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Atena a aprobat
pachetul de
austeritate

Parlamentul grec a aprobat, în
noaptea de miercuri spre joi, un nou
pachet de austeritate, deschizând
calea pentru deblocarea tranºei de
împrumut îndelung amânate de
31,5 miliarde euro de la creditorii
internaþionali.

Pachetul care presupune reduceri
de pensii, salarii ºi beneficii a fost
aprobat cu voturile a 153 din cei 300
de membri ai Parlamentului elen.

ªomajul din Grecia,
la un nou record

Rata ºomajului din Grecia a cres-
cut, în august, pentru a 39-a lunã
consecutiv, ajungând la nivelul re-
cord de 25,4%, de la 24,8% în iulie,
conform ELSTAT. În august 2012,
1,27 milioane de greci nu aveau un
loc de muncã, cifrã cu 38% mai mare
comparativ cu aceeaºi lunã din 2011.

FMI va relua
negocierile cu Cipru

Fondul Monetar Internaþional (FMI)
a confirmat trimiterea “în cursul aces-
tei sãptãmâni” a unei misiuni în Ci-
pru pentru reluarea discuþiilor cu pri-
vire la un posibil program de sprijin
acordat acestui stat.

“În baza progreselor realizate de
autoritãþile de la Nicosia din iulie
pânã în prezent, o misiune a FMI
este programatã sã revinã în Cipru în
cursul acestei sãptãmâni”.

Anterior, guvernul cipriot infor-
mase cã discuþiile cu reprezentanþii
troicii UE-FMI-BCE sunt progra-
mate sã fie reluate astãzi.

V.R.
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Avem nevoie de un pact naþional
pentru dezvoltare economicã

Þ
ara noastrã are nevo-
ie de un pact politic
pentru economie ºi
stabilitate, pentru a

face faþã provocãrilor de or-
din economic ºi social, care
sã dea, în perioada urmãtoa-
re, principalele direcþii ale
economiei naþionale. Aceas-
tã viziune, împãrtãºitã de
specialiºtii prezenþi, ieri, la
Bucharest Forum, ne-ar pu-
tea ajuta sã atingem poten-
þialul de creºtere, opineazã
aceºtia, adãugând cã proiec-
tul poate fi realizat doar cu
un consens la nivelul între-
gii clase politice ºi prin coo-
perare cu mediul de afaceri.

Poziþia geograficã ºi apartenenþa la
Uniunea Europeanã (UE) sunt princi-
palele atuuri naþionale ºi în jurul lor ar
trebui sã fie elaboratã o strategie na-
þionalã de dezvoltare economicã.

Noul Drum al Mãtãsii (n.r. o po-
tenþialã rutã comercialã euro-asiati-
cã) ar putea reprezenta, în opinia lui
Mircea Geoanã, principala mizã ge-
opoliticã ºi geoeconomicã a secolu-

lui XXI, iar România, atât timp cât
îºi va fructifica potenþialul, ar putea
fi unul dintre beneficiari.

Mircea Geoanã: “Nu putem
recupera decalajul fãrã
creºtere economicã de 4%”

“Fãrã o creºtere economicã de pes-
te 4%, România nu va putea recupe-

ra decalajul faþã de alte state
europene ºi va avea proble-
me în ceea ce priveºte com-
petiþia cu acestea”, a decla-
rat, ieri, în acelaºi cadru,
Mircea Geoanã, preºedinte-
le Comisiei de Politicã
Externã din Senat ºi
preºedintele Institutului
Aspen.

Actualele limitãri ale
modelului economic - re-
flectate în diminuarea po-
tenþialului de creºtere de la
4% la 2%, în creºterea ine-
galitãþii ºi în polarizarea
societãþii - nu pot fi rezol-
vate decât prin regândirea
unui nou model de dezvol-

tare ºi guvernanþã, a mai arãtat
domnia sa.

Potrivit estimãrilor Comisiei Eu-
ropene (CE), creºterea economicã
din acest an va fi de 0,8% din Produ-
sul Intern Brut (PIB), iar în 2013 se
va ridica la 2,2%.

