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CREDITELE ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Palma justiþiei
Dacã negocierile colective

dintre clienþi ºi bãnci au
avut zero rezultate, oamenii

pierzându-ºi ultima speranþã în bu-
nãvoinþa instituþiilor de credit, în
prima zi a acestei luni, bãncile au
primit o palmã din partea justiþiei.

În premierã, o instanþã din Capita-
lã a îngheþat cursul leu/CHF, într-un
contract de credit al OTP Bank.

Dupã câteva procese câºtigate de
consumatori, în instanþele din þarã,
pe denominarea creditelor în franci
elveþieni (CHF), sãptãmâna trecutã,
Tribunalul Bucureºti a dat câºtig de
cauzã unui debitor care a solicitat sã
plãteascã ratele la cursul din mo-
mentul contractãrii împrumutului în
CHF.

Printre altele, Instanþa obligã OTP

Bank sã încaseze ratele la cursul
istoric ºi sã-i înapoieze debitorului
atât contravaloarea comisionului de
acordare, cât ºi sumele rezultate din
diferenþele de curs valutar ºi plãtite
de client pânã în prezent.

Avocatul Codruþ Avram, care îl
reprezintã pe client, considerã cã
aceastã hotãrâre reprezintã “un
precedent extrem de important,
având în vedere multitudinea de
contracte de acest gen încheiate de
cãtre consumatori”. Domnia sa su-
bliniazã cã prevederile contractua-
le referitoare la riscul valutar sunt
similare celor existente în contrac-
tele altor bãnci.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

REFERENDUMUL DIN GRECIA, ÎN ROMÂNIA

Opþiunile noastre, într-un moment de cotiturã

A
i noºtri par sã fie mai
hotãrâþi decât grecii în a
rãspunde “nu”, în cazul
cã ar participa la Refe-

rendumul din Grecia, cãci aºa rezul-
tã din sondajul fãcut de GSSC
Avangarde (conform site-ului stiri-
pesurse.ro), dar ºi din cel online ini-
þiat de ziarul BURSA printre citito-

rii sãi, însã IRES prezintã rezultate
care determinã concluzia sã fie
ºovãielnicã.

Cifrele GSSC Avangarde (71%
“nu”) ºi BURSA (54% “nu”) ar su-
gera cã, dacã ar fi în situaþia grecilor,
atunci majoritatea concetãþenilor
noºtri ar vrea sã respingã condiþiile
creditorilor internaþionali.

Dar IRES pune o întrebare diferi-
tã - “Cum credeþi cã vor vota gre-
cii?”, din care iese cu 56% “da”.

Primele douã sondaje ar indica
o neaºteptatã antipatie faþã de fi-
nanþele internaþionale, în condiþii-
le în care am manifestat o aderenþã
popularã neîntreruptã la Uniunea
Europeanã, ceea ce, probabil, cã

nu ilustreazã neapãrat capacitatea
de a discerne între ele, ci, mai de-
grabã, este numai o problemã de
timp ca publicul sã le suprapunã ºi
sã aºeze semnul “identic” între
ele.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 14)

Polonia, gata sã
intervinã dacã
zlotul va scãdea
puternic

BancacentralãaPoloniei ºiMiniste-
rul de Finanþe din þarã sunt gata sã in-
tervinã dacã rezultatul referendumului
ce a avut loc ieri în Grecia va cauza o
slãbire excesivã a monedei naþionale –
zlotul -, anunþã ministrul de finanþe de
la Varºovia, Mateusz Szczurek.

“Avem rezerve mari de valutã,
atât la guvern, cât ºi la banca centra-
lã”, a afirmat Szczurek, citat de
agenþia de stat PAP. Acesta a adãu-
gat: “Astfel, dacã zlotul se va depre-
cia excesiv, atât eu, cât ºi guvernato-
rul bãncii centrale, Marek Belka,

suntem gata
sã interve-
nim”.

Dar, luna
trecutã, Ma-
rek Belka
afirma cã
zlotul polo-
nez s-ar pu-
tea aprecia
dacã Grecia
va ieºi din
zona euro

(Grexit), deoarece economia þãrii
este cea mai echilibratã din Uniunea
Europeanã.

“În mod paradoxal, am putea asista
la intrãri de capital strãin ºi zlotul
s-ar putea aprecia”, a spus Belka,
adãugând: “Principala noastrã linie
de apãrare este economia echilibra-
tã, chiar cea mai echilibratã din Eu-
ropa, conform Comisiei Europene”.

Conform aºteptãrilor, creºterea
economiei Poloniei ar urma sã
depãºeascã în acest an estimarea Gu-
vernului, de 3,4%.

V.R.

FALIMENTUL GRECIEI

UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALÃ

Confiscarea depozitelor
pentru populaþie ºi firme,
garanþii pentru bancheri

Î
n paralel cu reglementarea con-
fiscãrii depozitelor negarantate
ale populaþiei ºi firmelor, autori-
tãþile noastre introduc în legisla-

þie garantarea depozitelor care apar-
þin conducãtorilor de bãnci.

