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Bãncile elene au
închis aproximativ
1.200 de sucursale
în ultimii ani

Bãncile elene au închis, în Grecia,
aproximativ 1.200 de sucursale în
ultimii ani, ca urmare a reducerii ma-
sive a cheltuielilor acestor instituþii,
anunþã ekathimerini.com.

Publicaþia noteazã cã, la data de
30 iunie 2014, principalele patru
bãnci elene – “National Bank of
Greece”, “Piraeus”, “Eurobank” ºi
“Alpha bank” - aveau 2.523 de su-
cursale pe teritoriul Greciei, faþã de
3.513 filiale înainte de izbucnirea
crizei financiare, în 2008. Conform
estimãrilor, în urmãtorii patru ani, în
Grecia vor mai fi închise încã 300 de
sucursale ale bãncilor locale.

“Piraeus Group”, care a absorbit
ºase instituþii de credit din Grecia,
avea 1.354 de sucursale la sfârºitul
lui 2012, iar în prezent mai deþine
doar 873. “Alpha Bank” ºi-a redus
reþeaua de sucursale de la 794 în de-
cembrie 2008 la 607 în iunie 2014,
iar “National Bank of Greece” a
închis 181 de sucursale în Grecia.
Dintr-un total de 709 de filiale deþi-
nute împreunã cu “Probank” ºi
“First Business Bank”, pe care le-a
preluat anul trecut, NBG are acum
doar 528 de sucursale.

“Eurobank” are 517 filiale în pre-
zent, faþã de 656 în 2008.

Înainte de începerea crizei finan-
ciare, în 2008, în Grecia existau 19
bãnci, iar acum au mai rãmas doar
ºapte.
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Rãzboi total pe piaþa gazelor

Proiectul de modificare a Legii
Energiei pentru alinierea la
normele europene privind

transportul electricitãþii ºi gazelor a
creat un rãzboi total pe piaþa gaze-
lor.

Guvernul a propus eliminarea
obligaþiei ca ANRE (reglementato-
rul pieþei de energie) sã monitorizeze
anual rezultatele liberalizãrii pieþei
gazelor ºi sã propunã Guvernului va-
lorificarea producþiei interne a gaze-
lor naturale pe piaþa internã pânã la
finalizarea liberalizãrii (decembrie
2018). Acest lucru ar însemna, potri-
vit unor parlamentari, ca gazul din
producþia internã sã nu mai fie livrat
cu prioritate populaþiei, într-un pro-
cent covârºitor din necesarul de
consum.

Surse parlamentare considerã:
„ANRE stabileºte lunar «coºul de
gaze» (n.r. proporþia în care consu-
mãm gaze interne ºi gaze din import)

pentru populaþie ºi ceilalþi agenþi
economici care mai activeazã în pia-
þa reglementatã. Dacã ar fi eliminatã
livrarea cu prioritate a gazului cãtre
clienþii finali din România, atunci
producãtorii vând cum vor cantitãþi-
le de care dispun, inclusiv la export,
iar la populaþie ar putea ajunge un
procent mult mai mare de gaze
scumpe din import”.

Alþii spun, însã, cã dacã se eliminã
obligativitatea constituirii „coºului”
de gaze atunci rãmâne presiunea pe
furnizori, care se vor bate pe un gaz
cât mai ieftin ca sã asigure necesarul
populaþiei la preþul stabilit în calen-
darul de liberalizare. „Dacã nu
reuºesc ºi se aleg cu gaz importat,

mai scump, suportã pierderile din
profitul proprpiu”, susþin sursele ci-
tate.

Comisia de Industrii ºi Servicii
din Camera Deputaþilor a respins
acest amendament, optând pentru
menþinerea actualelor prevederi le-
gale privind obligativitatea livrãrii
gazului intern pe piaþa autohtonã,
conform raportului final postat pe
site-ul Camerei. Sursele noastre afir-
mã cã adoptarea modificãrilor legi-
slative în Plenul Camerei Deputaþi-
lor de marþi a eºuat tocmai din acest
motiv. „Modificãrile legii au fost re-
transmise la Comisia de Industrii pe
motiv cã trebuie fãcute precizãri su-
plimentare”, mai spun sursele citate.

Sunt ºi opinii, prin rândul parla-
mentarilor din comisia de specialita-
te, cã retransmiterea proiectului de
act normativ la Comisie nu are lega-
turã cu renunþarea la „coºul de
gaze”, ci cu termenul de 31 decem-
brie 2018 ca fiind indicat ca datã de
finalizare a liberalizãrii.

Autoritãþile noastre poartã acum
negocieri cu oficialii europeni pen-
tru decalarea acestui termen pânã în
2021. Sursele noastre parlamentare
susþin cã reacþia pozitivã de la Bru-
xelles ar încuraja Guvernul sã
schimbe termenul menþionat în Le-
gea Energiei.

ALINA TOMA VEREHA

ÎN PRIMUL CAZ PIERDUT DE O BANCÃ ÎN JUSTIÞIE PE TEMA
CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Volksbank, cale extraordinarã de atac
asupra hotãrârii irevocabile a Instanþei
l Executarea deciziei Tribunalului de la Galaþi de convertire în lei a unui
credit în CHF, suspendatã pentru revizuirea cazului

Volksbank a apelat la o cale
extraordinarã de atac în do-
sarul în care a pierdut irevo-

cabil în faþa unui client, fiind obligatã
sã converteascã în lei creditul con-
tractat de acesta în franci elve-
þieni (CHF), la cursul din mo-
mentul acordãrii împrumutului
plus o marjã de 10%.

