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Zlotul polonez,
la cursul minim
al ultimelor
douã luni

Moneda Poloniei (zlotul) s-a de-
preciat, ieri, pânã la nivelul minim al
ultimelor douã luni faþã de euro,
dupã ce candidatul opoziþiei în ale-
gerile prezidenþiale, Andrzej Duda,
l-a învins pe preºedintele Bronislaw
Komorowski.

Investitorii se tem cã incetitudini-
le politice din þarã se vor amplifica
înainte de alegerile parlamentare din
toamnã.

Moneda polonezã a coborât cu
0,7% în prima parte a zilei, pe pia-
þa din Varºovia, la 4,1294 unitãþi/
euro – cel mai redus curs din 23
martie pânã acum. Ulterior, însã,
cursul a fost aproape nemodificat
faþã de ziua precedentã: 4,1079
unitãþi/euro. Tot ieri, randamen-
tul titlurilor de stat poloneze cu
maturitatea la zece ani a urcat cu
0,07 puncte procentuale , la
2,88%.

Duda s-a angajat sã fie un
preºedinte “activ”, plãnuind sã
creascã nivelul veniturilor neim-
pozabile, sã taxeze suplimentar
bãncile ºi retailerii, respectiv sã
introducã noi facilitãþi fiscale pen-
tru familii.

Analiºtii declarã cã rezultatul ale-
gerilor sporeºte incertitudinile poli-
tice ºi economice înainte de alegerile
parlamentare, iar erodarea încrederii
ºi o nouã taxã în sectorul bancar ar
putea avea un efect negativ asupra
economiei.
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Creditele neperformante
din Grecia ar putea ajunge
la 100 miliarde euro
l Atena are nevoie cât mai rapid de banii de la
creditori

Bãncile din Grecia s-ar putea con-
frunta cu o creºtere a volumului cre-
ditelor neperformante (NPL) pânã la
100 de miliarde de euro în urmãtoa-
rele luni, respectiv 45% din valoarea
totalã a împrumuturilor acordate în
þarã, din cauza incertitudinilor pri-
vind evoluþia economiei naþionale,
scrie ekathimerini.com.

Conform publi-
caþiei elene, unii
oficiali bancari au
declarat cã, la sfârºitul primului tri-
mestru din acest an, unul din trei
împrumuturi (35%) era neachitat,
rambursarea fiind întârziatã cu cel
puþin 90 de zile. Valoarea totalã a
acestor credite se ridicã la 75 de mi-
liarde de euro.

Totodatã, 10% din credite, evalua-
te la aproximativ 21 de miliarde de
euro, sunt aproape sã ajungã “pe

roºu” (sã nu mai fie rambursate) în
urmãtoarele luni. Acestea sunt
împrumuturi care au fost dificil de
achitat în trecut din cauza probleme-
lor economice, iar bãncile au fost ne-
voite sã extindã durata achitãrii lor
pentru ca persoanele fizice sau com-
paniile sã le poatã plãti.

Unele surse anonime citate de pre-
sa strãinã afirmã cã
autoritãþile euro-
pene le vor cere

bãncilor din Grecia sã-ºi revizuiascã
planurile de restructurare din cauza
deteriorãrii rapide a condiþiilor fi-
nanciare din þarã.

De la începutul anului curent,
ieºirile din depozitele bãncilor elene
au depãºit 30 de miliarde de euro.

A.V.

(continuare în pagina 5)

“ªomajul românilor tineri,
în topul european”
l “PSD a fost întotdeauna un duºman al reformei statului”

(Interviu cu domnul Siegfried Mureºan,
europarlamentar, Grupul Partidului Popular European)

Reporter: Educaþia ºi sãnãtatea
din România sunt considerate vul-
nerabilitãþi ale securitãþii þãrii.
Care credeþi cã sunt paºii prin care
putem sã salvãm aceste douã do-
menii?

Siegfried Mureºan: Este nece-
sar sã adaptãm sistemul de educa-
þie la nevoile angajatorilor, iar
ºcolile sã colaboreze cât mai
strâns cu antreprenorii, cu secto-
rul privat. Pe de altã parte, este
obligaþia noastrã, a oamenilor po-
litici ºi a sectorului public, sã pu-
nem la dispoziþie cadrul legal, sã
creãm acele condiþii astfel încât
sectorul privat sã se poatã dezvol-
ta, sã poatã investi ºi sã creãm o
economie serioasã, competitivã.

Trebuie, de asemenea, sã creãm
cadrul legal prin care companiile
sã fie stimulate sã se implice în
educaþia tinerilor.

