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Banii europeni pentru
bãncile spaniole –
plãtiþi în decembrie

Miniºtrii de finanþedinzonaeuroau
stabilit, sãptãmâna aceasta, calenda-
rul deblocãrii ajutorului acordat bãn-
cilor spaniole, care va fi plãtit la înce-
putul lunii decembrie, potrivit lideru-
lui Eurogrup, Jean-Claude Juncker.
Oficialul european se aºteaptã ca aju-
torul pentru sectorul bancar din Spa-
nia sã fie deblocat în perioada 15–30
noiembrie, iar vãrsãmântul, prin in-
termediul Mecanismului European
de Stabilitate, sã aibã loc la începutul
lunii decembrie.

Conform miniºtrilor de finanþe
din uniunea monetarã, planul de
susþinere a bãncilor spaniole “se
îndreaptã în direcþia corectã”.

Datoria publicã a
Italiei, la nivel record

Datoria publicã a Italiei a atins un
nou nivel record în luna septembrie,
anunþã banca centralã de la Roma.

Conform date-
lor oficiale, dato-
ria publicã a Ita-
liei a urcat la
1.995 miliarde
euro (2.536 mi-
liarde dolari) în
septembrie, suma
fiind cu 19,5 mi-

liarde euro mai mare decât în august.
Datoria a crescut în ciuda majorã-

rilor de taxe ºi a reducerii ajutoarelor
sociale introduse de guvernul con-
dus de premierul Mario Monti.
Totuºi, aceste mãsuri de austeritate
au dus la majorarea cu 2,6% a veni-
turilor din taxe în primele nouã luni
din 2012, comparativ cu perioada
similarã din 2011.

V.R.
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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”

DIN CULISELE PRIVATIZÃRII OLTCHIM

Eugen Anca: “Autoritãþile vor
pierde procesul cu Dan Diaconescu”

Autoritãþile vor pierde proce-
sul cu Dan Diaconescu
pentru eºecul privatizãrii

Oltchim, crede Eugen Anca, cunos-
cut în România pentru implicarea sa
în restituirea Tezaurului României,
aflat la Moscova. Domnia sa
ne-a spus cã jurnalistul nu
era obligat sã semneze con-
tractul dupã zece zile de la
adjudecarea licitaþiei, ci
dupã îndeplinirea condiþiilor
suspensive, respectiv dupã
autorizarea operaþiunii de
cãtre Consiliul Concurenþei.

Domnul Anca ne-a preci-
zat: “În caietul de sarcini scrie
clar cã suma pentru pachetul
majoritar de acþiuni trebuie
achitatã la data pre-finalizãrii
contractului, iar data pre-fi-
nalizãrii intervine la expirarea terme-
nului maxim de zece zile lucrãtoare
de la data îndeplinirii condiþiilor sus-
pensive. Deºi în caietul de sarcini nu
este prevãzutã obligaþia prezentãrii
banilor, Dan Diaconescu a fãcut do-
vada fondurilor necesare, chiar în in-
teriorul celor 10 zile impuse de gu-

vernul Ponta. De altfel, cu doar douã
zile înainte de organizarea licitaþiei,
domnul Ponta a declarat public cã la
Oltchim va fi nevoie de 2–3 luni pânã
se va efectua plata acþiunilor. ªi atunci
cum explicã domnul Ponta cã lui Dan

Diaconescu i s-a impus un termen de
platã de 10 zile, în afara sarcinilor
prevãzute în caietul de sarcini? Mai
mult, tot în caietul de sarcini se pre-
vede dreptul cumpãrãtorului de a
plãti acþiunile în interiorul altor 15
zile, peste termenul stipulat în con-
tract, desigur cu o anumitã penali-

zare. ªi atunci, cum de a luat decizia
domnul Ponta de a-l decãdea din
dreptul de adjudecatar pe Dan Dia-
conescu, înainte de termenul
legal?”

