare curente.
“Credem cã

fundamente le
economiei euro-
pene vor permite
uniunii monetare
sã supravieþuia-
scã”, a declarat
Putin, adãugând

cã o proporþie importantã din rezer-
vele internaþionale ale þãrii sale este
investitã în euro.

În opinia sa, Comisia Europeanã
ºi alþi actori-cheie din zona euro s-au
angajat sã producã o îmbunãtãþire a
situaþiei. “Avem încredere în aceastã
poziþie”, a concluzionat Putin.

Spania rãmâne
în recesiune

Spania a rãmas în recesiune în tri-
mestrul al treilea din acest an, econo-
mia þãrii continuând sã scadã într-un
ritm semnificativ, potrivit bãncii
centrale de la Madrid.

“Datele disponibile pentru trimes-
trul al treilea sugereazã cã PIB-ul a
continuat sã scadã într-un ritm sem-
nificativ, într-un context de tensiune
financiarã încã foarte ridicat”, a
anunþat Banca Spaniei.

Moneda unicã,
în declin

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
externe, în raport cu dolarul, ca ur-
mare a declinului obligaþiunilor spa-
niole, în condiþiile în care în Spania

erau programate
noi proteste.

Moneda unicã
a coborât cu
0,5% la ora
10.49, pe piaþa
din New York,
ajungând la
1,2839 dolari.

Guvernul de la Madrid
va crea o autoritate
fiscalã independentã

Guvernul spaniol urmeazã sã cre-
eze, astãzi, un organism cu rol de au-
toritate fiscalã independentã, care sã
controleze respectarea planului bu-
getar la toate nivelurile administra-
þiei publice, potrivit afirmaþiilor pre-
mierului Mariano Rajoy, citat de
Wall Street Journal, informeazã
Agerpres.

Acest organism a fost anunþat încã
din luna aprilie ºi face parte din pla-
nul naþional de reforme, urmat de
guvernul de la Madrid. Autoritatea
fiscalã se va ocupa de respectarea
prevederilor legii stabilitãþii bugeta-
re ºi a þintei de deficit.

Proteste violente în
Grecia

În centrul Atenei au izbucnit, ieri,
proteste violente între poliþie ºi parti-
cipanþii la greva generalã declanºatã
la nivel naþional, ca mãsurã de pro-
test faþã de noile tãieri salariale ºi alte
mãsuri de austeritate impuse de au-
toritãþile de la Atena în vederea
reducerii deficitului bugetar.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

V.R.

Oltchim, “oligarhii roºii” ºi torpila
lui Bãsescu

Încercarea echipei de “spin-doc-
tori” ºi a minþii versate a lui Tra-
ian Bãsescu de a se folosi de jur-

nalistul bun la toate Dan Diacone-
scu ca de o torpilã asmuþitã spre bur-
dihanul cuirasatului USL, care trece
cu o mândrie în curs de ºtirbire prin-
tre epavele ºi bãrcuþele de salvare
ale PDL, s-ar putea transforma
într-o fâsâialã, dacã “proiectilul
submarin prevãzut cu motor propriu
ºi cu încãrcãturã explozivã” nu va
exploda chiar la þintã.

Dan Diaconescu a dovedit deja cã,
pentru a deveni erou ºi a-ºi creºte co-
respunzãtor valoarea contului ban-
car, este în stare sã petreacã un timp

oarecare în închisorile democraþiei
capitaliste de azi.

Acesta este cazul cel mai proba-
bil în “Scandalul Oltchim” dacã þi-
nem cont de informaþiile, parvenite
din surse proprii, cã Dan Diacone-
scu a introdus, din grabã sau dile-
tantism, acte ºi informaþii false în
oferta sa pentru privatizarea combi-
natului de la Râmnicu Vâlcea. Ma-
rea dilemã ºi, totodatã, provocarea
maximã a lui Victor Ponta ºi a con-
silierilor sãi speciali este, dacã îºi
pot permite din punct de vedere po-
litic, la distanþa actualã de alegerile
parlamentare, sã aprobe dispunerea
arestãrii lui Dan Diaconescu ºi tran-

sformarea lui într-un mega-erou,
care va detona din interior tot angre-
najul USL.

Jocul de poker, în care este prins
aproape pânã la strivire “micul Titu-
lescu”, îl depãºeºte cu siguranþã.

Cacealmaua jucatã cu dexteri-
tate de “bietul jurnalist”- orche-
strã pare sã fie doar prima mutare
a unei strategii de dezordine bine
organizatã, care ameþeºte opo-
nentul ºi creeazã premisele unei
bubuituri finale extrem de bine
elaborate.

