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Ungaria va
reduce taxa pe
bãnci în 2017

Ungaria va reduce taxa pe bãnci în
2017, conform unui proiect legisla-
tiv înaintat Parlamentului maghiar
sãptãmâna aceasta, de Guvernul de
la Budapesta.

Conform documentului, modul de
calcul al taxei se va modifica de la 1
ianuarie 2017, astfel încât sã includã
totalul activelor din ultimii doi ani
care au precedat anul fiscal curent.
Pânã acum, pentru calcularea taxei
era folosit ca referinþã nivelul din
2009 al activelor bãncilor.

Ministrul economiei din Ungaria,
Mihaly Varga, a anunþat cã Executi-
vul va reduce taxele pentru întregul
sector bancar cu 20 miliarde de fo-
rinþi (73,53 milioane de dolari), anul
viitor.

Potrivit propunerilor Executivu-
lui Ungariei, nivelul taxei pentru ac-
tivele bancare mai mari de 50 de mi-
liarde de forinþi va fi redus de la
0,24% la 0,21%. În schimb, nivelul
taxei pentru activele bancare de pânã
la 50 de miliarde de forinþi va
rãmâne nemodificat, la 0,15%.

Amintim cã, în timpul crizei fi-
nanciare, Executivul de la Budapes-
ta a introdus o serie de taxe care afec-
teazã companiile active în diverse
sectoare ale economiei. Autoritãþile
au urmãrit, astfel, majorarea veni-
turilor bugetare. Taxa specialã pe
bãnci, introdusã în 2010, în Ungaria,
este cea mai ridicatã din Europa.

V.R.

ÎN PROCESUL PENAL PRIVIND ACORDAREA CREDITELOR ÎN CHF DIN FRANÞA

Preºedintele BNP Paribas PF, ºocat
de punerea sub acuzare a bãncii

l O subsidiarã a BNP Paribas este cercetatã penal, fiind suspectatã de practici înºelãtoare în
procesul acordãrii de credite în franci elveþieni l Instanþa francezã a fãcut public interogatoriul din
cazul BNP Paribas

I
nstanþa francezã a fãcut pu-
blic interogatoriul realizat în
cazul procesului penal în care
o subsidiarã a BNP Paribas

este cercetatã pentru suspiciuni de
practici înºelãtoare în procesul
acordãrii de credite în franci elve-
þieni (CHF).

Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul de Înaltã Instanþã din Pa-
ris au luat aceastã hotãrâre consi-
derând cã informaþiile conþinute de
interogatoriu sunt importante pentru
clienþii care se judecã în procese ci-
vile cu banca.

Amintim cã subsidiara din Fran-
þa a BNP Paribas a acordat împru-
mutur i în CHF, în per ioada

2008-2009, când dobânzile erau
relativ scãzute, creditele trebuind
rambursate în euro. Dupã creºte-
rea cursului monedei elveþiene,
clienþii BNP plãtesc, pe toatã dura-
ta creditului, aceeaºi ratã în euro
care le-a fost anunþatã în oferta de
împrumut. Singura problema este
cã, dacã variazã cursul în sensul
devalorizãrii euro faþã de CHF, le
creºte soldul pe care îl au de platã,
potrivit presei franceze, prelungin-
du-li-se automat perioada de timp
în care trebuie sã ramburseze
împrumutul.

E.O.

(continuare în pagina 3)

BRD A ANUNÞAT PROFIT DE 73 MILIOANE DE LEI ÎN
TRIMESTRUL I

Brokerii: “Rezultatele bãncilor listate,
peste aºteptãri”

Rezultatele trimestriale ale bãnci-
lor listate la Bursa de Valori Bucu-
reºti au depãºit cu peste 30% aºteptã-
rile pieþei, pe fondul creºterii credi-
tãrii, considerã Cristina Boicu,
Equity Sales Raiffeisen Bank Rom-
ânia.

“Ca urmare a promulgãrii legii dã-
rii în platã, analiºtii se aºteptau ca
bãncile sã înregistreze cheltuieli
mult mai mari cu provizioanele. Sur-
priza a venit de la acest capitol, unde
este posibil ca bãncile sã aºtepte întâi
sã vadã primele efecte ale legii”,

ne-a spus doamna Boicu.
Grupul BRD a înregistrat un profit

net de 73 milioane lei, în trimestrul I
2016 (faþã de 85 milioane lei în tri-
mestrul I 2015), potrivit unui comu-
nicat al bãncii. (A.A.)

