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CREDITELE ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Decizia justiþiei europene
stârneºte contradicþii
între bãnci ºi juriºti

D
ecizia luatã la finalul sãp-
tãmânii trecute de Curtea
de Justiþie a Uniunii Eu-
ropene (CJUE) în cazul

Kaslei contra OTP Ungaria a stârnit
controverse puternice pe piaþa noastrã,
bancherii ºi juriºtii interpretând în
mod diferit hotãrârea Instanþei euro-
pene. Chiar ºi avocaþii au fost împãr-
þiþi în douã tabere de rezoluþia CJUE,
unii reprezentându-i pe clienþii ban-
cari, iar alþii fiind apãrãtori ai institu-
þiilor financiare.

Potrivit deciziei Curþii Europene
de Justiþie, dacã pânã acum unii jude-
cãtori erau de pãrere cã dosarele care
au ca obiect diferenþa de curs valutar
din cadrul creditelor în valutã nu fac
obiectul justiþiei întrucât aceastã dife-
renþã ar reprezenta parte din preþul
creditului, pe viitor instanþele se vor
putea pronunþa pe astfel de cazuri,
stabilind dacã respectivele clauze
contractuale sunt sau nu abuzive.

Adrian Vasilescu, BNR:
“Decizia Curþii Europene
nu pune în pericol sistemul
bancar românesc”

Împrumuturile în franci elveþieni
reprezintã 4,1% din toate creditele

bancare ce se aflã în derulare, dupã
cum ne-a spus Adrian Vasilescu,
consilierul guvernatorului BNR.
Domnia sa susþine cã împrumuturi-
le date în controversata monedã
exoticã totalizeazã peste un miliard
de lei ºi apreciazã: “În aceste condi-
þii, suma de bani care ar urma sã nu
mai fie încasatã de bãnci dacã s-ar
stabili cã diferenþa de curs valutar
plãtitã în cazul creditelor în franci
elveþieni este abuzivã s-ar ridica la
maxim câteva sute de milioane de
lei, ceea ce, pentru 40 de bãnci, câte
avem în România, nu este un peri-

col. Nici pentru cele care au acordat
astfel de credite nu reprezintã un pe-
ricol”.

Adrian Vasilescu susþine cã, în
perioada în care în toatã Europa au
fost acordate credite în franci elve-
þieni, “BNR a spus, pe toate vocile,
cã oamenii nu trebuie sã se repeadã
sã facã împrumuturi în aceastã valu-
tã exoticã pe care Banca Naþionalã a
României nu o poate controla”.
“Foarte mulþi au ascultat ºi de aceea
suntem þara cu cele mai puþine cre-
dite în franci elveþieni din Uniunea
Europeanã”, ne-a mai spus repre-

zentantul BNR.

Florin Dãnescu, ARB:
“Subiectul din Ungaria nu
are nicio legãturã cu ceea ce
se întâmplã la noi”

Florin Dãnescu, preºedintele exe-
cutiv al Asociaþiei Române a Bãnci-
lor (ARB), este de pãrere cã “subiec-
tul din Ungaria nu are nicio legãturã
cu ceea ce se întâmplã piaþa noastrã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

TRIMESTRU NICI BUN, NICI RÃU
PENTRU BVB

Venirea lui Sobolewski nu s-a
simþit în rezultatele Bursei

Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB) a înregistrat, în
primul trimestru al acestui
an, un profit net de 1,38 mi-
lioane lei, cu 10% mai mic
decât în aceeaºi perioadã a
anului trecut.

Voci din piaþã spun cã
rezultatele din primele trei
luni ale Bursei nu sunt nici bune, nici
rele, cã nu prezintã nimic surprinzã-
tor. “Venirea lui Ludwik Sobolewski
în poziþia de director general al BVB
nu s-a vãzut în rezultatele pe primul
trimestru, dar sã avem puþinã rãbda-
re”, au comentat investitori din piaþa

de capital.
Ziarul BURSAa arãtat re-

cent, într-un articol, cã per-
formanþele directorilor gene-
rali ai Bursei de Valori Bucu-
reºti nu reprezintã un factor
de influenþã asupra tranzac-
þiilor de pe piaþa noastrã. În
ultimii doi ani, valoarea tran-

zacþiilor zilnice a menþinut un trend
constant, indiferent cã la conducerea
BVB s-a aflat Victor Cionga, Lud-
wik Sobolewski sau interimarul Alin
Barbu. (ADRIAN DRÃGHICI)

(continuare în pagina 13)

Banca Poloniei
menþine dobânda
la nivelul minim
record

Banca Naþionalã a Poloniei a de-
cis, ieri, sã menþinã nemodificatã
dobânda de politicã monetarã - care
se aflã la un nivel minim record -, pe
fondul îngrijorãrilor potrivit cãrora
tensiunile din Ucraina ar putea pune
în pericol relansarea economiei þãrii.