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 3)
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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”

CINCI ÞÃRI VIZITATE ÎN MAI PUÞIN DE 48 DE ORE - POATE DOAR PE MÃTURÃ

Diaconescu, în vâjhaþ pentru
Oltchim, peste hotare
Vâjhaþul de la Oltchim s-a ju-

cat, o zi ºi jumãtate, în de-
plasare, peste hotare, unde

Dan Diaconescu a cãutat investitori,
cãlare pe mãturã, prin Germania,
Franþa, Spania, Austria ºi Monaco.
Jurnalistul a confirmat, astfel, infor-
maþia publicatã, ieri, în exclusivita-
te, de ziarul BURSA, care a arãtat cã
Dan Diaconescu a fost în Spania.
Potrivit surselor noastre, Diacones-
cu a fost în Spania ca sã facã rost de
bani de la un finanþator rus.

Domnul Diaconescu nu a vrut sã
spunã dacã a obþinut banii ºi cum
s-a derulat jocul de vâjhaþ peste ho-
tare, trimiþând jurnaliºtii sã-ºi ia
aceste informaþii de la SIE, care l-ar
fi urmãrit pas cu pas. Câºtigãtorul
licitaþiei de la Oltchim a spus cã va
pleca din nou din þarã, pentru o nouã
partidã palpitantã de vâjhaþ, cu pro-
misiunea cã se va întoarce vineri, cu
veºti senzaþionale.

Potrivit informaþiilor obþinute de
ziarul BURSA, deºi jurnalistul a
mers la cacealma în privatizarea
Oltchim, totuºi pãstreazã unele mici
ºanse sã obþinã fondurile necesare,
în rãstimpul care i-a mai rãmas sã
semneze contractul.

Sursele noastre susþin cã Dan Dia-
conescu ar fi primit promisiunea cã
va primi banii de care are nevoie
pentru Oltchim, dar nu este clar dacã
aceasta va fi onoratã. Dan Diacones-
cu este posibil sã devinã o victimã a
“ruletei ruseºti”, pentru cã nu pot

exista dubii cã Moscova ar fi mai in-
teresatã sã compromitã privatizarea
Oltchim, ale cãrei acþiuni vor scãdea
vertiginos dupã acest scandal,
urmând sã fie preluatã la un preþ mult
mai scãzut.

Jurnalistul a mai declarat, ieri, de-
spre vizita sa peste hotare: “Dacã gu-
vernanþii vor doar sã închidã combi-
natul sau sã-l falimenteze, eu vreau,
împreunã cu prietenii mei, sã-l redes-
chidem. Cãutãm pieþe noi de desfa-
cere, cãutãm sã achiziþionãm materii
prime, la preþuri cât mai mici, ºi sã
vindem la preþuri cât mai mari pentru
a reporni, poate de luni, dacã Guver-
nul o sã accepte condiþiile noastre. În
orice caz, cât de repede o sã reluãm
activitatea”.

Domnul Diaconescu a spus cã de-
þine banii pentru preluarea Oltchim,
subliniind cã va semna contractul
când Guvernul îi va accepta condiþii-
le. “Pentru noi este o problemã sã

strângem fonduri suficiente pentru
Tarom ºi CFR ºi apoi sã vorbim foar-
te serios despre Hidroelectrica ºi Nu-
clearelectrica”, a conchis realizato-
rul de televiziune.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Radu Olaru: O bancã
a blocat conturile
Oltchim, cu alte douã
suntem în discuþii

O bancã a blocat conturile
Oltchim, din cauza datoriilor so-
cietãþii, conducerea companiei
având discuþii cu alte douã bãnci
ca sã evite o situaþie similarã, a
declarat ieri directorul general in-
terimar al Oltchim, Radu Olaru.
Surse ministeriale anunþau ieri cã
ar fi vorba despre Bancpost.
Contactat de noi, Mihai Bogza,
preºedintele Bancpost, ne-a de-
clarat: “Datoritã regulilor de pru-
denþialitate bancarã, nu comen-
tãm niciodatã tranzacþiile concre-
te pe care le efectuãm cu clienþii
noºtri. Întotdeauna relaþiile noas-
tre se desfãºoarã strict în baza
prevederilor contractuale având în
vedere interesele atât ale clienþi-
lor, cât ºi ale bãncii”. (A.S.)

VÂNZAREA ESTE UNA DINTRE VARIANTE

Olga Chumakova: Combinatele
Mechel nu vor fi închise
l Presa rusã: Mechel vinde combinatele din România

G
rupul metalurgic rus
Mechel a scos la vânzare
numeroase active, inclu-
siv uzinele deþinute în

România, ºi doreºte sã obþinã 150
milioane de dolari pentru combina-
tele Mechel Târgoviºte, Mechel
Câmpia Turzii, Laminorul Brãila ºi

Ductil Steel Buzãu, potrivit kom-
mersant.ru.

