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Moody’s: “Bãncile din
Spania au nevoie de mai
mult capital decât aratã
testele”

Bãncile din Spania au un deficit
de capital care poate ajunge la 105
miliarde euro, aproape dublu faþã de
estimarea auditului independent rea-
lizat de compania “Oliver Wyman”,
potrivit Moody’s Investors Service.

Agenþia de evaluare considerã cã
bãncile spaniole au nevoie de infuzii
de capital cuprinse între 70 ºi 105
miliarde euro, ca sã absoarbã pierde-
rile ºi sã-ºi menþinã rata de adecvare
a capitalului în limitele prevãzute de
lege.

BCC: Guvernul britanic
trebuie sã facã mai mult
pentru economie

Premierul Marii Britanii, David
Cameron, trebuie sã facã mai mult
pentru redresarea economiei þãrii,
care stagneazã, potrivit Camerei de
Comerþ Britanice (BCC), care a pu-
blicat un un raport din care rezultã
slãbirea încrederii întreprinzãtorilor.

Venizelos a predat lista
grecilor cu depozite în
Elveþia

O listã cu numele a aproximativ
2.000 de cetãþeni eleni care au depo-
zite semnificative într-o bancã elve-
þianã a fost predatã ieri guvernului de
la Atena, de cãtre fostul ministru de
finanþe, Evangelos Venizelos.

Actualul ministru elen de finanþe,
Yannis Stournaras, a declarat dumi-
nicã, pentru Financial Times, cã va
face o prioritate din publicarea nu-
melor celor care au depozite la filiala
din Geneva a bãncii HSBC.
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YURY GUSHCHIN:

“Mechel a investit
peste 200 milioane dolari
în combinatele de la noi”

(Interviu cu directorul general
al Diviziei Metalurgice Est Europene “Mechel”)

Reporter: Care este situaþia
actualã la întreprinderile “Me-
chel” din România?

Yury Gushchin: Din anul
2008 ºi pânã în prezent, con-
junctura pieþei metalurgice
mondiale, în special a celei europene,
a rãmas nefavorabilã, ceea ce, în mod
natural, a condus la o accentuatã înrã-
utãþire a situaþiei întreprinderilor me-
talurgice. În ultimii trei ani, combina-
tele “Mechel” din România au avut
un rezultat financiar negativ. În aceste

condiþii, numai pierderile pe 2009 au
depãºit profitul din anul 2008. Pe
lângã evoluþia negativã generalã a
pieþei produselor metalurgice din Eu-
ropa, activitatea întreprinderilor
“Mechel” care activeazã în România
a fost îngreunatã ºi de factorii interni,

specifici pieþei româneºti. De
exemplu, în ultimul an ºi jumã-
tate, preþurile materiilor prime
energetice pentru întreprinde-
rile metalurgice “Mechel” au
crescut cu 30%. Totodatã, ca ur-

mare a implementãrii noilor norme
ale UE, în anul 2013 este preconizatã
o creºtere suplimentarã a preþului
energiei electrice.

EMILIA OLESCU
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CLUBUL DE LA ROMA, LA BUCUREªTI

Problema de fond a omenirii:
viziunea pe termen scurt
Problema de fond a omenirii o

reprezintã viziunea pe termen
scurt, considerã Jorgen Ran-

ders, membru al Clubului de la
Roma, autorul lucrãrii ”2052 –
a Global Forecast for the Next
Forty Years” ºi co-autor al lu-
crãrii ”Limits to Growth”.
Deºi problemele actuale se vor
menþine ºi accentua, rãspunsu-
rile urmeazã sã rãmânã ace-
leaºi ca pânã acum, a avertizat
domnia sa, în cadrul reuniunii
anuale a Clubului de la Roma,
care a avut loc, zilele trecute,
la Bucureºti.

”În loc sã aplice intervenþii
ex-ante în faþa problemelor, omenirea
preferã tot rãspunsurile ex-post”, a
declarat Jorgen Randers. Deºi
economia globalã urmeazã sã înceti-
neascã, acest lucru nu se întâmpla su-
ficient de repede pentru a evita o crizã
climaticã, potrivit domniei sale.