Narodowy Bank Polski menþine
astfel dobânda nemodificatã pentru
a zecea lunã consecutiv, la un nivel
de 2,5%. Decizia bãncii centrale este
conformã estimãrilor analiºtilor.

Împreunã, Rusia ºi Ucraina sunt
responsabile pentru 8% din exportu-
rile Poloniei, comparativ cu 25% în
cazul Germaniei, cel mai mare parte-
ner comercial al Poloniei.

Comisia Europeanã estimeazã cã,
în acest an, economia polonezã va
înregistra o creºtere de 3,2%, însã
banca centralã a þãrii mizeazã pe o
expansiune de 3,6%, dupã un avans
de 1,6% în 2013.

Conform aºteptãrilor, inflaþia din
Polonia nu va atinge pânã în 2016
þinta de 2,5% stabilitã de banca cen-
tralã. În martie, preþurile de consum
din þarã au urcat cu 0,7%, în ritm
anual. Aceeaºi ratã de creºtere a in-
flaþiei a fost consemnatã în februarie.

V.R.

POT DATORNICII SÃ SE ASCUNDÃ ÎN SPATELE UNEI NOI
“CORTINE DE FIER”?

Agenþiile de rating, de la evaluatori
independenþi la “arme” financiare

Situaþia tensionatã din estul
Ucrainei a devenit “fierbinte”
în ultimele zile, presa interna-
þionalã folosind tot mai des
termenul de rãzboi civil în ºti-
rile pe care le transmite.

Poate cã este doar o coinci-
denþã, însã trebuie remarcat
faptul cã lucrurile au scãpat de sub
control dupã ce FMI a anunþat cã
“ajutorul” de 17 miliarde de dolari
va fi revizuit dacã autoritãþile centra-
le pierd controlul asupra teritoriilor
din est. Sã fie vorba de exercitarea
unor presiuni pentru declanºarea,
indiferent de preþ, a unui conflict
deschis cu Rusia?

Declaraþiile Fondului au venit la
scurt timp dupã ce Standard & Po-
or’s a redus ratingul suveran al Ru-
siei pânã la BBB-, ultima treaptã îna-
inte de categoriile speculative.
Agenþia de rating ºi-a justificat deci-
zia prin “tensiunile geopolitice din-

tre Rusia ºi Ucraina, care pot
determina noi ieºiri ale capita-
lului, cu efecte negative asu-
pra creºterii economice”.

Alexei Ulyukayev, mi-
nistrul economiei, a declarat
cã “reducerea ratingului a fost
aºteptatã de investitori”, dupã

cum scrie Bloomberg, iar “decizia a
fost influenþatã parþial de factorii
politici”. Sã fie vorba de un act de
bunãvoinþã faþã de Washington, în
condiþiile în care administraþia Oba-
ma a lansat o acþiune în justiþie împo-
triva S&P dupã reducerea ratingului
suveran al
SUA de cã-
tre aceeaºi
agenþie?

Mai multe
analize din
presa inter-
naþionalã on-
line par sã in-

dice cã influenþa factorului politic a
fost, de fapt, mult mai mare, agenþiile
de rating fiind “mobilizate” pentru
rãzboiul financiar global, al cãrui prim
front a fost deschis de sancþiunile eco-
nomice ºi financiare impuse Rusiei.

Cum altfel s-ar explica echivalen-
þa ratingului pe care îl acordã S&P
Rusiei cu cel acordat Spaniei (vezi
tabel), în condiþiile unei diferenþe
enorme între datoriile publice ale ce-
lor douã þãri? Dar diferenþa între Ita-
lia ºi Rusia?

(continuare în pagina 3)

Piperea: “Constantin Roibu,
tras la rãspundere pentru
insolvenþa Oltchim”

Administratorii judiciari ai
Oltchim vor înainta instan-
þei, în urmãtoarele zile, ac-

þiunea de tragere la rãspundere a lui
Constantin Roibu, fostul director ge-
neral al combinatului vâlcean, ne-a
declarat avocatul Gheorghe Piperea.

Domnul Piperea, care este unul
din administratorii judiciari
Oltchim, ne-a precizat: „Acþiunea nu
îl vizeazã numai pe Constantin Roi-
bu, ci ºi pe membrii Consiliului de
Administraþie al Oltchim din perioa-
da 2009-2012. Raportul asupra cau-
zelor insolvenþei Oltchim
indicã managementul de-
fectuos ca una dintre
principalele motive pentru care
combinatul a ajuns în aceastã situaþie
precarã. Prejudiciul pe care îl vom
solicita este de circa 500 milioane de
euro, care este diferenþa dintre dato-
riile totale de aproape 800 milioane
de euro ale combinatului ºi suma de
300 de milioane de euro – stabilitã ca
preþ în cadrul licitaþiei de vânzare a

activelor viabile”.
Domnia sa susþine cã administra-

torii Oltchim au strâns toate probele
necesare pentru susþinerea în faþa ju-
decãtorului sindic a acþiunii de trage-
re la rãspundere.