Sursa citatã afirmã cã Mechel
vrea sã vândã patru combinate din
România pentru suma totalã de 150
milioane de dolari. Grupul vrea 46
milioane dolari pentru Mechel
Târgoviºte, 33 milioane de dolari

pentru Mechel Câmpia Turzii, 32
milioane dolari pentru Laminorul
Brãila, respectiv 39 milioane dolari
pentru Ductil Steel Buzãu.

EMILIA OLESCU,
VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 3)

C
ombinatele Mechel nu vor fi închise, ci vor continua sã func-
þioneze în regim normal, ne-a spus Olga Chumakova, ºefa re-
prezentanþei Mechel la Bucureºti.
Domnia sa ne-a declarat cã vânzarea celor patru combinate

(Mechel Târgoviºte, Mechel Câmpia Turzii, Laminorul Brãila ºi Ductil
Steel) reprezintã doar una dintre posibilele variante de rezolvare a situa-
þiei de la Mechel, adãugând: “În niciun caz nu este vorba despre închide-
rea uzinelor. Ele vor funcþiona în regim normal, la capacitãþi normale.
Acesta este mesajul pe care l-am primit din Rusia - ni s-a spus sã ne conti-
nuãm activitatea. Schimbarea proprietarului este doar una dintre variante-
le posibile pentru rezolvarea situaþiei”.

Olga Chumakova ne-a precizat cã nu existã niciun investitor care
sã-ºi fi manifestat interesul pentru cumpãrarea vreunuia din cele patru
combinate.

Modul în care va proceda Grupul Mechel depinde foarte mult de
condiþiile de piaþã, potrivit reprezentantului corporaþiei ruseºti în þara
noastrã.

Domnia sa ne-a mai precizat: “Avem un program de optimizare a costu-
rilor ºi a personalului. La Oþelu Roºu se terminã ultima etapã a unui proces
investiþional important. În luna octombrie, va fi dat în funcþiune un nou
echipament la Oþelu Roºu, care va reduce costurile cu energia ºi va majora
eficienþa producþiei. Cu alte cuvinte, vom produce mai mult, în aceeaºi
perioadã de timp. Investiþia face parte dintr-un program mai mare, de 50
de milioane de euro, care se aflã pe final. Anul trecut a intrat în funcþiune
un complex nou de elaborare a oþelului, proiect care face parte tot din pro-
cesul investiþional de care am amintit”.

Potrivit doamnei Chumakova, Grupul Mechel a anunþat, în urmã cu
douã zile, cã intenþioneazã sã vândã mai multe active, printre care se nu-
mãrã ºi companiile controlate prin societatea “Eastern European Steel Di-
vision” SRL, ce coordoneazã activitãþile grupului în þara noastrã.

Mechel ºi bãtãlia
intercontinentalã pentru resurse

O delegaþie a Mechel România s-a
deplasat recent în Federaþia Rusã, ca
sã se întâlneascã cu Igor Ziuzin, finan-
þatorul grupului Mechel, ºi sã negocie-
ze pãstrarea în funcþiune a combinatu-
lui siderurgic din Câmpia Turzii.

Sursele noastre ne-au declarat
însã cã Ziuzin nu a venit la întâlnire.

Pe de altã parte, Mircea Scântei,
preºedintele Sindicatului Metarom,
ne-a declarat cã ministrul pentru dia-
log social Liviu Pop a spus, într-o re-
centã întâlnire cu sindicatele din Me-
chel Câmpia Turzii, cã Guvernul va
solicita, prin Ambasada Rusiei la
Bucureºti, o întâlnire cu Igor Ziuzin,
pentru a discuta situaþia combinate-
lor deþinute în România de compania

rusã.
Domnia sa nu ne-a oferit informa-

þii dacã întâlnirea a avut loc aºa cum
se preconiza.

Igor Ziuzin este unul dintre cei
mai puternici miliardari moscoviþi,
care ºi-a ridicat imperiul industrial
sub protecþia Kremlinului postsovie-
tic, mentor în afaceri fiindu-i chiar
celebrul Marc Rich, unul dintre cei
mai controversaþi afaceriºti la nivel
mondial, dupã cum a relatat “Eveni-
mentul zilei”, în 2007, ºi dupã cum o
afirmã Victor Roncea, în articolul
publicat astãzi, în BURSA, relativ la
subiectul Oltchim. (A.S.)

(continuare în pagina 3)


