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Surse: Bãncile elene
amânã din nou
publicarea rezultatelor
financiare

Bãncile greceºti vor întârzia cu
încã o lunã anunþarea rezultatelor fi-
nanciare aferente primelor ºase luni
din acest an, conform unei surse ofi-
ciale citate de presa internaþionalã,
care aratã cã Atena lucreazã pentru
finalizarea planului de recapitalizare
a instituþiilor de credit.

Termenul pentru publicarea rezul-
tatelor a fost amânat, iniþial, pentru
31 octombrie, iar acum pare cã aces-
tea vor fi anunþate abia la sfârºitul lu-
nii noiembrie.

Pe de altã parte, potrivit Capi-
tal.gr, care citeazã surse anonime,
bãncile din Grecia vor emite acþiuni
comune care sã asigure o ratã de
adecvare a capitalului de minim 6%,
urmând ca aceastã ratã sã ajungã la
un nivel de 9% prin emisiuni de obli-
gaþiuni convertibile.

Ungaria: “Viaþa va
continua ºi fãrã FMI”

Autoritãþile din Ungaria par sã
aibã îndoieli în privinþa obþinerii
unui împrumut de la Fondul Mone-
tar Internaþional (FMI) ºi Uniunea
Europeanã, iar negociatorul de la
Budapesta spune cã “viaþa va conti-
nua” chiar ºi fãrã un astfel de pachet
de sprijin.

Mihaly Varga, ministrul ungar res-
ponsabil cu negocierile, a declarat cã
þara sa încã doreºte sã ajungã la un
acord cu FMI, însã diferenþele care
existã între cele douã pãrþi fac difici-
lã încheierea unei înþelegeri.

În urma afirmaþiilor oficialului
ungar, forintul s-a depreciat faþã de
euro. Moneda Ungariei a fost cotatã
la 283,07 unitãþi/euro pe piaþa din
Budapesta (-0,4% faþã de ultima zi a
sãptãmânii trecute).
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NU CEDEAZÃ PRESIUNILOR

Spania: Ajutorul BCE nu ne
este necesar în acest moment
l Euro - aproape de cursul minim al ultimelor
trei sãptãmâni, faþã de dolar

Lansarea unei cereri de sprijin fi-
nanciar din partea Spaniei cãtre Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE), în
acest moment, nu este necesarã pen-
tru reducerea primei de risc a þãrii ºi
pentru împrumuturi mai ieftine de pe
pieþe, conform declaraþiilor fãcute
ieri de premierul spaniol Mariano Ra-
joy, în urma unei întruniri pe care a
avut-o la Madrid, cu
omologul sãu italian,
Mario Monti. Oficia-
lul spaniol a subli-
niat: “Dacã vom con-
sidera cã acest lucru
este convenabil, îl
vom comunica opi-
niei publice. În acest moment, Guver-
nul de la Madrid nu cere sprijin pen-
tru cã nu considerã necesar”.

La rândul sãu, prim-ministrul ita-
lian a afirmat cã guvernul pe care îl
conduce nu crede cã este necesarã,
acum, activarea programului BCE.

Reuniunea celor doi oficiali a ve-
nit în condiþiile în care Madridul este
supus tot mai multor presiuni în pri-

vinþa solicitãrii de susþinere finan-
ciarã externã.

Amintim cã BCE a lansat un pro-
gram prin care poate cumpãra neli-
mitat, de pe piaþa secundarã, obliga-
þiuni ale þãrilor puternic îndatorate
din zona euro, în schimbul unor con-
diþii stricte.

În urma întrunirii dintre premierul
Spaniei ºi cel al Ita-
liei, moneda unicã
europeanã s–a depre-
ciat pe pieþele exter-
ne, apropiindu-se de
cursul minim al ulti-
melor trei sãptãmâni
în raport cu dolarul.

Euro a coborât cu 0,3% la ora
11.07 pe piaþa din New York, la
1,2907 dolari. Anterior, moneda uni-
cã a atins 1,2887 dolari, apropiin-
du-se astfel de cursul de 1,2883 do-
lari consemnat în 26 octombrie, care
a fost cel mai redus din 11 octombrie
pânã la momentul respectiv.

A.V.

EXCLUSIVITATE

Culisele eºecului privatizãrii Oltchim
l “La TISE existã un interes constant pentru cumpãrarea Oltchim” l “Ar trebui sã plãtim vreo 300 milioane de euro cuiva sã ia Oltchim” l “De la
PCC, plecând de la oferta neangajantã, mã aºteptam sã vãd o altã sumã” l “Domnul Dan Diaconescu, în cadrul negocierilor, a fost o cu totul altã
persoanã decât în faþa camerelor de luat vederi”

Reporter: Aþi primit oferte de la
TISE pentru Oltchim, pentru cã tot
am auzit în vara aceasta poveºti des-
pre interesul sau dezinteresul acestei
companii?

