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GHEORGHE PIPEREA:

“Situaþia împrumutaþilor în
franci elveþieni este mai gravã
la noi decât în Ungaria”

Situaþia persoanelor care s-au
împrumutat în franci elveþieni
este mai gravã în România

decât în Ungaria, este de pãrere avo-
catul Gheorghe Piperea, doctor în
drept.

Domnia sa ne-a explicat: “În timp
ce la unguri debitorii îºi plãtesc rate-
le în forinþi, la cursul franc elve-
þian-forint pe care îl practicã banca
respectivã, la noi, cei care au de
plãtit împrumuri contractate în
franci elveþieni, fie
cumpãrã aceastã
monedã exoticã de
pe piaþã, la preþuri
foarte mari, în cazul
în care gãsesc sã
cumpere franci, fie
achitã în lei la ban-
cã, la cursul zilei,
instituþia financiarã
fãcând întâi con-
versia din lei în
euro ºi apoi din
euro în franci, fie-
care dintre cele
douã operaþiuni
presupunând comisioane de 2%”.

În aceste condiþii, existã toate mo-
tivele pentru ca recenta decizie a
Curþii Europene de Justiþie (CJUE)
se fie aplicatã ºi în þara noastrã, dupã
cum ne-a declarat domnul Piperea.

Potrivit acestei hotãrâri, dacã pânã
acum unii judecãtori erau de pãrere
cã dosarele care au ca obiect diferen-
þa de curs valutar din cadrul credite-
lor în valutã nu fac obiectul justiþiei
întrucât aceastã diferenþã ar repre-
zenta parte din preþul creditului, pe
viitor instanþele se vor putea pronun-

þa pe astfel de cazuri, stabilind dacã
respectivele clauze contractuale sunt
sau nu abuzive.

Referitor la decizia CJUE, Rãzvan
Horaþiu Radu, agent guvernamental
(avocat) al României la Curtea Euro-
peanã de Justiþie, ne-a declarat: “De-
cizia vine în sensul unei jurispruden-
þe mai vechi a Curþii de Justiþie a UE
care are tendinþa de a asigura un
echilibru între consumatori ºi bãnci.
Deºi hotãrârea pronunþatã priveºte o

cauzã care se aflã
pe rolul unei in-
stanþe din Ungaria,
principiile ce rezul-
tã din ea sunt apli-
cabile tuturor state-
lor membre UE.
Este de remarcat cã
CJUE acordã un rol
important instanþe-
lor naþionale, în a
analiza relaþia din-
tre consumatori ºi
bãnci acolo unde se
ridicã probleme
privind clauzele

abuzive”.
Decizia luatã CJUE în cazul Kasler

contra OTP Ungaria a stârnit contro-
verse 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.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Hoyer, BEI:
“Criza nu se
terminã pânã când
nu va fi reformatã
piaþa muncii”

Criza financiarã nu s-a terminat
încã, spune preºedintele Bãncii
Europene de Investiþii (BEI),
Werner Hoyer, menþionând însã cã
aceasta a fost “depãºitã la nivel
conceptual”.

Citat de EurActiv Germania,
Hoyer declarã: “Am luat toate mã-
surile necesare pentru recâºtigarea
controlului deficitelor bugetare în
uniunea monetarã. Am înãsprit su-
pravegherea bugetarã ºi macroeco-
nomicã în Europa ºi am eliminat
defectele de proiectare a uniunii
monetare, prin crearea fondurilor
de salvare EFSF ºi ESM, ca sã nu
mai spun de faptul cã suntem gata
sã introducem uniunea bancarã.
Mai mult, statele ºi-au îmbunãtãþit
competitivitatea ºi fac progrese în
consolidarea bugetelor lor. Dar, în
mod natural, criza nu va fi depãºitã
pânã când nu se vor observa refor-
mele pe piaþa muncii”.

Werner Hoyer a precizat cã BEI a
contribuit, în 2013, cu 9 miliarde de
euro la crearea de locuri de muncã ºi
în oportunitãþi de îmbunãtãþire a in-
struirii în câmpul muncii din Europa.
Pentru anul curent, angajamentul în
acest sens este de cel puþin 6 miliarde
de euro.