În ceea ce priveºte sistemul de sã-
nãtate, avem nevoie de o legislaþie
modernã, care sã punã accent pe ne-
voile cetãþeanului. La fel de esenþia-
le sunt investiþiile în infrastructura
medicalã, în pregãtirea cadrelor
medicale ºi în cercetare ºi inovare.
Capacitãþile sistemului de sãnãtate
trebuie reformate, ca sã asigure ser-
vicii medicale eficiente ºi sustena-
bile.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

GLOBAL RESEARCH

Gruparea ISIS, creatã de Statele Unite

La fel ca Al Qaeda, Statul Isla-
mic (ISIS) este o grupare
creatã în SUA, un instrument

de teroare menit sã scindeze ºi sã
cucereascã Orientul Mijlociu, bogat
în petrol, respectiv cã reducã influ-
enþa în creºtere a Iranului în regiune,
potrivit globalresearch.ca.

Publicaþia aratã cã acest fapt,
respectiv susþinerea de cãtre Statele
Unite a grupãrilor teroriste, îi sur-

prinde numai pe cei care “privesc ºti-
rile ºi ignorã istoria”.

Secretele din spatele organizaþiei
ISIS au început sã iasã la ivealã încã
din 2014, mai ales datoritã persoane-
lor din interior, respectiv a unor ofi-
þeri de informaþii din Serviciile Se-
crete ale SUA. Aceºtia spun, citaþi de
publicaþii strãine, cã Administraþia
de la Washington a pus la punct
“înarmarea strategicã” a multor or-

ganizaþii din Orientul Mijlociu ºi nu
numai. Conform celor citaþi, aceºti
“rebeli” cu care “luptã” SUA au
douã roluri ºi anume: contribuie la
distrugerea “regimurilor nedemo-
cratice”, respectiv la propaganda
luptei împotriva terorismului
invizibil.

V.R.

(continuare în pagina 3)
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DAN MANOLESCU, MINISTERUL FINANÞELOR:

„Noul sistem de redevenþe petroliere,
în dezbatere peste o lunã”

Noul sistem fiscal pentru sec-
torul petrolier va fi supus
dezbaterii publice peste

aproximativ o lunã de zile, a decla-
rat, ieri Dan Manolescu, secretar de
stat în cadrul Ministerului Finanþe-
lor. „Intenþionãm sã lãsãm proiectul
în dezbatere peste varã, pentru a in-
troduce proiectul final de lege la
aprobare în Parlament în sesiunea
de toamnã”, a precizat domnia sa, în
cadrul unei conferinþe Focus Ener-
getic.

Acest nou sistem va cuprinde re-
devenþele, dar ºi un impozit pe profit
realizat de companii din activitatea
de upstream (producþia de petrol ºi
gaze), dar ºi o serie de deduceri pen-

tru investiþiile realizate pe acest seg-
ment.

Reprezentantul Ministerului Fi-
nanþelor a subliniat cã existã percep-
þia generalã cã redevenþele actuale
aduc puþini bani la bugetul de stat, iar
autoritãþile noastre ºi-au propus sã

instituie un nou sistem, care sã per-
mitã obþinerea unei cote a taxelor si-
milarã cu cea din statele cu resurse
asemãnãtoare. Cum în cadrul actua-
lelor acorduri petroliere încheiate pe
termen lung nu poate fi modificat
cuantumul redevenþelor, ministerul
analizeazã introducerea unui impo-
zit suplimentar pe profitul obþinut
din activitatea de producþie petrol ºi
gaze.

Surse din piaþã au declarat pentru
ziarul BURSAcã acest impozit supli-
mentar ar fi de 20-30% din profitul
înregistrat pe sectorul de upstream.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Austria
repatriazã 110 tone
de aur de la Londra

P
ersistenþa crizei financiare
în Europa, mai ales la nive-
lul bugetelor naþionale, a
condus la accentuarea im-

portanþei aurului în cadrul rezervelor
internaþionale. Mai mult, datele din
ultimii doi ani aratã consolidarea

unei noi tendinþe, pri-
vind nu doar canti-
tatea efectivã admi-
nistratã de bãncile
centrale, ci ºi locaþia
depozitelor de aur
monetar.

Dupã ce bãncile
centrale din Germa-

nia ºi Olanda au repatriat, cumulat,
peste 200 de tone de aur de la New
York ºi Londra, a venit rândul
Austriei sã se înscrie pe lista þãrilor
din nucleul dur al zonei euro care îºi
repatriazã rezerva de aur.

