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Ieºirea “Raiffeisen”
din Polonia, blocatã

Planurile grupului bancar austriac
“Raiffeisen Bank International” AG
de a-ºi vinde divizia polonezã s-au
lovit, ieri, de un obstacol, dupã ce
autoritãþile de la Varºovia au insistat
ca RBI sã-ºi respecte promisiunea de
a lista “Raiffeisen Bank Polska” la
Bursa de la Varºovia, conform Blo-
omberg, transmite Agerpres.

În urmã cu trei ani, când RBI a
preluat banca polonezã “EFG Pol-
bank” pentru 605 milioane de euro,
banca austriacã s-a angajat în faþa
Comisiei de supervizare a pieþelor fi-
nanciare din Polonia sã vândã cel
puþin 15% din acþiunile bãncii într-o
ofertã publicã iniþialã, ce trebuia de-
rulatã pânã la mijlocul lui 2016.

“Luãm în serios promisiunile fã-
cute de investitori, iar poziþia noastrã
este cã toatã lumea trebuie sã-ºi
respecte obligaþiile”, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al Comisiei de su-
pervizare a pieþelor financiare din
Polonia (KNF), Lukasz Dajnowicz.

“Raiffeisen va respecta toate an-
gajamentele asumate cu ocazia achi-
ziþionãrii Polbank, iar procesul de
vânzare continuã conform planului”,
a reacþionat purtãtorul de cuvânt de
la RBI, Susanne Langer.

Polonia este a doua mare piaþã din
Europa de Est pentru Raiffeisen, dupã
Rusia. La începutul acestei luni, însã,
RBI a anunþat cã îºi va reduce opera-
þiuniledinRusia ºi, deasemenea, îºi va
vinde subsidiarele din Polonia ºi Slo-
venia, dupã ce a înregistrat anul trecut
pierderi de 493 milioane de euro.

Dificultãþile apãrute în vânzarea
diviziei din Polonia scot în evidenþã
pericolele la adresa planului “Raif-
feisen” de a-ºi îmbunãtãþi capitaliza-
rea prin vânzarea de active. n

Rusia desfãºoarã exerciþii
militare în Marea Neagrã ºi la
graniþa rusã cu statele baltice
lMichael Fallon, secretarul de stat britanic pe
apãrare, avertizeazã cã Rusia ar putea repeta
acþiunile din Ucraina în statele baltice l Angela
Merkel: “Vrem sã conturãm ordinea europeanã
împreunã cu Rusia, nu împotriva ei”

Rusia a început manevre mili-
tare în Marea Neagrã, în
apropiere de peninsula Cri-

meea, relateazã RIA Novosti, citând
o sursã de la baza navalã din Seva-
stopol, potrivit Agerpres. Prin ace-
ste exerciþii, Federaþia Rusã vrea
sã-ºi verifice sistemul de apãrare an-
tiaerianã din Crimeea ºi capacitatea

sa de respingere a unor posibile
rachete de croazierã lansate de cãtre
inamic, mai precizeazã RIA Novosti.

La aceste manevre participã
avioane de luptã, submarine ºi nave
de calibru mic, toate dotate cu rache-
te ale flotei ruseºti, care îºi are baza
la Sevastopol.

Federaþia Rusã a început, încã de
marþi, sã desfãºoare exerciþii militare
ºi la graniþa sa de nord-vest, lângã
statele baltice, a declarat colonelul
Oleg Kocetkov, ºeful Districtului
Militar Vestic al Rusiei, pentru Inter-
national Business Times.

IULIA ROTÃRESCU
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Mai poate fi evitatã trecerea la controlul fluxurilor de
capital în Grecia?
Eºecul negocierilor de la

începutul sãptãmânii
din cadrul Eurogrupu-

lui a determinat creºterea pre-
siunilor Germaniei asupra
BCE pentru limitarea finanþã-
rii bãncilor din Grecia prin in-
termediul ELA (Emergency liqui-
dity assistance).

Impunerea unei limite pentru pro-
gramul ELA, derulat de Banca Na-
þionalã a Greciei sub supravegherea
BCE, înseamnã împingerea bãncilor
greceºti “într-o crizã de finanþare
care va cere restricþionarea fluxuri-
lor de capital, astfel încât sã fie limi-

tatã retragerea depozitelor”,
dupã cum scrie Reuters.

Mai mulþi membri ai Consi-
liului guvernatorilor BCE s-au
pronunþat ºi pentru suprave-
gherea atentã a fondurilor alo-
cate în cadrul ELA, astfel încât

banii sã nu fie folosiþi pentru finanþa-
rea statului.