Eugen Anca ne-a relatat ºi cum a
ajuns sã fie implicat în priva-
tizarea Oltchim: “Vineri, în
ziua licitaþiei efective, Dan
Diaconescu m-a contactat te-
lefonic ºi m-a rugat sã-l pun
în contact cu cei de la TISE,
fiindcã se pãrea cã va fi decla-
rat câºtigãtor. El dorea sã dis-
cute cu ei despre posibilitatea
ca TISE sã preia manage-
mentul de la Oltchim. Poate
pãrea neverosimil, dar Dan
Diaconescu chiar intenþiona
sã pãstreze acþiunile de la
Oltchim în interiorul Româ-

niei ºi ar fi vrut sã le ofere populaþiei,
contra unei acþiuni populare de sub-
scripþie publicã, fiindcã în caietul de
sarcini era prevãzut ca termen final de
platã data de 14 februarie 2013".

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Grecia a reuºit sã împrumute
de pe pieþe 4 miliarde euro
l Atena are datorii scadente de 5 miliarde euro în 16
noiembrie l Europa a prelungit cu doi ani termenul
în care Grecia trebuie sã-ºi reducã deficitul bugetar

Grecia a reuºit sã împrumute
ieri, de pe pieþe, 4,063 mi-
liarde euro (5,16 miliarde

dolari), fonduri necesare pentru aco-
perirea parþialã a unei datorii de 5
miliarde euro, care ajunge la sca-
denþã la sfârºitul acestei sãptãmâni.

Trezoreria elenã a plasat titluri de
2,763 miliarde euro cu maturitatea la o
lunã, la un randament de 3,95% ºi tit-
luri de 1,3 miliarde euro cu scadenþa la
trei luni, la o dobândã de 4,2%. La lici-
taþia anterioarã de titluri pe trei luni,
care a avut loc în octombrie, Atena a
obþinut 1,625 miliarde euro, iar randa-
mentul emisiunii a fost de 4,24%.

În condiþiile date, Guvernul grec
trebuie sã identifice pânã vineri re-
surse financiare suplimentare de cir-
ca un miliard de euro pentru plata da-

toriilor scadente.
Pe de altã parte, miniºtrii de finan-

þe din zona euro au decis sã acorde
Greciei încã doi ani pentru reducerea
deficitului bugetar la 2% din PIB ºi
s-au angajat sã acopere necesarul de
finanþare rezultat, însã Germania a

negat cã este luatã în
calcul o extindere a
programului financiar
pentru statul elen.

Astfel, Grecia va
avea timp pânã în
2016 sã-ºi reducã defi-

citul bugetar, faþã de termenul ante-
rior - 2014. Decizia privind modul în
care va fi acoperit necesarul supli-
mentar de finanþare, de pânã la 32,6
miliarde euro, va fi luatã sãptãmâna
urmãtoare, iar deocamdatã nu este
clar dacã Fondul Monetar Interna-
þional (FMI) va contribui la aceastã
sumã. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

BOGDAN OLTEANU, BNR:

“Bãncile, rol semnificativ
în restructurarea companiilor”
l Arin Stãnescu: “Bãncile nu au vrut sã audã de restructurãri în ultimii doi ani”

R
olul bãncilor în restructu-
rarea companiilor este
semnificativ, având în
vedere cã poziþia acestora

în rândul creditorilor este deosebit
de însemnatã, a declarat, ieri, vice-

guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR) Bogdan Olteanu,
în deschiderea Conferinþei “Rolul
bãncilor în restructurarea companii-
lor”, organizatã de Ziarul BURSA,
cu sprijinul BNR.

“În condiþiile unei rate a creditelor
neperformante de 17% ºi a reducerii
gradului de acoperire a creditelor cu
garanþii reale, din cauza deprecierii
activelor, bãncile sunt foarte prezen-
te între creditorii companiilor”, a

precizat domnia sa.
Arin Octav Stãnescu, Managing

Partner în cadrul casei de avocaturã
“Stãnescu, Miloº, Dumitru ºi Asocia-
þii”, este, însã,dealtãpãrere.Domniasa
susþine cã, în ultimii doi ani, “bãncile
nicinuauvrutsãaudãderestructurãri”.

Nu existã restructurare de succes
fãrã “bani proaspeþi” de la bãnci, a
declarat domnia sa, adãugând:
“Dacã te faci cã nu existã ceva rãu,
asta nu înseamnã cã rãul dispare.
Bãncile nu au fãcut decât sã rosto-
goleascã creditele neperformante
dupã crizã”.