O ºtire recentã din cotidianul Kro-
nen Zeitung aratã cã procesul este în
plinã desfãºurare, ca urmare a noii
strategii a Bãncii Austriei de admi-
nistrare a rezervelor valutare. Con-
form ºtirii din KZ, 82% din rezerve
de aur a Austriei, de 280 de tone, a
fost depozitatã la Banca Angliei, cir-
ca 17% în Germania, iar restul în
Elveþia.

Repatrierea a 110 tone este primul
pas cãtre noul obiectiv al bãncii cen-

trale de la Viena, acela de a depozita
cel puþin 50% din rezerva de aur pe
teritoriul naþional, pe fondul necesi-
tãþii “diversificãrii riscului”. În urma
schimbãrii politicii de administrare a
rezervei de aur, 30% din cantitatea
totalã va fi pãstratã în depozite la
Londra ºi 20% în Elveþia, dupã cum
mai scrie Kronen Zeitung.

Datele oficiale aratã cã Austria a
deþinut 320 de tone de aur pânã în
2003, rezerva fiind redusã pânã la
280 de tone în urmãtorii patru ani, pe
fondul politicii guvernamentale de

stabilizare a finanþelor publice.
Dupã 2007 vânzãrile de aur din re-
zerva oficialã au fost oprite.

Repatrierea aurului Austriei a
început în condiþiile în care Curtea
de Audit a publicat, la începutul anu-
lui curent, un raport unde sunt criti-
cate mãsurile luate de autoritãþi pen-
tru pãstrarea în siguranþã a aurului,
conform unui articol al analistului
olandez Koos Jansen de pe site-ul
BullionStar.com.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

Deputatul Traicu,
favorit pentru postul de
vicepreºedinte ANRE

Deputatul PSD Rodin Traicu a
primit „binecuvântarea” premierului
Ponta ºi susþinerea partidului pentru
a prelua poziþia vacantã de vice-
preºedinte ANRE (reglementatorul
pieþei de energie ºi gaze), susþin sur-
se apropiate situaþiei. Numele dom-
niei sale este vehiculat de la finalul
anului trecut, dar bãtãliile politice au
amânat candidatura oficialã, spun
sursele noastre, care afirmã cã
UNPR-ul condus de Gabi Oprea a
„tras” tare sã obþinã poziþia.

Rodin Traicu a fost director strate-
gie ºi director general al RAAN în
perioada 1998-2009 (regia din Dro-
beta care produce agent termic, elec-

tricitate ºi apã grea ºi care a ajuns re-
cent în insolvenþã), iar în perioada
2009-2012 a lucrat la Nuclearmontaj
ºi la Ludan Engineering. 2012 i-a
adus domnului Traicu funcþia de se-
cretar de stat în Ministerul Econo-
miei, dupã care din luna decembrie a
aceluiaºi an a devenit parlamentar.

Ziarul BURSAa relatat, recent, cã
principalele partide parlamentare
ºi-ar fi tranºat poziþiile pentru alege-
rea a doi membri simpli în Comitetul
de Reglementare al ANRE pe pozi-
þiile rãmase vacante, conform unor
surse apropiate situaþiei. (A.T.)

(continuare în pagina 4)
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AVOCATUL ADRIAN CUCULIª:

“Primele dosare disjunse din procesele
colective, câºtigate de clienþi”

Primele trei procese declinate
dintr-un dosar colectiv care a
fost disjuns de justiþie, având

ca obiect clauzele abuzive din con-
tractele de credit, au fost câºtigate
de clienþi, împotriva Volksbank,
dupã cum anunþã avocatul Adrian
Cuculiº.

Domnia sa ne-a dec lara t :
“Sunt primele cazuri câºtigate în
defavoarea bãncii din dosarele
care mi-au fost disjunse. Mai am
multe alte astfel de speþe pe rol,
însã în acele cazuri instanþa nu
s-a pronunþat. Ceea ce este im-
portant de subliniat este cã, în
cele trei cazuri referitoare la
Volksbank, justiþia a declarat
abuzive atât clauza de dobândã
contractualã, cât ºi pe cea de
dobândã legalã ºi pe cea care pri-

veºte comisionul de risc”.
Adrian Cuculiº ne-a precizat cã

dosarele în cauzã au fost disjunse
dintr-unul colectiv ce reunea circa
80 de persoane, cazurile individua-
le fiind declinate la Tribunalul Bu-
cureºti sau la Judecãtoria sectoru-
lui 2.

Avocatul subliniazã cã i-au fost
disjunse mai multe dosare colective,
deschise de clienþi împotriva OTP
Bank, Credit Europe Bank
Volksbank.

EMILIA OLESCU
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