O posibilã soluþie ar putea fi muta-
rea a 1-2% din totalul forþei de mun-

cã ºi a capitalului dinspre industriile
poluante cãtre cele verzi, ceea ce
presupune, de fapt, deplasarea flu-

xurilor investiþionale dinspre sectoa-
rele cele mai profitabile cãtre sectoa-
rele de care societatea are cea mai
mare nevoie, explicã profesorul uni-
versitar. Capitalismul nu are cum sã
facã acest lucru, pentru cã nu este în
natura sa, astfel cã societatea trebuie
sã creeze reglementãri care sã facã
investiþiile în aceste sectoare mai

atractive, însã eventuale mãsuri în
acest sens, precum cele de creºtere a
preþurilor în respectivele sectoare, ar

fi costisitoare din punct de
vedere politic, ceea ce înse-
amnã cã politicienii vor evita
sã le adopte, aratã domnia sa.

Liniile de acþiune pentru
reducerea impactului nega-
tiv asupra mediului înconju-
rãtor pe care Jorgen Randers
le vede sunt reducerea ritmu-
lui de creºtere a populaþiei,
diminuarea consumului de
biocombustibili, construcþia,
în þãrile sãrace, a unor siste-
me energetice cu emisii re-

duse, plãtite de cãtre þãrile bogate,
precum ºi realizarea unor instituþii
supranaþionale cu o viziune pe ter-
men lung, care sã compenseze vi-
ziunea pe termen scurt a instituþiilor
naþionale.

ALEXANDRU SÂRBU
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Surse: Spania este pregãtitã
sã cearã un pachet de salvare

Spania este pregãtitã sã cearã
ajutor financiar de la zona
euro, cel mai devreme în we-

ekend-ul viitor, însã Germania con-
siderã cã aceastã þarã ar trebui sã
mai aºtepte, conform unor surse ofi-
ciale citate de presa internaþionalã.

“Spania a ezitat un pic, dar acum
este gata sã cearã un pachet de salva-
re”, au afirmat
sursele, arãtând
cã schimbarea
de atitudine a
oficialilor de la
Madrid vine pe
fondul presiu-
nilor fãcute de pieþele financiare ºi
de unii parteneri europeni în sensul
solicitãrii unui program de sprijin,
care sã declanºeze achiziþii de obli-
gaþiuni de cãtre Banca Centralã Eu-
ropeanã.

Însã, ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schaeuble, a declarat cã
Spania ia toate mãsurile potrivite
pentru depãºirea problemelor finan-
ciare ºi nu are nevoie de sprijin. În
opinia sa, investitorii vor recunoaºte
ºi vor rãsplãti reformele guvernului

spaniol.
Mai mulþi diplomaþi europeni au

declarat cã Angela Merkel, cance-
larul Germaniei, preferã sã evite sã
cearã unui parlament tot mai reticent
sã aprobe pachete de ajutor separate
pentru þãri din zona euro.

“Nu are sens sã trimiþi în Bundes-
tag, una câte una, decizii aºteptate în

cazul Greciei,
Ciprului ºi po-
sibil Spaniei.
Punerea ace-
stora la pachet
are sens, dato-
ritã conþinutu-

lui, dar ºi din punct de vedere poli-
tic”, a spus o sursã germanã.

Sursele citate au mai afirmat cã
Olli Rehn, comisarul european pen-
tru afaceri economice ºi monetare,
trebuia sã se adreseze, la începutul
acestei sãptãmâni, liderilor spanioli,
arãtând cã Bruxelles-ul doreºte ca
Madridul sã cearã în curând asistenþã
financiarã.

ALINA VASIESCU
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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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Prezent în þara noastrã din anul 2002, prin cele cinci
uzine metalurgice pe care le deþine în România, Grupul
“Mechel” a investit, pânã în prezent, în modernizarea
combinatelor româneºti, pes-
te 200 de milioane de dolari.
În întreprinderile “Mechel” de
la noi lucreazã aproape 6.000
de salariaþi, compania repre-
zentând cel mai mare produ-
cãtor autohton de produse la-
minate lungi, sârmã ºi produ-
se din sârmã ºi singurul produ-
cãtor de pe piaþa noastrã de
profile folosite în construcþiile
navale.