Remus Vulpescu: TISE doreºte
sã cumpere Oltchim.

Reporter: Ce a trimis TISE, ofer-
tã sau scrisoare de intenþie? Sursele
noastre ne-au spus cã un secretar de
pe la TISE a trimis o ofertã, dar cã cei
din conducere habar n-aveau ºi nici
nu-i intereseazã Oltchim.

Remus Vulpescu: La TISE existã
un interes constant pentru cumpãra-
rea Oltchim. Aexistat o ofertã în pri-
ma etapã, aceea din martie-aprilie,

de depunere de oferte neangajante.
Atunci, TISE nu a venit cu sume ºi

cu oferte concrete de preþ din douã
motive.

Reporter: Dar PCC a venit atunci
ºi cu oferta concretã, de circa 45 mi-
lioane de euro.

Remus Vulpescu: Vã explic ime-
diat de ce PCC a fãcut o ofertã con-
cretã ºi de ce aceasta nu înseamnã, de
fapt, nimic.

Statul român nu a cerut, în primã-
varã, decât oferte neangajante ºi tre-
buie sã înþelegem cã, atunci când ceri
oferte neangajante, nu te poþi aºtepta
sã primeºti o ofertã de preþ.

Oferta este neangajantã, ea nu cre-

eazã nicio obligaþie ºi, prin urmare,
poate fi pusã pe hârtie orice sumã, iar
un investitor serios care trimite o
ofertã neangajantã nu trece o sumã în
oferta neangajantã.

Al doilea motiv pentru care TISE

nu a oferit o anumitã sumã la acel
moment pentru Oltchim este cã so-
cietatea nu a fãcut vreodatã un audit
corect, complet, tehnic, economic,
juridic la Oltchim. Prin urmare, orice
sumã ar fi fost lipsitã de o bazã

obligatorie.
În aprilie, PCC a fãcut o ofertã ne-

angajantã, dar cu preþ. Este mai puþin
importantã suma. Oferta din primã-
varã a PCC ar fi putut foarte bine sã
fie ºi o ofertã angajantã dacã, la acel

moment, statul ar fi cerut oferte an-
gajante. Dacã era valorificatã la acel
moment, oferta PCC ar fi fost de na-
turã sã aducã suma oferitã la bugetul
statului român.

Pot sã vã spun cã oferta PCC din
primãvarã era foarte profesionist fã-
cutã, completã, în care absolut fieca-
re componentã avea susþinerea, ar-
gumentarea economicã ºi juridicã.
Este pãcat cã statul român, la acel
moment, nu a valorificat-o.

De ce spun cã este pãcat? Faceþi
comparaþia între suma pe care o ºtiþi
dumneavoastrã din oferta neanga-
jantã (n.r. circa 45 milioane de euro)
ºi oferta fãcutã în licitaþia din 21 sep-
tembrie tot de PCC (n.r. circa 3 mi-
lioane de euro) – atenþie!, fãrã ca
ceva din Oltchim sã se fi schimbat
între timp în rãu. Singura schimbare
majorã a fost înlãturarea
“faraonului” Constantin Roibu.
Atât.

Reporter: ªi metoda de privati-
zare a fost schimbatã.

Remus Vulpescu: Vorbim de
schimbãri în Oltchim.

REDACÞIA BURSA

(continuare în paginile 4 ºi 5)

PROFIT MAI MARE CU 30%, LA NOUÃ LUNI

Brokerii: Rezultatele Bãncii
Transilvania, încurajatoare
l Banca este în grafic privind þintele de venit, dar trebuie sã fie atentã la
cheltuielile cu provizioanele, spun analiºtii lMagda Sirghe, Tradeville:
“Expunerea semnificativã pe societãþi de stat, precum Hidroelectrica ºi
Oltchim, a urcat cheltuielile cu provizioane pentru risc”

Banca Transilvania (sim-
bol TLV) a obþinut un
profit net de 265,43 mi-

lioane lei, la finalul lunii sep-
tembrie, mai mare cu 30% în
comparaþie cu aceeaºi perioadã
a anului trecut, potrivit raportu-
lui publicat, ieri, de bancã.