V.R.

INTERESUL NAÞIONAL ESTE SUBMINAT DE POLITIZAREA NERUªINATÃ A BÃNCII
NAÞIONALE

Pudel sau chihuahua redivivus
Rezultatul ultimelor “alegeri”

pentru desemnarea condu-
cerii Bãncii Naþionale a

României ar trebui sã-i lecuiascã,
chiar ºi pe cei mai optimiºti dintre

optimiºti, de iluzia in-
dependenþei acestei
instituþii fundamentale
a statului.

Pentru analistul fi-
nanciar Florin Cîþu,
decizia parlamentarã
“legifereazã subjuga-

rea politicii monetare intereselor po-
litice”. Pe blogul sãu, Cîþu mai afir-
mã cã “BNR nu a fost niciodatã in-
dependentã politic, dar acest lucru
era mai greu de dovedit”.

Este adevãrat cã dovezi care sã re-
ziste în faþa unei curþi de justiþie in-
dependente ºi imparþiale nu au prea
existat, dar acþiunile BNR, încã din
perioada premergãtoare crizei, au
demonstrat un “apetit” extrem de pã-
gubos pentru stimularea economiei
naþionale.

Rezultatele le cunoaºtem. Bula
imobiliarã i-a transformat în sclavi ai
datoriilor pe mulþi români, sub privi-
rea aprobatoare a BNR, iar dezumfla-
rea acesteia ºi revenirea la preþuri rea-
liste a locuinþelor este încã departe, pe
fondul susþinerii de cãtre toate autori-
tãþile statului a programului “Prima
Casã”, un cadou fãcut bãncilor.

De fapt, toate acþiunile BNR au
avut ca scop umplerea sacului de ca-
douri, atât pentru bãnci cât ºi pentru
“susþinerea” politicilor guverna-
mentale.

Într-un articol din 2006 (n.a. “Pu-
del sau chihuahua?”, BURSA,
27.12.2006) scriam cã explozia

masei monetare ºi a creditului a ac-
centuat dezechilibrele din economia
noastrã, în condiþiile în care guver-
natorul Isãrescu declara cã “BNR
este gata sã-ºi asume rolul de câine
de pazã al economiei naþionale”.

Acum afirmaþia pare doar o glumã
nereuºitã. În urma alegerii noii con-
duceri a BNR, presa ne-a reamintit o
serie de declaraþii ale guvernatorului
Isãrescu care indicã fie ignoranþa, fie
incapacitatea de acþiune la începutul
crizei globale, care ne-a aruncat
într-o recesiune adâncã, în timp ce
prognozele oficiale indicau conti-
nuarea creºterii.

Pe fondul semnalelor de redresare
la nivel continental, BNR a iniþiat o
nouã perioadã de relaxare monetarã,
ai cãror beneficiari au fost doar bãn-
cile ºi guvernul. Banca centralã s-a
aliniat astfel tendinþei mondiale de
impunere a represiunii financiare
asupra sectorului privat, sufocat deja
de povara datoriilor.

În ciuda declaraþiilor oficiale de la
BNR, acþiunile bãncii centrale au de-
monstrat cã aceasta nu poate sã fie
câine de pazã al economiei naþiona-
le. “Poate doar un pudel sau chihua-
hua, cãruia îi scoþi lesa prin parc pen-
tru a-i demonstra independenþa”,
scriam în articolul de la sfârºitul anu-
lui 2006.

Iar atunci, conducerea BNR era al-
cãtuitã din personalitãþi care puteau,
cel puþin, sã mimeze competenþa.
Acum, noua conducere include per-
sonaje cu puternice vederi de stânga,
gata în orice moment, probabil, sã
voteze pornirea directã a tiparniþei,
nu doar relaxarea monetarã prin re-
ducerea dobânzii de intervenþie.
Oare cum poate fi înþeleasã noþiunea
absurdã de “politicã monetarã de
stânga”, dupã mulþi ani în care mari-
le bãnci centrale au încercat sã ne
convingã de iminenþa bunãstãrii prin
tipãrire?

