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manciparea cli-
entelei bancare -
o miºcare nãscu-
tã din revolta ce-
lor care, luând
credite în franci
elveþieni (CHF),
au fost striviþi de
creºterea obliga-
þiilor de platã mai
ales dupã explo-
zia CHF din 2015

- se izbeºte nu doar de ostilitatea bãn-
cilor, ci ºi de dificultãþile ridicate de
Banca Naþionalã a României (BNR),
de instanþe judecãtoreºti, de Curtea
Constituþionalã, de unii politicieni,
de Guvern ºi de organisme interna-
þionale, în timp ce, în calea bãncilor,
popicele cad în mod miraculos. Vor-
bim despre numeroasele fenomene
petrecute în ultimii ani în favoarea
bãncilor, unele fãrã explicaþii oficia-
le. Surse din piaþã spun cã la baza ce-
lor mai multe dintre aceste întâmplã-
ri stã lobby-ul bancar ºi influenþa
BNR. De altfel, este bine cunoscutã

insistenþa ºi puterea sistemului fi-
nanciar în domeniu. Amintim aici
numeroasele declaraþii ale reprezen-
tanþilor bancari ºi conducerii BNR
referitoare la potenþiale riscuri siste-
mice pe care le-ar provoca adoptarea
unor reglementãri în domeniu,
amendamentele aduse în Parlament
pe marginea acestor texte de lege, se-
minariile susþinute pentru unii jude-
cãtori, precum ºi miºcãri cum a fost
cea prin care Raiffeisen Bank l-a
adus în România, la un eveniment or-
ganizat de MFP, pe ministrul german
Wolfgang Schäuble, dupã ce banca
ameninþase cã va da în judecatã sta-
tul român, la forurile internaþionale,
în contextul dezbaterilor pe margi-
nea Legii dãrii în platã.

În acest context, împrumutaþii în
franci elveþieni deja nu mai sperã la o
lege care sã oblige la împãrþirea pove-
rii nãscute din riscul valutar, între ban-
cã ºi consumator.

Explozia francului elveþian (CHF)
de la jumãtatea lunii ianuarie 2015
(când Banca Naþionalã a Elveþiei a ri-

dicat pragul de 1,2 CHF/euro impus în
2011), care a condus la creºterea rate-
lor aferente creditelor contractate în
CHF, s-a soldat cu o avalanºã de efecte
care s-au rostogolit ca un bulgãre,
ajungându-se la conflicte între siste-
mul bancar ºi clienþi, la controverse
între mediul politic ºi Banca Naþionalã
a României (BNR), precum ºi la ac-
þiuni de protest ºi la o serie de procese
deschise în instanþã împotriva bãnci-
lor.

În tot acest timp, clienþii au solicitat
neîncetat o lege prin care riscul valutar
sã fie împãrþit între bancã ºi consuma-
tor, iar reprezentanþii instituþiilor fi-
nanciare au spus în numeroase ocazii
cã oamenii au nevoie de educaþie fi-
nanciarã ºi de soluþii individuale, nu de
o lege universal valabilã.

De asemenea, instanþele s-au pro-
nunþat neunitar în cazurile de pe rolul
justiþiei.

În aceste condiþii, opinia publicã
este împãrþitã, iar Banca Centralã a
fost acuzatã nu doar o datã de clienþi ºi
de avocaþii lor cã face lobby atât în

Parlament, cât ºi în Guvern, în justiþie
ºi la forurile internaþionale împotriva
aprobãrii legilor promovate în aceºti
ani pentru sprijinul consumatorilor,
dar ºi pentru pronunþarea justiþiei în
favoarea bãncilor.

Din 2015 ºi pânã în prezent, de
partea clienþilor s-au remarcat câþiva
avocaþi, cel mai vocal fiind Gheor-
ghe Piperea, ºi puþini politicieni, li-
beralul Daniel Cãtãlin Zamfir având
cele mai multe iniþiative legislative
pentru consumatori, la nivel interna-
þional judecãtorii de la Curtea Euro-
peanã de Justiþie (CJUE) având opi-
nii de susþinere în diverse procese cu
bãncile, pe marginea cãrora au fost
trimise întrebãri din partea instanþe-
lor naþionale.

Deznãdejdea

debitorilor
Dezamãgiþi de atâtea ori, debitorii

cu credite în franci elveþieni nu mai au
nicio speranþã pentru soluþionarea cri-

zei în care se aflã. Unul dintre adminis-
tratorii Grupului Clienþilor cu Credite
în CHF a scris, vineri, pe pagina de Fa-
cebook a grupului: “Pentru noi, cei cu
CHF, nu va exista o soluþie genericã, o
rezolvare în masã a problemei, o «reþe-
tã a creditelor CHF». Cine mai aºteap-
tã aºa ceva e inconºtient. Aºa ceva a
fost «bannat» acum ceva vreme, din
cauza servilismului politicienilor rom-
âni faþã de corporaþiile care fac legea
în þara asta - printre care ºi bãncile, evi-
dent, dacã nu cumva la loc de frunte.
Noi am fost ºi rãmânem o generaþie de
sacrificiu. Generaþia cu «cheia CHF»
de gât.

Rezolvarea noastrã va fi individualã
- aºa s-a hotãrât. Dar nimeni, la nivel
de societate, nu înþelege mai bine ca
noi ce se petrece. Cum se fac jocurile.
În ce hal inuman ºi dezumanizant dic-
teazã banul. În ce mod se fac politicie-
nii «români» preº ºi îºi trãdeazã þara ºi
alegãtorii pentru încã o sinecurã - ºi
aºa mai departe. Noi le-am trãit ºi
întâmpinat pe toate.

Nimeni nu ºtie mai bine decât noi ce

înseamnã propagandã adevãratã (faþã
de care propaganda comunistã, în lim-
baj de lemn, e un copil în scutece), ce
înseamnã lobby-ul, ce înseamnã rela-
þiile ºi cumetriile, ce înseamnã «lumea
bunã», pe care noi o þinem în cârcã,
prin munca noastrã. Pãrerea mea este
cã cel mai mare avantaj din ceea ce ni
s-a întâmplat cu aceste credite, coro-
borat cu faptul cã ne-am adunat aici,
este cã am înþeles «despre ce e vorba».
Lucru care ne va servi toatã viaþa. (…)
Am înþeles, în linii mari, cum funcþio-
neazã sistemul ºi societatea. Câºtigul e
uriaº. ªi sunt convins cã am câºtigat cu
toþii în acest fel, chiar dacã am pierdut
pe alte cãi. O casã, un credit, un presti-
giu social, construit, de multe ori, în
faþa unor oameni obtuzi, e nimic. Re-
spectul de sine, câºtigat în niºte situaþii
absurde, imposibile, cãrora le-am fã-
cut faþã, murind ºi înviind, e infinit mai
valoros”.

EMILIA OLESCU
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