O nouã amânare a licitaþiei
pentru vânzarea combinatului

Avocatul Piperea ne-a mai decla-
rat, ieri, cã Autoritatea pentru Admi-
nistrarea Activelor Statului
(AAAS), care este principalul credi-

tor al Oltchim, a solici-
tat o nouã amânare,
pânã pe 6 iunie, a licita-

þiei pentru vânzarea Oltchim: „Ter-
menul limitã pentru depunerea ofer-
telor este, în prezent, 16 mai. Sãp-
tãmâna viitoare, adunarea creditori-
lor va analiza propunerea AAAS
pentru amânarea licitaþiei.

ALINA TOMA VEREHA
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Lhotte, BRD: “Serviciile oferite de
bãnci mi se par încã foarte scumpe”

Rata de bancari-
zare de 55% din
România este

anormal de micã, este
de pãre re Ph i l ippe
Lho t t e , p r e ºed in t e
BRD, care spune cã
BRD trebuie sã fie o
bancã de proximitate ºi
sã propunã servicii re-
zonabile pentru perioa-
da de crizã.

“Serviciile oferite de bãnci mi se
par încã foarte scumpe, deºi noi nu
am crescut comisioanele, ba chiar
am ieftinit unele produse. Totuºi, tre-
buie sã facem mai multe eforturi”, a

declarat domnia sa ieri, în
cadrul unei conferinþe.

În condiþiile în care, în
Occident, rata de banca-
rizare este de 80-90%, iar
în þãri precum Cehia sau
Polonia, de 70%,
preºedintele BRD apre-
ciazã cã nu existã motive
ca acest indicator sã nu
creascã ºi în România.

Philippe Lhotte se de-
clarã optimist privind dezvoltarea þã-
rii noastre, pe termen mediu.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

COMPANII

Rating
þarã

Moody's
Standard &

Poor's
Fitch

Datoria
publicã

(% din PIB)

Italia Baa2 (stabilã) BBB (negativã) BBB+ (stabilã) 133,7%

Rusia Baa1 (în evaluare) BBB- BBB (negativã) 9,1%

România Baa3 (stabilã) BB+ (pozitivã) BBB- (stabilã) 39,3%

Spania Baa2 (pozitivã) BBB- (stabilã) BBB+ (stabilã) 98,9%

Surse: countryeconomy.com, FMI

CÃLIN
RECHEA

PE FONDUL REDUCERII PROVIZIOANELOR,

BRD a fãcut profit de trei ori
mai mare, dar piaþa aºteaptã
confirmarea revenirii
lMagda Sirghe, Tradeville: “Evoluþia titlurilor
BRD depinde ºi de rezultatele testelor de stres
desfãºurate de Banca Centralã Europeanã pentru
Societe Generale”

BRD Groupe Societe Generale
a înregistrat, în primul tri-
mestru al acestui an, un pro-

fit net de 37 milioane lei, de aproape
trei ori mai mare decât în perioada
similarã din 2013, pe fondul reduce-
rii provizioanelor, conform unui ra-
port al bãncii oferit Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

Brokerii din piaþa de capital spun cã
rezultatele afiºate de BRD sunt peste

aºteptãri, însãatenþioneazãcã revenirea
bãncii trebuie confirmatã în perioada
urmãtoare. (ADRIAN DRÃGHICI)
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BOMBÃ DE 1,5 MILIARDE DE EURO PE PIAÞA TELECOMUNICAÞIILOR

Vodafone, aproape sã achiziþioneze o parte
din operaþiunile RCS-RDS
l Robert Turcescu: “Între cele douã companii a fost semnat un precontract,
iar tranzacþia finalã se învârte în jurul sumei de 1-1,5 miliarde de euro”
l Reprezentanþii companiei britanice au refuzat sã comenteze în vreun fel
informaþia l Nicolae Oacã: “Orange ar putea sã se orienteze cãtre UPC,
eventual DCS”

Compania britanicã de telefonie
mobilã Vodafone este la un pas de a
achiziþiona distribuþia de cablu ºi
operaþiunile de telefonie ºi date ale
RCS-RDS, contra unei sume de
aproape 1,5 miliarde de euro, con-
form unei ºtiri în exclusivitate posta-
tã pe contul personal de Facebook de
jurnalistul Robert Turcescu. Astfel,

Vodafone ar putea deveni cel mai
mare operator de telecomunicaþii din
România ºi regiune, mai subliniazã
omul de televiziune. Robert Turcescu
a scris: “Vodafone e la un pas sã
achiziþioneze de la RCS-RDS distri-
buþia de cablu, plus operaþiunile de
telefonie ºi date! Între cele douã
companii a fost semnat un precon-

tract, iar tranzacþia finalã se învârte
în jurul sumei de 1-1,5 miliarde de
euro. Vodafone devine astfel cel mai
mare jucãtor pe piaþa telecom din re-
giune, dând o loviturã puternicã
principalului competitor, Orange”.

VLAD PÎRVU
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