Economiºtii de la ING Bank sunt

îngrijoraþi de “modificarea indepen-
denþei BNR”, mai ales pe fondul
“acordului tacit al guvernatorului
pentru îndepãrtarea lui Cristian
Popa”, dupã aratã un articol de la
Hotnews.

Dar de unde îngrijorarea? De la
posibila transferare a subordonãrii
“independenþei” BNR de la Banca
Centralã Europeanã cãtre guvern? În
2008, BCE a avertizat România cu
privire la prevederile proiectului de
Statut al BNR, deoarece “proiectul de
lege este fundamental incompatibil
cu dispoziþiile din Tratat, legate de
Uniunea economicã ºi monetarã, iar
adoptarea acestuia ar putea conduce
la declanºarea în faþa Curþii de Justiþie
a Comunitãþilor Europene a procedu-
rii privind încãlcarea dreptului comu-
nitar” (n.a. vezi articolul “Cine se
teme de independenþa Bãncii Naþio-
nale?”, BURSA, 15.08.2008).

(continuare în pagina 14)

RADU GHEÞEA, ARB

Începe verificarea activelor
bãncilor care nu au acþionari
instituþii financiare din UE
l “În general, când se desfãºoarã astfel de
lucruri, ele se încheie cu niºte recomandãri: mai
trebuie sã faceþi provizioane sau trebuie sã mai
aduceþi capital”

Banca centralã lanseazã astãzi,
conform metodologiei eu-
ropene, acþiunea de veri-

ficare a calitãþii activelor bãncilor
comerciale din þara noastrã care
nu sunt subsidiare sau
sucursale ale unor bãnci
din UE, a anunþat, ieri,
preºedintele Asociaþiei Române a
Bãncilor (ARB), Radu Graþian
Gheþea.

Prezent la o conferinþã pe tema
uniunii bancare europene, domnia sa
a afirmat: “Începând de mâine (astãzi
– n.r.), cel puþin la banca la care lu-
crez eu începe verificarea calitãþii
activelor în conformitate cu modali-

tatea stabilitã de Autoritatea de Su-
praveghere Europeanã. Cu manuale-
le BCE vor fi verificate activele bãn-
cilor din România, bãnci cu risc siste-
mic. CEC este o bancã cu risc siste-

mic, are o cotã de piaþã de
aproape 8%. Am emoþii,
pentru cã este altceva, o

altã verificare, cu alte instrumente ºi,
în general, când se desfãºoarã astfel
de lucruri, ele se încheie cu niºte re-
comandãri: mai trebuie sã faceþi pro-
vizioane sau trebuie sã mai aduceþi
capital”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

BANCI

RÃZBOI ÎNTRE FP ªI STATUL ROMÂN

Fondul Proprietatea încurcã socotelile
pentru oferta “Electrica”?
l Konieczny, FP: “Vânzarea participaþiei din Romgaz face parte din
strategia de reducere a discount-ului prin atragerea de fonduri pentru
viitoare distribuþii cãtre acþionari ºi rãscumpãrãri de acþiuni”

Fondul Proprietatea a atras
644,6 milioane lei (198,6 mi-
lioane dolari), ieri, în urma pla-

samentului privat prin care a vândut
4,99% din “Romgaz” (SNG), chiar în
timp ce Departamentul pentru Ener-
gie anunþa începerea road-show-ului
pentru listarea “Electrica”.

Miºcarea FPare loc în contextul în
care Fondul se aflã în litigiu cu Elec-
trica, dupã ce a solicitat în instanþã
anularea strategiei de guvernanþã
corporativã unitarã pe care subsidia-
rele de distribuþie ºi furnizare ur-
mãresc sã o implementeze, potrivit
prospectului de ofertã. În plus, nego-
cierile între Fond ºi stat pentru
schimbarea acþiunilor deþinute la fi-
lialele Electrica în acþiuni ale holdin-
gului au eºuat.

Unele voci din piaþã comenteazã
cã decizia FP este o miºcare inteli-
gentã, în timp ce alþii ridicã suspiciu-
nea cã Fondul ar fi urmãrit chiar sã
încurce oferta Electrica.

