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Ungaria: Raiffeisen
va închide 45 de
sucursale ºi va concedia
15% din angajaþi

Subsidiara Raiffeisen Bank Inter-
national (RBI) din Ungaria va con-
cedia 15% din angajaþi pânã la
sfârºitul lui 2016 ºi va reduce numã-
rul sucursalelor de la 112 la 67, ca
parte a noii strategii care prevede
orientarea cãtre clienþii corporate, a
anunþat ieri ºeful subsidiarei, Heinz
Wiedner, transmite site-ul bbj.hu.

Cheltuielile de capital vor fi reduse
cu 20%. Totuºi, Heinz Wiedner a dat
asigurãri cã Raiffeisen îºi menþine an-
gajamentul faþã de Ungaria chiar dacã
subsidiara se va concentra pe clienþii
corporate. Heinz Wiedner nu a preci-
zat când vor fi închise sucursalele, dar
a afirmat cã se aºteaptã ca banca sã re-
devinã profitabilã de anul viitor.

Bãncile prezente în Ungaria au
înregistrat pierderi substanþiale de pe
urma schemei de protejare a persoa-
nelor care au luat credite în valutã,
schemã implementatã de Guvernul
ungar în 2011, care a permis conver-
tirea împrumuturilor în valutã în cre-
dite în monedã localã la un curs de
schimb preferenþial. Anterior, Raif-
feisen a luat în considerare vânzarea
subsidiarei din Ungaria, dar nu a
mers mai departe cu aceastã intenþie.

În ianuarie, Raiffeisen Bank Inter-
national - al doilea mare creditor din
Europa emergentã - anunþa vânzarea
subsidiarelor din Polonia ºi Slovenia
ºi reducerea operaþiunilor internaþio-
nale, potrivit Agerpres.

RBI va reduce sau va renunþa la
operaþiunile mai mici din Asia ºi
SUA, îºi va reduce semnificativ ex-
punerea la Ucraina ºi Rusia ºi va vin-
de banca sa online din Slovacia,
Zuno. Banca austriacã sperã cã prin
aceste mãsuri vor fi reduse activele
riscante cu 16 miliarde de euro pânã
la sfârºitul lui 2017. n

n Mugur Isãrescu: “Trebuie sã finalizãm
ajustãri de politicã economicã ºi monetarã
înainte de aderarea la euro”
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n KRUK: “Odatã cu vânzarea creanþei,
creditorul transmite toate drepturile ºi
obligaþiile debitorului” PAGINA 4

n Directorul RA-APPS,
Gabriel Surdu, reþinut
de DNA
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Urmãtoarea ediþie tipãritã
a ziarului "BURSA" va apãrea pe data de

5 mai 2015.
În perioada 1 - 4 mai, urmãriþi-ne

pe site-ul www.bursa.ro.

n Retragerile din bãncile
greceºti s-au atenuat în
martie
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De ce nu existã soluþii
pentru ieºirea din stagnarea secularã?

Pentru o instituþie fi-
nanciarã de talia Fon-
d u l u i M o n e t a r

Internaþional, care are în “fiºa
postului” susþinerea econo-
miilor cu probleme ºi elabo-
rarea recomandãrilor pentru
remedierea acestora, ultimul
raport privind perspectivele econo-
miei globale pare sã fie mai îngrijo-
rãtor decât de obicei.

De ce? Pentru cã, dincolo de îngri-
jorare, pare sã inducã ºi o lipsã a spe-
ranþei, determinatã de lipsa soluþiilor
autoritãþilor pentru depãºirea fazei

de “stagnare secularã”.
Termenul a fost utilizat pen-

tru prima datã de Alvin Han-
sen, fost preºedinte al organi-
zaþiei American Economic
Association, într-un discurs
din 1938. Ipoteza “stagnãrii
seculare” a revenit în atenþia

autoritãþilor odatã cu promovarea ei
de cãtre Larry Summers, fost Secre-
tar al Trezoreriei SUA ºi profesor la
Harvard University, în presa ameri-
canã dar ºi în Financial Times.

În opinia lui Summers, economiile
dezvoltate se confruntã în prezent cu

investiþii private reduse, pe fondul
unei cererii scãzute din partea popu-
laþiei, iar aceasta va determina menþi-
nerea unui grad redus de ocupare a
forþei de muncã pentru mulþi ani.

Dupã ce a analizat scenariul
stagnãrii seculare în raportul privind
perspectivele economiei globale
(WEO) din octombrie 2014, FMI se
pronunþa atunci pentru demararea
unor programe masive de investiþii
în infrastructurã, care sã contribuie
la creºterea cererii agregate ºi relan-
sarea economiilor dezvoltate.