Rezultatele financiare la nouã
luni sunt în ton cu aºteptãrile lui
Horia Ciorcilã, Preºedintele
Consiliului de Administraþie al
Bãncii Transilvania. Domnia sa
a declarat: “Suntem optimiºti în
privinþa capacitãþii noastre de
realizare a þintelor asumate pen-
tru anul în curs, chiar dacã rãmâ-
nem precauþi ºi atenþi la climatul
economic local ºi internaþional ex-
trem de dificil”.

Brokerii ºi analiºtii din piaþa de
capital spun cã raportul TLV este

unul încurajator, însã atrag atenþia cu
privire la unele catgorii de cheltuieli
ale bãncii.

“Rezultatele afiºate astãzi (n.r.

ieri) de cãtre TLV confirmã
profitabilitatea bãncii ºi faptul
cã reuºeºte sã se menþinã pe
profit în contextul economic
destul de neprielnic”, ne-a spus
Marcel Murgoci, director Ope-
raþiuni, Estinvest Focºani, adã-
ugând: “Din pãcate, din cauza
pieþei destul de sãrace în
tranzacþii, preþul acþiunii nu a
cunoscut o evoluþie pe mãsura
rezultatelor financiare afiºate.
Aºtept ºi rezultatele celorlate
douã bãnci importante (BCR ºi
BRD) pentru a putea face o
comparaþie ºi a trage o conclu-
zie cu privire la modul în care
s-a comportat sistemul bancar

în lunile de varã”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

n Lucian Croitoru, BNR: “România
ar putea avea un acord mai bun
cu FMI”

PAGINA 15
n Surse: Anchetã privind manipularea

Libor în Franþa
PAGINA 16

n Premierul Ponta va cumpãra
un Ford B-MAX pentru guvern

PAGINA 11

n Segmentul business, ponderea
principalã în cadrul clienþilor
“Orizont Turism”

PAGINA 13

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”

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Jean Istasse, director general
Sodexo Soluþii pentru Moti-
vare: “Valoarea unui tichet
de masã nu mai acoperã
prânzul unui angajat”
n România, locul nouã în lume

la serviciile pentru afaceri

PAGINA 3 – POLITICÃ ªI ECONOMIE
n Alegerile într-o democraþie – editorial semnat de

Cãtãlin Avramescu
n Leonard Orban: “Trebuie sã îmbunãtãþim capacita-

tea administrativã”
n Reþelele de socializare, sms-ul ºi blogurile, noile

vedete ale campaniei electorale

SUMAR

PAGINA 14 – FONDURI
DE INVESTIÞII

n Ionuþ Dumitru: “Suntem pe
locul doi în ECE la expune-
rea bãncilor pe titluri de stat”

n Fraudele CASCO provoacã
pierderi anuale de peste 100
milioane euro

PAGINA 15 – BÃNCI
n Napoleon Pop, BNR: “Reformele structurale dependente

de ciclul electoral nu rãspund cerinþelor economice”

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Estimãri: Impactul economic al uraganului Sandy va

depãºi 10-15 miliarde dolari
n Rusia ar putea stabili preþuri minime pentru distribu-

þia de vinuri

Remus Vulpescu, fostul ºef al OPSPI, în prezent consilier al ministrului Economiei, Da-
niel Chiþoiu, a avut amabilitatea sã ne facã o vizitã în redacþie ºi sã ne rãspundã la cât
mai multe întrebãri despre scurta activitate de cinci luni petrecutã ca ºef al OPSPI.
Interviul a durat peste patru ore ºi a abordat teme precum privatizarea eºuatã a
Oltchim, managementul privat, situaþia resurselor energetice, insolvenþa Hidroelectri-
ca ºi relaþia cu Franklin Templeton.
În aceastã primã parte, am ales sã reproducem rãspunsurile domniei sale cu privire la
Oltchim. Domnia sa susþine cã TISE are un interes constant pentru combinat ºi ne-a
povestit cum s-a rãzgândit PCC cu privire la conversia creanþei AVAS.
Remus Vulpescu apreciazã cã insolvenþa este singura soluþie pentru a restructura cu
adevãrat combinatul, care ar putea deveni bancabil doar dacã datoriile sale cãtre stat,
bãnci ºi furnizori vor fi convertite în acþiuni. Amintim cã aceeaºi idee a prezentat-o
într-un interviu acordat ziarului BURSA ºi Wojciech Zaremba, reprezentantul pentru
România al PCC SE, dar ºi numeroºi actori ai pieþei.
Vã invitãm sã citiþi interviul “spumos”, în stilul consacrat domnului Vulpescu.

Rajoy: “Spania va
cere un pachet de
sprijin numai dacã va
considera cã este în
interesul poporului”.