(continuare în pagina 8)

Intercontinental Exchange
nu va lansa o ofertã pentru
Bursa din Londra

Operatorul bursier american
Intercontinental Exchange Inc.
(ICE) a anunþat, ieri, cã nu intenþio-
neazã sã lanseze o ofertã pentru pre-
luarea London Stock Exchange Gro-
up Plc (LSE – operatorul Bursei din
Londra), lãsând astfel cale liberã fu-
ziunii dintre LSE ºi operatorul
bursier german Deutsche Börse AG.

“Dupã o analizã aprofundatã a in-
formaþiilor disponibile, ICE a ajuns
la concluzia cã nu poate confirma
avantajele potenþiale pentru piaþã ºi
acþionari în urma unei combinaþii
strategice. În consecinþã, ICE confir-
mã cã nu are intenþia sã lanseze o
ofertã pentru LSE”, a informat piaþa
americanã.

Amintim cã, în luna martie, Inter-
continental Exchange anunþa cã ana-
lizeazã posibilitatea lansãrii unei
oferte de preluare pentru LSE, urmã-
rind sã împiedice planul de fuziune

dintre LSE ºi operatorul Bursei din
Frankfurt. Dar, încã de atunci, ICE,
care deþine New York Stock
Exchange (NYSE), a subliniat: “Nu
poate exista o certitudine cu privire
la lansarea unei oferte, nici cu privire
la termenii la care ar fi iniþiatã vreo
propunere”.

În aceeaºi lunã, Deutsche Börse ºi
LSE au ajuns la un acord de fuziune,
care,dacãobþineaprobareaautoritãþilor
de reglementare, va da naºtere celui
mai mare operator bursier european, ce
vaconcuracurivaliidinSUAºiAsia.

Acordul este cel mai mare realizat
între doi operatori bursieri dupã cel
din noiembrie 2013, când Interconti-
nental Exchange a achiziþionat
NYSE Euronext.

Acþionarii Deutsche Börse vor de-
þine 54,4% din acþiunile noii entitãþi,
în timp ce investitorii LSE vor con-
trola restul de 45,6%. (A.V.)
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Criza din Portugalia este gata sã revinã
pe scena europeanã

Invitaþii unei emisiuni recente de
la televiziunea Bloomberg au
încercat sã rãspundã unei între-

bãri relativ simple: “Este Portugalia
noua crizã din UE?”

Rãspunsul este nega-
tiv, desigur, deoarece
criza începutã la
sfârºitul deceniului tre-
cut nu s-a sfârºit, ci a
fost doar “amortizatã”
o perioadã, printr-un
program de bail-out su-
veran, în valoare de 78 de miliarde
de euro, ºi cumpãrarea obligaþiunilor

guvernamentale de cãtre BCE.
De fapt, afirmaþia cã Portugalia a

intrat în crizã odatã cu adoptarea
euro în 1999 nu este departe de
adevãr.

Datele de la Eurostat aratã o
creºtere acceleratã a datoriei publice
în intervalul 1999 – 2007, urmatã de
o “explozie” pânã la un maxim de
130% din PIB în 2014 (vezi
graficele).

Limita datoriei publice pentru þã-
rile din zona euro, de 60% din PIB, a
fost depãºitã încã din 2004, în condi-
þiile în care deficitul bugetar anual

mediu a fost de 4,4% din PIB în pe-
rioada 2000 - 2008, iar dupã 2009
media a urcat pânã la 7,2% din PIB,
pe fondul unui deficit bugetar de
11,2% în 2010, conform datelor de la
Eurostat.

Cheltuielile guvernamentale
masive pentru “susþinerea” econo-
miei au avut doar un efect de scurtã
duratã asupra Produsului Intern
Brut, care a intrat pe o tendinþã ac-
centuatã de contracþie din 2011 ºi a
ajuns, în 2013, la nivel anului
2000.

(continuare în pagina 15)

Acþionarii BCR au reînnoit
mandatele pentru cinci dintre
membrii Consiliului de Supraveghere

Acþionarii Bãncii Comerciale
Române (BCR) au reînnoit mandatele
pentru cinci dintre membrii Consiliu-
lui de Supraveghere (CS), în cadrul
Adunãrii Generale, din 22 aprilie.

Astfel, Manfred Wimmer, artiza-
nul privatizãrii BCR, Andreas Tre-
ichl, ºeful grupului Erste, Gernot
Mittendorfer, Brian O’Neill ºi Tudor
Ciurezu, preºedintele SIF Oltenia,
au primit noi mandate de trei ani, iar
Wilhelm Koch ºi Hildegard Gacek
au ocupat celelalte douã poziþii din
CS, potrivit reprezentanþilor BCR.

Hildegard Gacek era reprezentan-
tul BERD, la momentul privatizãrii
BCR.