Prevederea apare în Legea privind
schemele de garantare a depozitelor
ºi presupune “lãrgirea sferei de pro-
duse ºi de deponenþi care beneficiazã
de garantare, fãrã a mai fi excluse de
la garantare depozitele întreprinderi-
lor (altele decât microîntreprinderile
ºi întreprinderile mici ºi mijlocii) ºi
nici cele aparþinând persoanelor de-
semnate în calitate de administratori,
directori, membrii consiliului de su-
praveghere, auditori, acþionari sem-
nificativi ai instituþiei de credit în ca-
uzã, ale celor care au aceastã calitate
în cadrul altor societãþi din grupul in-
stituþiei de credit, ale membrilor fa-

miliilor persoanelor fizice menþio-
nate mai sus, precum ºi ale terþelor
persoane care acþioneazã în numele
acestora”.

Aceastã reglementare este una
dintre prevederile impuse de legisla-
þia europeanã. În contextul în care
Fondul de Garantare a Depozitelor
Bancare intervine în momentul în
care banca are dificultãþi financiare,
unii specialiºti din Banca Naþionalã
a României (BNR) considerã cã nu
este normal ca persoanele care con-
duc “prost” banca sã beneficieze de
astfel de garanþii. “Pânã acum nu
erau garantate depozitele conducã-
torilor de bãnci, dar acum aºa impu-
ne legea europeanã”, ne-au spus sur-
sele citate

Nicolae Cintezã, directorul direc-
þiei de Supraveghere din cadrul
BNR nu a dorit sã comenteze

respectiva prevedere din proiectul
de lege aprobat sãptãmâna trecutã
de Guvern.

Cristian Pârvan, secretarul gene-
ral al Asociaþiei Oamenilor de Afa-
ceri din România (AOAR), conside-
rã normalã o astfel de reglementare,
întrucât “se poate întâmpla ceva cu
banca fãrã ca aceia care conduc insti-
tuþia sã fie de vinã”.

E.O.

(continuare în pagina 7)

MICHIEL BOERSMA, MEMBRU ÎN CONSILIUL
DE ADMINISTRAÞIE AL ELECTRICA SA:

“Acþionarii trebuie
sã lase managementul
directorilor executivi”

Reporter: De ce aþi acceptat sã fiþi
membru în Consiliul de Administra-
þie al Electrica SA?

Michiel Boersma: În luna august a
anului trecut, am fost abordat de un
agent de recrutare, care
m-a întrebat, în numele
Bãncii Europene pentru
Reconstrucþie ºi Dezvol-
tare (BERD), dacã sunt
interesat de o poziþie în
Consiliul de Administra-
þie al Electrica SA. Înain-
te sã accept nominaliza-
rea, am fost la Bucureºti
ºi am discutat cu domnul
Ioan Roºca, directorul general al Elec-
trica, cudomnul RãzvanNicolescu, pe
atunci ministru al Energiei, dar ºi cu
domnul Crãciun de la BERD. Am citit
ºi prospectul de listare a companiei. În

urma acestor întâlniri, mi-am fãcut o
imagine clarã asupra provocãrilor cu
careseconfruntaElectricadupãlistare.

Am acceptat nominalizarea din
douã motive. Un prim motiv este

pentru cã am experienþã
în cadrul companiilor de
distribuþie a electricitã-
þii, prin activitatea pe
care am desfãºurat-o în
perioada 2003-2010 în
calitate de director gene-
ral al Essent, cea mai
mare societate de utilitãþi
din Olanda ºi pentru cã
am crezut cã sunt capabil

sã contribui la dezvoltarea Electrica.

A CONSEMNAT

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

LA 33 DE ANI

Palpitaþiile ºi stresul i-au urgentat
îmbogãþirea lui Horia Simu cu
peste 100 milioane de euro

Mulþi bãtrâni, abuzaþi de regimul
comunist, au murit fãrã sã mai prindã
despãgubiri de la statul român, fiin-
du-le tergiversate dosarele pe ani de
zile. Unii dintre ei au preferat sã
vândã aproape pe nimic drepturile li-
tigioase, din aceastã afacere apãrând
o nouã categorie de îmbogãþiþi peste
noapte – samsarii imobiliari.

Cel mai mare dintre ei – Horia
Simu –a fost arestat vineri pentru 30
de zile, fiind acuzat cã a primit în
mod ilegal despãgubiri de la statul
român, creând un prejudiciu de peste
55 milioane de euro. Procurorii
DNA aratã cã Simu s-a folosit de

adeverinþe medicale potrivit cãrora
suferea de stres ºi hipertensiune arte-
rialã ca sã-i fie urgentat dosarul.

Horia Simu a cumpãrat drepturile
litigioase privind o suprafaþã de
97.509 mp teren situat în Bucureºti
cu 1.500.000 de dolari, primind de la
ANRP o sumã de câteva zeci de ori
mai mare.