EMILIA OLESCU,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Remus Vulpescu: “Bãncile sunt
dispuse sã împrumute Oltchim
cu 25 milioane de euro”
l Combinatul vâlcean nu se poate
salva singur prin insolvenþã

Principalele bãnci creditoare ale
Oltchim sunt dispuse sã finan-
þeze suplimentar combinatul

cu 25 milioane de euro pentru repor-
nire completã ºi viabilizare, cu con-
diþia ca statul sã participe cu 20 mi-
lioane de euro ºi cu condiþia ca o fir-

mã specializatã sã facã o analizã ºi sã
realizeze un plan de restructurare, a
declarat Remus Vulpescu, consilier
în cadrul Ministerului Economiei.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

Remus Borza: “Oltchim va intra
în insolvenþã cel mai târziu
în ianuarie”

Oltchim va intra în insolvenþã
cel mai târziu în ianuarie
2013, dupã alegeri, a decla-

rat Remus Borza, administratorul
judiciar al Hidroelectrica ºi directo-
rul casei de insolvenþã Euro Insol.
Domnia sa considerã cã Oltchim
este “în moarte clinicã” ºi cã nu ºtie
dacã insolvenþa mai poate face mi-
nuni: “Vorbesc din perspectiva mea
de practician cu experienþã în insol-
venþã. Nu ºtiu ce are de gând sã facã

G u v e r n u l c u
Oltchim. Cred cã
este menþinut în
viaþã artificial,
din cauza alegerilor. Din punctul
meu de vedere, combinatul nu poate
fi privatizat pentru cã are datorii de
un miliard de euro”.

ALINA TOMA,
ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pag. 16, articolul “Goldman

Sachs”: Grecia are nevoie de reducerea

datoriei cu încã 80 miliarde euro.

Temerile privind situaþia Greciei au dus, ieri, euro pânã la

nivelul minim al ultimelor douã luni raportat la dolar. Mo-

neda unicã a avut un curs de 1,2699 dolari la ora 10.18,

pe piaþa din New York, mai mic cu 0,1% faþã de ziua an-

terioarã. Anterior, cursul a coborât la 1,2662 dolari, cel

mai redus din 7 septembrie pânã în prezent.

Agenþiile de media,
în colimatorul Guvernului

Facturarea ºi încasarea directã
a publicitãþii de cãtre televi-
ziuni ºi radiouri este una din

modificãrile apãrute în proiectul or-
donanþei de modificare a Legii Au-
diovizualului nr. 504/2002, care ar
putea fi aprobat astãzi de Executiv.
Surse guvernamentale ne-au decla-

rat cã proiectul a fost trimis cãtre
Ministerul Justiþiei pentru comple-
tãri ºi cã este posibil ca astãzi sã in-
tre în analiza Executivului.

Proiectul legislativ vizeazã intro-
ducerea unor noi reglementãri, în
sensul instituirii cerinþei ca preþurile
oferite de intermediari (agenþiile de
publicitate) clienþilor lor care doresc
achiziþia spaþiilor publicitare sã fie
confirmate, în prealabil, în mod obli-
gatoriu cu radiodifuzorii, iar obiectul
achiziþionãrii menþionate sã fie plãtit
direct radiodifuzorului de cãtre bene-
ficiarul publicitãþii televizate. Iniþia-
torii proiectului de lege precizeazã:
“Considerãm cã aceastã reglementa-

re este absolut necesarã în contextul
actual al pieþei de publicitate televiza-
tã, fiind menitã sã elimine situaþiile
(frecvent întâlnite în practicã, însã ne-
conforme din punct de vedere legal ºi
cu un potenþial efect anticoncuren-
þial) în care preþurile de achiziþie a
spaþiului publicitar sunt stabilite de
intermediarii care activeazã pe piaþã
(agenþiile media), fãrã acordul radio-
difuzorilor - titulari de drept ai spaþiu-
lui publicitar, intervenind, astfel, dis-
torsiuni în modalitatea de stabilire a
preþurilor pe piaþa de publicitate.

IOANA POPA

(continuare în pagina 6)

Citiþi detalii
în paginile 4 ºi 5.