Statul român a încasat în toamna
lui 2006 de la austriecii de la Erste
Bank 2,2 miliarde euro pentru un pa-
chet de 36,8% din titlurile BCR, iar
BERD ºi IFC câte 750 milioane
euro, fiecare, pentru pachete de
12,5% din capitalul social.

Noii membri necesitã autorizaþii
din partea Bãncii Naþionale a Româ-
niei.

Manfred Wimmer a rãmas preºe-
dintele Consiliului de Supraveghere,
iar Andreas Treichl, vicepreºedinte.

Unul dintre locurile din Consiliul
de Supaveghere era liber din decem-
brie 2014, dupã demisia lui Florin

Pogonaru.
Potrivit propriilor declaraþii, deci-

zia lui Pogonaru a venit în contextul
în care CEFS (Central European Fi-
nancial Services, unde Pogonaru
este partener) urma sã realizeze un
joint venture cu un mare fond inter-
naþional. “Acest joint venture va ur-
mãri cumpãrarea de credite neper-
formante de la toate bãncile româ-
neºti, inclusiv BCR. Astfel, pentru a
evita conflictul de interse, am decis
sã demisionez din poziþia mea în
cadrul BCR”, spunea Pogonaru în
decembrie 2014.

CS supravegheazã activitatea Co-
mitetului Executiv ºi administrarea ri-
scului de conformitate, precum ºi re-
spectarea prevederilor legii, ale Actului
Constitutiv al Bãncii ºi hotãrârilor
AdunãriiGeneraleaAcþionarilor înde-
sfãºurarea activitãþii Bãncii.

Consiliul de Supraveghere este
format din 7 (ºapte) membri, numiþi
pe termen de trei ani, cu posibilitatea
de a fi aleºi pe noi perioade de trei ani.

Consiliul de Supraveghere se
întruneºte în ºedinþe periodice, o
data la trei luni, iar atunci când este
necesar, pot fi convocate ºedinþe
speciale.

A.A.
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PROFIT NET DE 315,1 MILIOANE LEI PENTRU BCR, ÎN PRIMUL
TRIMESTRU

Sergiu Manea: “Contextul curent, incluzând
cadrul legislativ, genereazã o serie de provocãri”

Banca Comercialã Românã
(BCR) a obþinut, în primul trimestru,
un profit net de 315,1 milioane lei
(70,2 milioane lei), susþinut de per-
formanþa operaþionalã ºi de îmbunã-

tãþirea calitãþii portofoliului, potrivit
unui comunicat al bãncii.

Sergiu Manea, CEO al BCR susþi-
ne cã banca îºi permite sã finanþeze
gospodãriile ºi economia, dar, voa-

lat, face referire la legea dãrii în pla-
tã, recent promulgatã.

A.A.

(continuare în pagina 5)

UE vrea sã amendeze þãrile care nu acceptã cotele
de refugiaþi
l Polonia: “Propunerea încalcã drepturile statelor membre” l Ungaria: “Este o formã de ºantaj”
l Slovacia: “O propunere care nu þine cont de realitate”

Comisia Europeanã a propus,
ieri, un sistem permanent de distri-
buire a refugiaþilor în þãrile Uniunii
Europene, statele putând refuza
timp de un an primirea extracomu-

nitarilor, achitând în schimb con-
tribuþii de 250.000 de euro pentru
fiecare imigrant refuzat, conform
Mediafax.

Oficialii de la Bruxelles au publi-

cat ieri o propunere legislativã care
prevede reformarea Sistemului Du-
blin, privind procedurile de azil.
Propunerile prevãd activarea unui
“mecanism echitabil”, prin care cele

28 de state ale Uniunii Europene vor
avea cote de primire a refugiaþilor.

V.R.

(continuare în pagina 6)

Boardul BERD a aprobat preluarea unui pachet de 15% din
acþiunile Erste Bank Hungary
Consiliul director al Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) a
aprobat miercuri preluarea unui pachet de 15% din acþiunile diviziei ungare a grupului
bancar austriac Erste Group, informeazã MTI, citat de Agerpres.
Un purtãtor de cuvânt al instituþiei financiare internaþionale a precizat cã BERD vrea
sã finalizeze tranzacþia în al doilea trimestru al acestui an.
În luna februarie a anului trecut, preºedintele BERD, Sir Suma Chakrabarti, a semnat
un memorandum de înþelegere cu premierul ungar Viktor Orban ºi directorul general
de la ErsteGroup, Andreas Treichl, conform cãruia BERD ºi Guvernul ungar vor prelua
fiecare o participaþie de pânã la 15% din acþiunile Erste Bank Hungary Zrt.