ADELINA DABU

(continuare în pagina 6)

Draghi, BCE:
Perspectivele economiei
europene se înrãutãþesc
l BCE menþine dobânda de referinþã la 0,75%

Perspectivele economiei zonei
euro se înrãutãþesc, potrivit
afirmaþiilor preºedintelui Bãn-

cii Centrale Europene (BCE), Mario
Draghi, care aratã cã instituþia pe
care o conduce este pregãtitã sã acti-
veze programul de achiziþii a obliga-
þiunilor de pe pia-
þ a secunda rã ,
dacã guvernele
îndeplinesc con-
diþiile necesare.

“Suntem gata
sã realizãm tran-
zacþii potrivit pro-
gramului Outright Monetary Tran-
sactions, care va ajuta evitarea scena-
riilor extreme”, a declarat Draghi ieri,
la Frankfurt, dupã ce BCE a decis sã
menþinã dobânda de referinþã la mini-
mul istoric de 0,75%.

Pânã în prezent, nicio þarã nu a ce-
rut activarea programului.

Oficialul BCE a mai atras atenþia
cã se menþin riscurile de decelerare a
economiei europene, dar presiunile
inflaþioniste ar trebui sã fie, în conti-

nuare, moderate. Conform preºedin-
telui BCE, banca va lua în calcul slã-
birea economiei la momentul la care
va lansa noile previziuni privind
mersul acesteia în 2012 ºi 2013.

În trimestrul al doilea din anul cu-
rent, PIB-ul zonei euro a scãzut cu

0,2%, iar cifrele
pentru perioada
iulie – septem-
brie vor fi anun-
þate de Eurostat
în 15 noiembrie.

“În mod cert,
m o n i t o r i z ã m

evoluþiile economice ºi le vom re-
flecta în previziunile pe care le vom
lansa în decembrie. Estimãrile noa-
stre sunt în curs de revizuire ºi existã
imaginea unei economii mai slabe”,
a spus Draghi, adãugând: “Deocam-
datã, consiliul guvernatorilor a decis
sã menþinã ratele dobânzilor ne-
schimbate. Nu am discutat ce vom
face anul viitor în privinþa politicii
monetare”. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

PONTA ªI BÃSESCU - DEZINTERES PENTRU PIAÞA DE CAPITAL

Statul, cu spatele la Bursã
l Investitorii ºi brokerii, revoltaþi

D
ezinteresul statului faþã
de piaþa de capital
loveºte puternic Bursa de
Valori Bucureºti, unde,

în ultima vreme, tranzacþiile zilnice
au ajuns la cote de avarie.

Autoritãþile au “scãpat”, anul aces-
ta, pe bursã, numai oferta secundarã
“Transelectrica”, pentru restul pro-
gramului de IPO-uri ºi SPO-uri con-
venit cu FMI aplicând singura strate-
gie de succes, amânarea.

În acest an, media zilnicã a schim-
burilor cu acþiuni a fost de 29,9 mi-
lioane de lei, însã în ultima vreme
tranzacþiile cu greu au mai depãºit 10
milioane de lei pe ºedinþã.

Brokerii ºi investitorii atacã dur
comportamentul statului, în care îºi
puseserã speranþa sã aducã marfã
nouã la BVB.

Interesant este acum ce strategie
de dezvoltare a pieþei de capital vor
aplica oficialii BVB.

Premierul Victor Ponta ºi
preºedintele Traian Bãsescu, care de
obicei nu sunt de acord cu nimic, ni-
ciodatã, au bãtut palma sã amâne pri-
vatizãrile prin piaþa de capital în care
actorii pieþei îºi puseserã speranþele.

Investitorii, prin vocea AIPC
(Asociaþia Investitorilor pe Piaþa de
Capital), ºi câþiva brokeri contactaþi
de ziarul BURSA s-au arãtat revol-
taþi.

Nicolae Gherguº, Confident
Invest: “Unde nu existã
nicio fãrâmã de viziune
economicã, amânarea
devine mãsura strategicã”

În 22 de ani de capitalism, corup-
þia clasei politice ºi a clientelei din

România nu a reuºit sã sporeascã în
rafinament, astfel încât sã depãºim
faza rudimentarã a parazitãrii com-
paniilor publice, ºi de aceea existã
aceastã opoziþie a politicului la
înstrãinarea lor sau chiar ºi la ceda-
rea controlului administrativ, consi-
derã Nicolae Gherguº, preºedintele