În piaþa de capital, s-a comentat
cã, prin vânzarea pachetului la Rom-

gaz, Fondul Proprietatea ar fi dorit sã
facã rost de bani pentru subscrierea
la Electrica, poziþie din care ar putea
sã-ºi negocieze mai bine exit-ul din
filiale.

Surse din piaþa de energie resping,
însã, din start, aceastã ipotezã.

De asemenea, Grzegorz Ko-
nieczny, managerul Fondului Pro-
prietatea, spune cã vânzarea partici-
paþiei din Romgaz face parte din stra-
tegia de reducere a discount-ului prin
atragerea de fonduri pentru viitoare
distribuþii cãtre acþionari ºi rãscum-
pãrãri de acþiuni, conform Declaraþiei
de Politicã Investiþionalã aprobatã de
cãtre acþionarii Fondului.

ADINA ARDELEANU
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CÃLIN
RECHEA

LA UN AN DE LA BAIL-IN

Cipru vrea sã emitã obligaþiuni
l Aurelian Dochia: “Fuga dupã randamente planteazã seminþele unei noi crize”

Guvernul cipriot plãnuieºte
sã emitã obligaþiuni, în ur-
mãtoarele sãptãmâni, ceea

ce ar reprezenta o revenire pe pieþele
financiare la puþin mai mult de un an
de la folosirea banilor din depozitele
negarantate de la cele mai mari ai þã-
rii pentru salvarea entitãþii rezultate
din fuziunea lor, relateazã Reuters.

Deºi statul insular nu a ieºit din re-
cesiue, iar calificativul titlurilor sale
de credit sunt clasificate ca “junk”,
categorie nerecomandatã investiþii-
lor, acesta a angajat cinci bãnci, care
sã se ocupe de emisiune, aratã agen-

þia de ºtiri.
Revenirea pe pieþele financiare a

Cipru ar fi cea mai rapidã dintre þãri-
le din zona euro care au solicitat aju-
torul instituþiilor financiare interna-
þionale, pe fondul crizei datoriilor.
Emisiunea ar putea sã aibã loc în
timp ce guvernul de la Nicosia are
încã implementat controlul capitalu-
rilor, control pe care a anunþat cã îl va
ridica pânã la sfârºitul acestui an.

Analiºtii consultaþi de Reuters se
aºteaptã ca vânzarea de titluri de stat
cipriot sã fie una de succes, ca urma-
re a faptului cã randamentale obliga-

þiunilor þãrilor dezvoltate se aflã la
minimuri istorice, iar investitorii
sunt dispuºi sã cumpere orice instru-
ment de datorie suveranã care oferã
un randament superior.

Cipru urmeazã exemplul altor
þãri din zona euro care au dorit sã re-
vinã pe pieþele financiare, pentru a
transmite un semnal cã au ieºit din
perioada de convalescenþã, ne-a de-
clarat analistul economic Aurelian
Dochia.

ALEXANDRU SÂRBU
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PSD ªI PC VOR PISCINE ªI SPA-URI ÎN
LOCUL PÃDURILOR

Partidul Verde: “Proiectul pentru
tãierea pãdurilor - criminal”
l Lucia Varga, PNL: “Iniþiativa deschide calea
abuzurilor, Snagov ºi Bãneasa vor fi primele tãiate
de rechinii imobiliari” l Cristian Tobescu, Nostra
Silva: “Amendamentele au deturnat dezbaterea pe
dezvoltarea turismului montan”

Propunerea legislativã care ar per-
mite defriºarea completã a pãdurilor
în scopul dezvoltãrii turismului
montan a provocat controverse
între reprezentanþii partidelor poli-
tice, care au avut discuþii aprinse pe
aceastã temã, în ultimele zile.

Mai mulþi reprezentanþi ai clasei poli-
tice ºi ai organizaþiilor neguvernamen-
tale au reacþionat dur împotriva proiec-
tului iniþiat de 38 de parlamentari PSD
ºi PC. (ALEXANDRA OANCÃ)

(continuare în pagina 14)


