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Procesul
secolului?

Ce mai era de fãcut pentru ca
Marea Britanie sã înceapã
procesul extragerii din

Uniunea Europeanã? Simplu: re-
prezentaþii autorizaþi ai Guvernului
Majestãþii sale, Primul Ministru, în
speþã, sã facã la Bruxelles anunþul
oficial al activãrii articolului 50 din
Tratatul de la Lisabona. Uºor de zis
dar, ceva mai greu de fãcut! Nu
doar datoritã norilor tot mai negri
care ameninþã serios economia ºi
chiar statalitatea Marii Britanii, ci
ºi unei neaºteptate probleme legale
cu care Guvernul se vede confrun-
tat.

Theresa May, hotãrîtã sã se acre-
diteze drept noua Doamnã de fier a
insularilor nu pãrea sã mai poatã fi
opritã de nimic din calea politicã pe
care a ales-o: ieºirea Marii Britanii
din UE.

C.C.
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BÃNCILE MERITÃ CONVERSIA CREDITELOR DIN FRANCI ELVEÞIENI

Swatch
ºi ciocolatã

amãruie
T

rei mediatici (mi-e greu
sã-i numesc ziariºti) se
întreceau ieri sã prezinte
calcule comparative pro-

venind de la specialiºtii Bãncii Na-
þionale a României (BNR), de-
monstrând aritmetic
cã au fost mai avan-
tajoase creditele în
franci elveþieni,
decât cele în lei ºi în
euro, chiar ºi dupã
explozia fãrã prece-
dent a cursului fran-
cului, faþã de celelalte monede, in-
clusiv faþã de leu.

Unul dintre mediatici este angajat
în comunicarea (chipurile, restructu-
ratã) BNR, exprimându-se pe pro-
priul blog, unde primeºte bani pentru
reclama Erste Bank (nu ºtiu, e legal,
nu e legal?, cã de moral nu mai ridic
problema).

Al doilea este publicat de site-ul
intitulat “OpiniiBNR.ro”, care, con-
trar propriului nume ºi bunului simþ,
are pretenþia cã nu reprezintã
opiniile BNR.

Al treilea..., da, al treilea este sin-
gurul angajat la un ziar financiar,
care publicã în ziarul la care este an-
gajat ºi unde povestea este complica-
tã, ziarul este parte din grupul Me-
diafax, acuzat de evaziune fiscalã, cu
datorii enorme ºi permanente la bu-

get ºi cu toate mãrcile comerciale ga-
jate la ING Bank, pentru un credit
din 2001, continuu rostogolit ºi
niciodatã rambursat.

Am menþionat situaþia autorilor,
ca explicaþie pentru faptul cã îi nu-
mesc “mediatici”, iar nu ziariºti.

Totuºi, pânã la urmã, într-o dezba-
tere de idei, nu conteazã cine scrie ºi
ce este el, nu conteazã dacã scrie li-
ber ºi sincer sau ipocrit ºi silit de
împrejurãri ori din interes contrac-
tual/personal, ci contezã dacã ideile
exprimate sunt valide.

Am scris “ideile”, nu “calculele”.
Asupra calculelor nu mã aplec,

pot fi valide, nu mã intereseazã.
Ele sunt fãcute drept consecinþã a

unei idei ºi aceastã idee dindãrãtul lor
este singura care îmi atrage interesul.

Ideea este greºitã.
În toate cele trei cazuri, mediaticii

vor sã arate cã povara creditaþilor în
franci elveþieni nu este mai grea decât
a creditaþilor în lei, dolari sau euro, ba
chiar, în unele cazuri, mai uºoarã.

O fi.
Nu ºtiu cum poþi ajunge ca dintr-o

medie booleeanã de ordin statistic sã
extrapolezi cã sinucigaºul care ºi-a
dat foc la Raiffeisen Bank Iaºi, sus-
þinând cã a pierdut tot în urma credi-
tului, ar fi vreun retardat care nu ºi-a
perceput bunãstarea.

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN PÂRVAN, PIAROM:

“Multe companii care au primit ajutor de
stat nu ºi-au îndeplinit obligaþiile asumate”

l Studiu CNPR: “Unele multinaþionale care au
primit bani de la stat înregistreazã profituri în
scãdere sau chiar negative”

Unele companii care au primit
ajutoare de stat înregistreazã profituri
în scãdere sau chiar negative, iar
obligaþiile privind crearea de noi lo-
curi de muncã sunt doar parþial înde-
plinite, relevã o analizã întocmitã de
Confederaþia Naþionalã a Patronatu-
lui Român (CNPR).

Cristian Pârvan, preºedintele Pa-
tronatului Investitorilor Autohtoni
din România (PIAROM) - asociaþie

ce face parte din CNPR -, ne-a preci-
zat: “Indiferent cine a fost la guver-
nare, ajutoarele de stat au fost acor-
date în acelaºi mod, respectiv li s-au
dat bani multinaþionalelor, fãrã ca,
ulterior, acestea sã fie urmãrite. Nu
existã niciun raport al Ministerului
de Finanþe care sã arate ce a ieºit din
banii alocaþi pentru ajutoare de stat.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

DEPUTAÞII NU S-AU PUTUT ABÞINE

Legea conversiei
creditelor în CHF,
modificatã din nou
lDobânda la care va fi fãcutã conversia, negociatã
între bãnci ºi clienþil Piperea: “Forma în care a
fost aprobatã Legea conversiei este extrem de
periculoasã”lA fost eliminat pragul de 250.000
de CHF

Deºi, aparent, proiectul Legii con-
versiei creditelor în franci elveþieni
(CHF) pare sã se clarifice, totuºi, la o
citire amãnunþitã a textului legisla-
tiv, nebuloasa din jurul acestei
iniþiative se înteþeºte.