(continuare în pagina 15)

CORESPONDENÞÃ DE LA LONDRA

Tranzacþiile FP la Londra, mult
peste lichiditatea totalã a BVB
lMinisterul Finanþelor va analiza 1.000 de companii de stat în vederea listãriilMark Mobius:
„Listarea secundarã a FP la LSE va creºte vizibilitatea pieþei de capital din România pe scena
internaþionalã”

T
ranzacþiile cu certificate
pe Fondul Proprietatea
(FP) au cumulat peste 30
de milioane de dolari, ieri,

în ziua listãrii la Bursa din Londra,
fãcând de ruºine întreaga Bursã de
Valori Bucureºti (BVB), care ieri a
avut un rulaj total de 4,5 milioane de
euro.

În total, au fost transferate la Lon-
don Stock Exchange (LSE) peste 2,6
milioane de certificare globale de
depozit (GDR) FP, echivalentul a
aproximativ 133 milioane de ac-
þiuni.

Fondul a fost listat ieri, la Bursa de
Valori din Londra (London Stock
Exchange – LSE), pe secþiunea Spe-
cialist Fund Market, dedicatã fondu-
rilor de investiþii, primele tranzacþii
încheiate de investitori evaluând fon-
dul la 11,24 miliarde de lei, valoare
cu aproximativ 60 de milioane de lei
mai mare faþã de capitalizarea de la
Bursa din Bucureºti.

GDR-urile au fost admise la tran-
zacþionare cu simbolul „FP”. Preþul
unui GDR, care cuprinde 50 de ac-
þiuni FP, a fost, în deschiderea sesiu-
nii burisere, de 11,45 dolari. Ulte-
rior, valoarea unui GDR a variat

între un nivel minim de 11,42 dolari
ºi un maxim de 11,50 dolari. În pri-
mele ore de tranzacþionare au fost
transferate 973.748 GDR, în valoa-
re totalã de peste 11 milioane de do-
lari.

Mark Mobius, preºedintele exe-
cutiv al Templeton Emerging
Markets Group, administratorul
FP, a declarat ieri, într-o conferin-
þã de presã desfãºuratã la Londra:
„FP are potenþialul sã devinã unul

dintre cele mai vizibile ºi atractive
fonduri închise listate la Londra,
datoritã mãrimii sale ºi a portofo-
liului. Suntem convinºi cã listarea
secundarã a Fondului pe LSE va
creºte vizibilitatea pieþei de capi-
tal din România pe scena interna-
þionalã, va facilita accesul unei
baze mai variate de investitori
strãini în þarã ºi va acþiona ca un
catalizator pentru descoperirea
numeroaselor oportunitãþi de in-

vestiþii din România. Am observat
un interes uriaº pentru companiile
româneºti în cadrul numeroaselor
road show-uri organizate pentru
creºterea nivelului de vizibilitate a
FP în strãinãtate. Suntem siguri cã
listarea FP la Londra va spori inte-
resul investitorilor pentru acþiuni-
le româneºti”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

DEªI CONSILIUL CONCURENÞEI ÎNCÃ NU
A AVIZAT TRANZACÞIA

Începe transferul activelor
ºi personalului de la Patria
Credit la Nextebank

l Cintezã, BNR: “Nextebank a achiziþionat activele ºi pasivele Patria
Credit IFN, nu a fost o fuziune”

Nextebank se pregãteºte intens sã
preia activele ºi personalul de la Pa-
tria Credit IFN, instituþie financiarã
nebancarã pe care a preluat-o.

Declanºarea acþiunii de transfer al
angajaþilor de la Patria Credit la
Nextebank este preconizatã pentru
luni, 4 mai, dupã cum reiese dintr-o
scrisoare obþinutã de ziarul BURSA,
care a fost transmisã de conducerea
bãncii cãtre Sindicatul Romextera.

Pânã ieri, Nextebank nu obþinuse
avizele necesare fuziunii, Consiliul
Concurenþei având în analizã proce-
sul de preluare a instituþiei financiare
nebancare de cãtre o bancã. În aceste
condiþii, banca nu poate face miºcãri
care sã afecteze piaþa de profil.

Potrivit unor surse apropiate tran-
zacþiei, astãzi ºi luni ar urma ca

membrii Consiliul de Administraþie
al Nextebank sã se reuneascã în
ºedinþã, pentru discuþii pe aceastã
temã.

Nicolae Cintezã, ºeful Direcþiei de
Supraveghere din cadrul BNR, ne-a
explicat cã Nextebank a preluat pasi-
vele ºi activele de la Patria Credit, no-
tificând Banca Centralã în acest sens.

“Nextebank a devenit acþionarul
Patria Credit IFN, iar acum urmeazã
transferul activelor ºi pasivelor. Re-
spectivul IFN va continua sã-ºi de-
sfãºoare activitatea independent,
pentru cã tranzacþia nu reprezintã o
fuziune, ci o achiziþie”, ne-a precizat
domnul Cintezã.

Scrisoarea transmisã sindicaliºti-
lor informeazã ºi asupra transferului
contractelor de credit încheiate cu

clienþii (cu excepþia contractelor de
împrumut care nu sunt transferabile
conform legii aplicabile sau restric-
þiilor contractuale), al unei pãrþi din
contractele de finanþare ºi al unei
pãrþi din reþeaua de sedii secundare
ale Patria Credit.