“Confident Invest”.
Brokerul a adãugat: “Dacã în 8 ani

de guvernare «de dreapta» nu s-a fã-
cut privatizare, aºteptãrile mele din-
spre «stânga» sunt nule”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în 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”

ÎN SFÂRªIT

Conducerea TISE vine în
România pentru Oltchim

Secretarul de stat din Ministe-
rul Economiei, Rodin Traicu,
a invitat conducerea TISE sã

facã o vizitã de lucru în România
pentru a discuta despre posibilele
investiþii ale grupului rus în þara
noastrã, în special despre Oltchim,
susþin surse ministeriale. Preºedin-
tele TISE a acceptat invitaþia ºi o de-
legaþie a grupului rus urmeazã sã
aibã o întâlnire cu autoritãþile noas-
tre chiar în aceastã
lunã, mai spun sur-
sele noastre.

TISE a depus, în
primãvarã, o ofertã
neangajantã pentru
privatizarea Olt-
chim. În varã, dupã
schimbarea Guver-
nului, metoda de pri-
vatizare a fost
schimbatã, renunþându-se la conver-
sia creanþei AVAS. Licitaþia câºtiga-
tã de Dan Diaconescu a eºuat pentru
cã jurnalistul nu a fãcut dovada celor
45 de milioane de euro oferite pentru
preluarea pachetului majoritar al so-
cietãþii vâlcene.

Autoritãþile noastre au spuscã TISE
are încontinuare interespentruprelua-
rea Oltchim, chiar dacã nu a depus o
ofertã în licitaþia eºuatã a privatizãrii
combinatului în aceastã toamnã. Re-
mus Vulpescu, fostul ºef al OPSPI, a
declarat, la acea datã, cã TISE a anun-
þat autoritãþile române cã nu are timp

sã pregãteascã o ofertã fermã ºi cã a
solicitat o prelungire a termenului de
depunere. Acest lucru nu a fost posibil
din cauza angajamentului cu FMI,
care stipula clar privatizarea Oltchim
în luna septembrie.

Privatizarea Oltchim, cu Dan Dia-
conescu câºtigãtor, a eºuat cu cântec,
toate pãrþile implicate fiind însã
“bântuite” de fantoma ruºilor de la
TISE.

Pe 26 septembrie,
ziarul BURSA a pu-
blicat articolul “Dan
Diaconescu, într-o
operaþiune de tip
SRI, fãrã SRI”, în
care a arãrat ce “fan-
tomã” ruseascã îl
“bântuia” mai exact
pe jurnalistul plecat
din þarã ca sã facã

rost de banii pentru Oltchim.
Domnul Diaconescu anunþase,

atunci, în direct ºi în reluare, cã are în
spate un grup internaþional puternic,
la care viseazã ºi premierul Ponta,
fãcând aluzie la TISE. De fapt,
sursele BURSA susþin cã, la vremea
respectivã, realizatorul de televiziu-
ne s-ar fi întâlnit în Spania cu câþiva
reprezentanþi ai unor firme ruseºti,
interesate sã furnizeze banii necesari
achitãrii acþiunilor deþinute de statul
român (prin OPSPI) la Oltchim SA
Râmnicu Vâlcea. (A.T.)
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Victor Cionga: “Creºterea
lichiditãþii depinde, în mare
mãsurã, de listãrile statului”
l Viitorul Guvern, speranþa BVB pentru
implementarea programului de listãri

Bursa de Valori Bucureºti îºi pune speranþele în noul Gu-
vern sã reia programul de oferte prin bursã, a cãrui amâna-
re îi afecteazã, într-o anumitã mãsurã, bugetul pe acest an.

Victor Cionga, directorul general al BVB, considerã cã pla-
nul de listãri a fost unul foarte ambiþios, însã spune cã BVB va
continua derularea programului dedicat atragerii de noi emi-
tenþi la cota bursei, fie cã sunt companii private sau din porto-
foliul statului.

Directorul general al BVB ne-a declarat: “Bursa de Valori Bu-
cureºti împreunã cu CNVM ºi cu restul actorilor din piaþã colabo-
reazã deja de mai multã vreme în ceea ce priveºte dezvoltarea pie-
þei de capital din România, inclusiv pentru susþinerea derulãrii
ofertelor publice prin bursã". (A.A.)

(continuare în pagina 13)

Victor Ponta a deschis, ieri,

prima ediþie a Bucharest Forum.