Grupul Mechel este un holding internaþional care cuprin-
de capacitãþi de producþie din Rusia, Kazahstan, SUA,
România, Lituania ºi Bulgaria. Afacerile Corporaþiei in-

clud patru segmente principa-
le: minerit, siderurgie, feroa-
liaje ºi energie electricã.
Despre situaþia în care se aflã
uzinele “Mechel” din România
ºi despre soluþiile care ar tre-
bui luate pentru ieºirea din im-
pas ne-a vorbit cu amabilitate,
în cadrul unui interviu, Yury
Gushchin, directorul general
al Diviziei Metalurgice Est Eu-
ropene “Mechel”.

Sorin Ovidiu Vîntu, încã doi ani
de “vacanþã” din partea justiþiei

Sorin Ovidiu Vîntu îºi continuã
cãderea pe toboganul justiþiei,
ieri primind o nouã veste proas-

tã. Omul de afaceri a fost condamnat
de Tribunalul Bucureºti la doi ani de
închisoare cu executare pentru favo-
rizarea lui Nicolae Popa, iar Octa-
vian Þurcan a primit o pedeapsã de
un an de închisoare cu suspendare, în
acelaºi dosar. De asemenea, Alexan-
dru Stoian, ºoferul lui Vîntu, a fost
condamnat de instanþa Tribunalului
Bucureºti la un an ºi ºase luni de
închisoare cu suspendarea executãrii
pedepsei. Trebuie precizat cã decizia
nu este definitivã, putând fi contesta-
tã la Curtea de Apel Bucureºti.
“Dacã este condamnat, atunci este un

lucru foarte mare. Era de
aºteptat sã fie condamnat.
Îmi pare rãu pentru el”, a
declarat Ioana Maria Vlas
într-o intervenþie la TV. În
prezent, Sorin Ovidiu
Vîntu este încarcerat ca
urmare a unei condamnãri
la un an de detenþie pen-
tru ºantajarea ºi amenin-
þarea lui Sebastian Ghiþã.

Noua problemã a lui SOVa revenit
în actualitate pe 12 octombrie 2010,
când procurorii Secþiei de Urmãrire
Penalã ºi Criminalisticã din Parchetul
instanþei supreme i-au trimis în jude-
catã pe Sorin Ovidiu Vîntu ºi Octa-
vian Þurcan pentru favorizarea lui

Nicolae Popa ºi pe Alexan-
dru Stoian, ºoferul lui
Vîntu, pentru complicitate
la aceastã infracþiune. Popa
a fost condamnat în lipsã la
15 ani de închisoare, pentru
fraudã, în anul 2006, alãturi
de Ioana Maria Vlas, în le-
gãturã cu prãbuºirea Fon-
dului Naþional de Investi-

þii, în 2000, în urma cãreia mai mult
de 100.000 de români ºi-au pierdut
banii investiþi, iar statul român, care
garantase, a fost obligat sã plãteascã
circa o sutã de milioane de euro com-
pensaþii. (O.D.)

(continuare în pagina 13)

Oltchim are, deocamdatã,
doar director general

Consiliul de Admi-
n i s t r a þ i e a l
Oltchim a decis,

ieri, doar numirea în func-
þia de director general al
Oltchim pe actualul ºef al
CET Govora, Mihai Bã-
lan, ne-au spus surse din
Ministerul Economiei.

Autoritãþile nu au de-
cis, încã, cine va fi administratorul
special ºi care va fi planul de adminis-
trare al Oltchim pânã la reluarea pro-
cesului de privatizare, deºi pãreau
“înarmate pânã în dinþi” cu soluþii
salvatoare pentru combinat, înainte

sã constate, oficial, cã Dan
Diaconescu nu are banii
pentru preluarea Oltchim.

Sursele noastre susþin cã
astãzi este posibil sã fie
anunþat ºi administratorul
special ºi cã mâine Minis-
terul Economiei ºi Minis-
terul Finanþelor va anunþa
rezultatul discuþiilor cu

bãncile finanþatoare ºi planul con-
cret de repornire ºi reorganizare a
combinatului.

ALINA TOMA VEREHA
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Rata ºomajului din Spania a crescut cu
1,7% în septembrie, faþã de luna prece-
dentã, totalul celor fãrã un loc de muncã
ajungând la 4,7 milioane de persoane,
conform ministerului de resort.