Documentul menþioneazã cã
“transferul colectiv al salariaþilor Pa-
tria Credit nu va avea impact asupra
condiþiilor de muncã sau contracte-
lor individuale de muncã ale angaja-
þilor Nextebank”, schema de perso-
nal a bãncii urmând sã fie suplimen-
tatã cu acelaºi numãr de posturi echi-
valent cu numãrul salariaþilor ce ur-
meazã sã fie transferaþi”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Dividende la SIF Banat-
Criºana, dupã doi ani de pauzã
l Acþionarii i-au ales pe Avrãmoiu ºi pe Weiler
în conducere

SIF1 Banat-Criºana va distri-
bui acþionarilor dividende de
0,1 lei/acþiune din profitul de

134,17 milioane de lei, pe anul tre-
cut, dupã doi ani în care câºtigurile
nu au fost distribuite.

Cãtre acþionari ar urma sã meargã

54,88 milioane de lei din profit (40%),
în timp ce 79,28 milioane de lei ar fi
destinate finanþãrii companiei, potrivit
deciziilor Adunãrii Generale de ieri.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

Acþionarii SIF Transilvania
au picat propunerile lui Frãþilã
l SIF3 va acorda un dividend de un ban pe acþiune

Propunerile acþionarului Con-
stantin Frãþilã, aflat în con-
flict cu preºedintele executiv

Mihai Fercalã, au fost respinse de
acþionarii SIF3 Transilvania, la
Adunarea Generalã de ieri, conform
unor surse.

Frãþilã dorea ca SIF3 sã distribuie
integral profitul de anul trecut,
însemnând un dividend de 0,024

lei/acþiune, dublu faþã de propunerea
conducerii, derularea unui program
de rãscumpãrãri de maxim 5% din
capitalul social, modificarea remu-
neraþiilor conducerii, dar ºi aproba-
rea pornirii acþiunii în rãspundere
faþã de membrii directoratului.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 2)

CÃLIN

RECHEA

Steen Jakobsen,
economistul-ºef de la Saxo
Bank, propune “investirea
totalã a creditului ºi
capitalul politic în acea
direcþie”, deoarece “85%
din locurile de muncã noi
din Europa sunt create de
IMM-uri, iar 100% din
inovaþie ºi creºterea
productivitãþii se
înregistreazã tot aici”.

Surse: „Sechestru
la Rafinãria Petrotel
LukOil”

Soarta a aproape o mie de angajaþi
ai Rafinãriei Petrotel Ploieºti, de
inutã de Lukoil, este incertã. Rafinã-
ria trebuia sã-ºi reporneascã ieri in-
stalaþiile oprite pentru o revizie teh-
nicã, dar surse citate de Digi24 spun
cã situaþia rafinãriei este gravã ºi cã
cei aproape o mie de angajaþi ar pu-
tea rãmâne în curând fãrã locuri de
muncã, dupã ce ANAF ar fi pus se-
chestru asigurator asupra mãrfurilor
companiei.

Faptul cã ANAF a pus sechestru
pe bunurile Rafinãriei Petrotel Plo-
ieºti, pe antrepozitul fiscal, înseam-
nã cã aceastã companie nu poate vin-
de nici benzina ºi nici motorina pe
care le rafineazã, conform sursei ci-
tate. Astfel, pentru a-ºi alimenta ben-
zinãriile, trebuie sã apeleze la piaþa
liberã, iar de acolo va cumpãra com-
bustibil la un preþ mai mare decât cel
produs la rafinãria de la Ploieºti.

ANAF nu a vrut sã comenteze si-
tuaþia de la Lukoil, însã surse din
piaþa de energie spun cã este vorba
despre un sechestru pe antrepozitul
fiscal. Inspectorii ANAF verificã to-
ate actele companiei ºi vor sã vadã
modul în care au fost accizate produ-
sele rafinate.

În octombrie anul trecut, procuro-
rii au pus sechestru pe rafinãrie ºi pe
stocurile acesteia. Pe 2 octombrie
2014, rafinãria de la marginea Plo-
ieºtiului pãrea cã este cuceritã de
mascaþii poliþiei române, iar în biro-
urile ºefilor, procurorii scotoceau în

fiecare sertar. Au fost percheziþii ºi la
alte peste 20 de adrese pentru eva-
ziune fiscalã ºi spãlare de bani. Pre-
judiciul estimat de procurori este de
230 de milioane de euro, mai tran-
smite postul TV.

Tot în toamnã procurorii au cerut
sã cearã sechestru pentru rezervele
de petrol aflate în Portul Constanþa.
Rãspunsul ruºilor a venit imediat, iar
rafinãria a început procedurile pen-
tru oprirea activitãþii. 3.500 de oa-
meni au fost în pericol sã rãmânã
fãrã locurile de muncã, lucru pe care
premierul Victor Ponta ºi ambasada
Rusiei l-au declarat inacceptabil.
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