În dosar, procurorii au dispus pu-
nerea în miºcare a acþiunii penale ºi
faþã de fostul deputat Theodor Nico-
lescu, Ingrid Zaarour, Remus Iuoras
ºi Mihaela Nicolescu (fosta Bãrbu-
lescu), vicepreºedinte, preºedinte,
respectiv membri ai Comisiei Cen-

trale pentru Stabilirea Despãgubiri-
lor la data faptei, pentru abuz în ser-
viciu dacã funcþionarul public a obþi-
nut un folos necuvenit pentru sine
sau pentru altul, precum ºi faþã de
Alexandru Hanu, expert evaluator,
pentru complicitate.

I.P.

(continuare în pagina 3)

UNIUNEA EUROPEANÃ

Un vis frumos
impus cu forþa

U
imitorul argument contra
organizãrii Referendu-
mului din Grecia invocã
nepriceperea mulþimii în

tehnica subtilã a finanþelor ºi a siste-

mului bancar, un argument care, desi-
gur, parvine de la autoritãþile europe-
ne ºi pe care, desigur, l-am zãrit în
presa internaþionalã, pentru ca, desi-
gur, ulterior, sã fie preluat ºi de zia-

riºtii români.
Argumentul afirmã cã, în

problema ridicatã de Re-
ferendum - acceptarea sau
respingerea condiþiilor pen-
tru continuarea creditãrii
Greciei - decizia competentã
este atributul specialiºtilor ºi
al Guvernului, iar nu al mulþimii ne-
calificate.

Ceea ce este uimitor la argument
este cã, sub forma plauzibilã, detro-
neazã de pe piedestalul criteriilor de-
ciziei interesul poporului pentru pro-
priul destin, predându-l în braþele
competenþei bancare, financiare ºi
ale autoritãþilor politice.

Finanþele ºi bãncile presupun nu
doar ºcoalã, studiu ºi încordarea
minþii, ci ºi exerciþiu intens, cerce-
tare ºi fler - sunt domeniile cele mai

sofisticate dintre activitãþile
practice, pentru cã valorile
bãnesti vehiculate acolo, pe
Planeta Pamânt, întrec de cel
puþin ºapte ori pe acelea glo-
bale din producþie ºi din cele-
lalte servicii, astfel cã pot ºi
meritã sã-ºi finanþeze dezvol-

tarea.
Distanþa în competenþa (asupra

miºcãrii banilor) dintre un finan-
þist/bancher mediocru ºi un cetãþean
oarecare este comparabilã cu di-
stanþa culturalã dintre oricare inchi-
zitor al Evului Mediu ºi oricare io-
bag.

(continuare în pagina 14)

Grecia sfârºitului de lume

Cert e cã Grecia e în impas, o
rãscruce. Nimeni nu contestã
asta, dar încotro s-o apuce?

Sã accepte ispita lupului cu trei ca-
pete sau singurãtatea unui nou înce-
put? Tertium non datur.

Frica de singurãtate o poate mâna în
gura lupului, iar lehamitea de a repeta

împilarea o poate propulsa în haosul
degringoladei. Frica e paralizantã.
Trebuie sã votezi da sau nu în referen-
dumul supravieþuirii, iar ”da” pare mai
degrabã colac de salvare decât arcan.

TEODOR FLEªERU

(detalii în pagina 15)

MAKE

Articol preluat

din Bucarest Hebdo.

“Avem rezerve
mari de valutã,
atât la guvern,
cât ºi la banca
centralã”, a
afirmat
Szczurek, citat
de agenþia de
stat PAP.

Zerohedge: Rusia ºi China –
planul B pentru Tsipras

Nimeni nu poate spune ce
s-ar întâmpla dacã rezulta-
tul referendumului din Gre-

cia ar fi “nu”, însã o analizã de pe
site-ul zerohedge.com prezintã sce-
nariile pe care Guvernul grec le-ar
putea lua în considerare, dacã þara ar

fi exclusã din euro.
Potrivit Zerohedge, Grecia trebu-

ie sã fie pregãtitã sã aibã o monedã
proprie, care nu depinde de aprovi-
zionarea cu euro a Europei.

(continuare în pagina 14)

CORESPONDENÞÃ DE LA ATENA

Viitorul Greciei,
în mâna cetãþenilor

Devine ziua de 5 iulie una
istoricã pentru Grecia?
Sãptãmâna trecutã, cetãþe-

nii Greciei ºi-au lãsat problemele
personale la o parte, ca sã se implice
în politicã. Autoportretele ºi bancu-
rile au dispãrut de pe reþeaua de so-
cializare Facebook, fiind înlocuite

aproape în totalitate de articole ºi
analize politice.

GABRIELA SIMIGDALA

(continuare în pagina 3)

Citiþi detalii despre situaþia

Greciei în paginile 14-15.

Secþiile de votare s-au deschis ieri dimineaþã, în Grecia, pentru referendumul care poate

decide dacã þara rãmâne în zona euro. Circa zece milioane de greci erau aºteptaþi la

urnele ce urmau sã se închidã la ora localã 19.00.

Primele rezultate erau aºteptate dupã închiderea ediþiei, respectiv dupã ora 21.00.