Proiectul de lege a fost retrimis,
ieri, de cãtre plen, în comisiile de
specialitate ale Camerei Deputaþilor,
pentru ca pragul de 250.000 de CHF
impus, sãptãmâna trecutã, valorii cu-
mulate a creditelor sã fie eliminat.
Lucru care s-a ºi întâmplat - deputa-
þii au votat eliminarea acestui prag.

Însã, parlamentarii nu s-au limitat la
acest aspect. Deputatul PSD Ana Bir-
chall a propus câteva amendamente,
care au ºi fost adoptate de deputaþi.

Unul dintre acestea face referire la
nivelul costurilor la care va fi efec-
tuatã conversia ºi prevede cã acestea
(dobândã, comisioane etc.) vor fi ne-
gociate între cele douã pãrþi, “cu res-
pectarea principiului bunei credin-
þe”, astfel încât obligaþiile de platã sã
nu fie mai împovãrãtoare pentru
consumator.

Dar ce înþelegem prin “obligaþiile
de platã”? Dobânda, soldul, comi-
sioanele sau întreaga ratã?

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
spus cã acest amendament este extrem
de periculos, oferind ocazia bãncilor sã

majoreze semnificativ dobânda.
Forma aprobatã sãptãmâna trecu-

tã în comisiile de specialitate preve-
dea cã aceste costuri vor fi cele isto-
rice, iar, dacã ele ar fi fost mai mari
decât cele practicate în prezent la
creditele în lei, bãncile ar fi fost obli-
gate sã le aplice pe cele din
momentul efectuãrii conversiei.

Un alt amendament adoptat ieri de
comisiile reunite din Camera Depu-
taþilor (de buget ºi juridicã) spune cã
bãncile vor efectua conversia la 60
de zile de la solicitarea procedurii.

Totodatã, instituþiile financiare care
au convertit deja credite în CHF, dupã
data de 15 ianuarie 2015, pot reveni
asupra contractului pentru a face con-
versia în condiþiile prezentei legi.

Avocatul Piperea susþine cã acest
aspect schimbã conceptul iniþial al le-
gii, care îºi propunea “îndreptarea
unor înºelãtorii”, întrucât bãncile care
au efectuat conversii din 2015 ºi pânã
acum “nu au mai înºelat debitorii”.

Proiectul legislativ privind con-
versia creditelor în CHF urmeazã sã
intre, astãzi, la votul final, în plenul
Camerei Deputaþilor, dezbaterile fi-
nale fiind programate pentru ora
11.30, iar votul pentru 12.30.

EMILIA OLESCU

POLONIA

Autoritatea de reglementare
sprijinã modificarea legislaþiei
privind împrumuturile în valutã

Noul ºef al Autoritãþii de Re-
glementare din Sectorul Fi-
nanciar (KNF), Marek

Chrzanowski, a afirmat cã sprijinã
planurile Bãncii Centrale a Poloniei
sã diminueze costurile generate de
implementarea legislaþiei care
forþeazã creditorii sã înapoieze
clienþilor unele taxe de la împrumu-
turile în valutã, transmite Bloom-
berg, citat de Agerpres.

Dacã modificãrile propuse de
Banca Poloniei sunt implementate,
costul suportat de bãnci se va ridica
la aproximativ patru miliarde de
zloþi (1,02 miliarde de dolari), mai
precizeazã agenþia de presã. Recent,
KNF estimase cã aceste costuri se
vor ridica la 9,3 miliarde de zloþi,
ceea ce ar fi provocat o scãdere
semnificativã a acþiunilor bãncilor

poloneze.
De peste un an, autoritãþile de la

Varºovia încearcã sã gãseascã meto-
de ca sã-i ajute pe cei 565.000 de po-
lonezi care au luat credite în valutã,
majoritatea în franci elveþieni, dar
fãrã sã destabilizeze industria banca-
rã. Cel mai recent proiect de lege,
susþinut de preºedintele Andrzej
Duda, prevede cã bãncile trebuie sã-i
compenseze pe clienþi pentru profi-
turile “excesive” obþinute în urma
tranzacþiilor valutare.

Miercuri, proiectul va intra în dez-
baterea Parlamentului.

(continuare în pagina 16)

RÃZVAN NICOLESCU:

“Avem nevoie de minim
1 – 1,5 miliarde euro investiþii
anuale în sectorul energiei”
l “În 2014 s-au fãcut paºi importanþi în problema majorãrii cu terenurile
a capitalului social al OMV Petrom”

(Interviu cu domnul Rãzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei)
Reporter: Care au fost principa-

lele teme discutate recent, la Istan-
bul, în cadrul Congresului Mondial
al Energiei?

Rãzvan Nicolescu: Temele unor
astfel de reuniuni sunt foarte comple-
xe. Pentru mine a fost a treia ediþie la
care am participat. În principal discu-
þiile au vizat: schimbãrile climatice,
securitatea aprovizionãrii, preþurile la
energie ºi arhitectura de guvernanþã a
sistemului energetic internaþional.

Reporter: Înþelegem cã au fost

abordate noile direcþii pe care ar tre-
bui sã le urmãm, pânã în anul 2060.
Care sunt acestea?

Rãzvan Nicolescu: Cuvântul che-
ie care va defini sistemul energetic al
anului 2060 va fi sustenabilitatea.
Pânã atunci, aceastã Revoluþie de tre-
cere la un sistem energetic cu emisii
reduse de gaze care produc efect de
serã va trece în faza sa finalã.

A CONSEMNAT

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 7)

Citiþi, în pagina 16, “Bãncile vor fi

mai puþin vulnerabile la ºocurile

externe în urma «re-polonizãrii»

sectorului bancar”
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