Probabil cã nu se va ajunge pânã
la astfel de mãsuri draconice, mai
ales cã BCE a permis lansarea noului
program ELA pe fondul interpretãrii
“relaxate” a condiþiilor de acordare a
fondurilor. Pe site-ul BCE se aratã cã
finanþãrile din cadrul programului se

acordã “unei instituþii financiare sol-
vabile sau unui grup de instituþii finan-
ciare solvabile, care se confruntã cu
probleme temporare de lichiditate”.

Oare îndeplinesc marile bãnci co-
merciale din Grecia aceastã condi-
þie? Datele de la Banca Greciei, pre-
luate de Financial Times, aratã cã
rata de neperformanþã a creditelor de
consum a ajuns la 50% la mijlocul
anului trecut, cea a creditelor ipote-
care se apropie de 30%, iar rata de
neperformanþã a creditelor acordate
companiilor este de circa 35%.
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n Premierul Ponta, deranjat de traseismul
parlamentar!
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n Studiu EY: “Peste 90% dintre investitorii
locali mizeazã pe creºterea afacerilor,
în 2015”
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n Ieftinirea petrolului
a afectat rezultatele
“Petrom”
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mãsuri pentru reducerea
deficitului bugetar
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MINISTRUL FINANÞELOR:

“Reducerea TVA
nu va aºtepta

1 ianuarie 2016”
l Darius Vâlcov: “Statul, prin mine, întinde o
mânã mediului de afaceri”

Taxa pe valoarea adãugatã ºi
accizele ar putea fi reduse
mai devreme decât ne-am fi

aºteptat, respectiv pânã la finalul
anului în curs, dupã cum a anunþat,
ieri, în premierã, Darius Vâlcov,
ministrul Finanþelor Publice, în ca-
drul Conferinþei “Dezvoltarea
României în noul context financiar
european”, organizatã de Ziarul
BURSA.

Cele douã mãsuri de relaxare
fiscalã prevãzute în proiectul de Cod
Fiscal ce se doreºte sã fie aplicat de
anul viitor “nu vor aºtepta 1 ianuarie
2016, pentru a nu se crea un gol în
economie în perioada noiembrie-de-
cembrie, luni care sunt de regulã de
consum”, potrivit ministrului de re-
sort, care a declarat: “Nu vrem ca po-
pulaþia sã-ºi amâne consumul pentru
a aºtepta reducerea taxelor din ia-
nuarie (...) Sper ca pânã la sfârºitul
lunii mai-început de iunie, codurile
(n.r. Codul Fiscal ºi Codul de Proce-
durã Fiscalã) sã fie adoptate de Par-
lament ºi sã nu fie modificate funda-
mental”.

Autoritãþile îºi doresc ca, în ur-
mãtorii 12 ani, þara noastrã sã
depãºeascã media Uniunii Europene
în ceea ce priveºte nivelul Produsu-
lui Intern Brut pe cap de locuitor,
dupã cum a spus Darius Vâlcov, care
a menþionat cã media de 3% din ulti-
mii ani nu este suficientã petru recu-
perarea decalajelor.

Acest lucru va fi realizat, printre
altele, prin crearea de noi locuri de
muncã, precum ºi prin crearea de ca-
pital autohton, astfel încât sã poatã fi
recuperate decalajele economice
printr-o creºtere susþinutã.

Una dintre mãsurile deosebit de
importante pe care Executivul trebu-
ie sã le ia în acest sens este reaºezarea
fiscalã, fapt pentru care, miercuri, au
fost prezentate în ºedinþa de Guvern
proiectele rescrise ale celor douã co-
duri.

EMILIA OLESCU
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Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.
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RECHEA

ZIARUL BURSA A ANTICIPAT CELE DOUÃ NUMIRI:

Eduard Hellvig la SRI,
Floarea ªerban la ºefia Romarm

l În decembrie 2014, Înalta Curte i-a dat dreptate lui Hellvig, într-un
proces cu Agenþia Naþionalã de Integritate

Preºedintele României, Klaus Io-
hannis, l-a nominalizat asearã, pentru
funcþia de director al Serviciului
Român de Informaþii, pe Eduard-Raul
Hellvig ºi, conform prevederilor con-

stituþionale, i-a înºtiinþat printr-o scri-
soare oficialã pe preºedinþii celor
douã Camere ale Parlamentului
despre aceastã nominalizare.

Numirea a fost anticipatã de zia-

rul “BURSA”, încã din ziua demi-
siei lui George Maior.

ANCUÞA STANCIU
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