DIN 416 CINEMATOGRAFE EXISTENTE ÎN ’89, DOAR 29 MAI FUNCÞIONEAZÃ

Sindicatul “RomâniaFilm” cere demisia ministrului culturii

Sindicaliºtii de la “România-
Film” au anunþat cã vor pi-
cheta în fiecare zi sediul Mi-

nisterului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional (MCPN), începând de
astãzi, pânã când le vor fi soluþiona-
te revendicãrile, potrivit Mariei Bik-
falvi, preºedintele de sindicat.

Domnia sa a cerut demisia minis-
trului culturii ºi a spus, ieri, într-o
conferinþã de presã, cã una dintre re-
vendicãri este stoparea procesului de
trecere a sãlilor de cinema în patri-
moniul autoritãþilor locale, sus-
þinând cã oficialii din Ministerul
Culturii sunt “groparii cinematogra-
fiei”.

Potrivit sindicaliºtilor, din cele

416 sãli de cinema funcþionale în
anul 1989, în prezent mai sunt des-
chise doar 29. În jur de 65 de sãli au
fost restituite prin Legea 10, alte 161
de cinematografe fiind închiriate de
RADEF “RomâniaFilm”. Încasãrile
din chirii ale regiei sunt de circa cin-
ci ori mai mari decât încasãrile din
bilete, au mai precizat sindicaliºtii.

În anul 2008 a fost emisã Legea
303, în baza cãreia sãlile de cinema,
respectiv grãdinile de varã sunt tre-
cute în patrimoniul primãriilor, ace-
stea din urmã trebuind sã pãstreze
obiectul de activitate, dupã cum a
afirmat Maria Bikfalvi, precizând:
“Primãriile nu au respectat acest lu-
cru. Miza este ca cinematografele sã

fie date unor oameni de afaceri pen-
tru a fi transformate în investiþii imo-
biliare. Sunt cazuri în care au fost
dãrâmate sãlile de cinema ºi pe tere-
nurile respective au fost construite

blocuri. Un numãr de 139
de cinematografe ºi grã-
dini de varã au fost preda-
te primãriilor, dintre care
doar douã ºi-au pãstrat
obiectul de activitate.
Odatã cu desfiinþarea lor,
ºi muncitorii de acolo îºi
pierd locurile de muncã”.

Domnia sa a specificat
cã, în Capitalã, din cele
87 de cinematografe exi-
stente în 1989, mai fun-

cþioneazã doar cinci.
În cadrul RADEF “România-

Film” activeazã 280 de persoane.
O altã revendicare a Sindicatului

“RomâniaFilm” este anularea Ordi-

nului nr. 2483/2012, emis de mini-
strul de resort Puiu Haºotti, prin care
Maxim Meca a fost numit membru
în Consiliul de Administraþie al Re-
giei “RomâniaFilm”, subliniind:
“Prin desemnarea domnului Maxim
Meca în cadrul Consiliului de Admi-
nistraþie al RADEF «România-
Film», Ordinul nr. 2483/19.09.2012
produce o vãtãmare regiei, în sensul
în care Consiliul de Administraþie
este organul colectiv de conducere a
subscrisei, cu atribuþii, competenþe
ºi rãspundere esenþiale pentru activi-
tatea generalã a regiei”.

EMILIA OLESCU
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Posibilul administrator
special al Oltchim a
falimentat un partener
american al Tractorul SA

Compania Alvarez&Marsal, cu
care Guvernul României ar fi în ne-
gocieri pentru preluarea adminis-
trãrii speciale a combinatului
Oltchim Râmnicu Vâlcea, s-ar face
vinovatã, potrivit unor surse din
conducerea fostei societãþi
braºovene Tractorul SA, de di-
strugerea unui partener american al
fostei fabrici de tractoare. Este vor-
ba despre compania Long Manu-
facturing din Carolina de Nord,
companie cãreia Tractorul Braºov îi
furniza tractorul tip SKD, pe bucãþi,
iar aceasta proceda la montarea pe
linia sa din Tarboro. (O.V.)
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Mihai Bãlan

Sorin Ovidiu Vîntu