Concret, banca a cerut revi-
zuirea dosarului, pe timpul de-
rulãrii acestei proceduri fiind
suspendatã executarea deci-
ziei. Cu alte cuvinte,
Volksbank nu poate fi executa-
tã silit pânã când completul de
judecatã nu se va pronunþa asu-
pra revizuirii, dupã cum ne-au
explicat specialiºtii din dome-
niu. Potrivit acestora, în cazul

în care solicitarea de revizuire va fi
acceptatã, cazul va fi rejudecat,
într-un alt dosar.

Decizia despre care vorbim a fost
adoptatã în luna iunie, de Tribunalul

de la Galaþi. Pe lângã convertirea
creditului în CHF, clientul a mai ob-
þinut ºi anularea clauzei de comision
de risc, aceasta fiind declaratã nulã
pe motiv cã este abuzivã, precum ºi

restituirea sumei plãtite pentru
acoperirea acestui comision.

Pe scurt, soluþia precizeazã:
“Admite recursul. Modificã în
tot sentinþa recuratã ºi în reju-
decare: Admite acþiunea ºi, în
consecinþã, obligã pârâta sã
converteascã în RON creditul
acordat reclamantei, la cursul
de schimb CHF/RON de la
data acordãrii creditului, curs
majorat cu 10%.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 13)

CUSTOZII AU PROPUS AMÂNAREA
REDUCERII CICLULUI DE DECONTARE

ªase bãnci
bat obrazul BVB ºi
Depozitarului Central

ª
ase bãnci, care oferã ºi servi-
cii de custodie, au propus ca
reducerea ciclului de decon-
tare, de la trei, la douã zile

(“T+2”, în loc de “T+3”), sã fie
amânatã pentru 1 ianuarie 2015 ºi sã
nu fie implementatã simultan cu se-
pararea sistemelor de tranzacþionare
de cele de post-tranzacþionare, pe 6
octombrie, potrivit unei scrisori
transmise Depozitarului Central,
Bursei de Valori Bucureºti ºi Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã,
pe 4 septembrie.

Propunerea Bancpost, BCR,
BRD, Citibank, Raiffeisen ºi Uni-
credit Þiriac are în vedere complexi-
tatea implementãrii celor douã pro-
iecte concomitent, timpul scurt de
numai douã luni între momentul la
care a fost anunþatã data de imple-
mentare ºi migrarea efectivã la
“T+2”, practica standard la nivel in-
ternaþional ca astfel de schimbãri
majore ale infrastructurii pieþei de
capital sã fie anunþatã cu ºase luni a
priori, lipsa unui studiu de impact ºi
a riscurilor asociate unei implemen-
tãri simultane a celor douã proiecte
asupra pieþei de capital, lipsa a douã
sesiuni zilnice de decontare pe bazã
netã, de naturã sã reducã riscul de
decontãri eºuate.

Cu alte cuvinte, decizia de migra-
re la “T+2” ºi separarea conturilor,
din 6 octombrie, nu au fost pregãtite
temeinic.

Bãncile au transmis ºi o serie de

propuneri pentru asigurarea
desfãºurãrii operaþiunilor de decon-
tare în condiþii optime, pentru redu-
cerea riscurilor de eºec.

La finalul lunii iulie, Ludwik So-
bolewski, directorul general al Bur-
sei de Valori Bucureºti ºi Adriana
Tãnãsoiu, directorul general al De-
pozitarului Central, au anunþat piaþa
asupra acestor schimbãri.

La o zi de la primirea scrisorii ce-
lor ºase bãnci, conducerea Bursei de
Valori Bucureºti a transmis,
printr-un comunicat din 5 septem-
brie, cã apreciazã cã Depozitarul
Central este responsabil de imple-
mentarea migrãrii la ciclul de decon-
tare la douã zile din 6 octombrie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

DOBÂNZILE NEGATIVE RÃMÂN
O OPÞIUNE PENTRU SNB

Francul elveþian - la cel mai redus
curs din ultimul an, faþã de dolar

Francul elveþian a scãzut ieri,
pe pieþele externe, pânã la
cel mai redus curs din ulti-

mul an, raportat la dolar, depre-
ciindu-se totodatã ºi faþã de euro,
dupã ce Wall Street Journal a in-
format cã dobânzile negative
rãmân o opþiune pentru Banca Na-
þionalã a Elveþiei (SNB).

Conform publicaþiei americane,
Thomas Moser, membru
supleant în consiliul gu-
vernatorilor SNB, a de-
clarat: “Am spus mereu cã vom
aplica dobânzi negative dacã va fi
necesar”.

Francul a scãzut cu 0,5% la ora
10:12, pe piaþa din New York,
ajungând la 93,76 centime/dolar.
Mai devreme, moneda elveþianã a
coborât la 93,95 centime/dolar, cel
mai slab curs din septembrie 2013
pînã în prezent. Totodatã, francul a
scãzut cu 0,4%, la 1,2112 unitãþi/

euro. Anterior, cursul a fost de
1,2119 franci/euro, cel mai redus din
15 august pânã la momentul actual.

Purtãtorul de cuvânt al SNB,
Walter Meier, a afirmat, ieri, cã op-
þiunea introducerii unei dobânzi ne-
gative de cãtre banca centralã, dacã
va fi necesar, reprezintã “linia stan-
dard” a SNB. În luna iunie,
preºedintele bãncii centrale elveþie-

ne, Thomas Jordan, de-
clara cã “introducerea
dobânzilor negative este

o opþiune posibilã”.
Tot vara aceasta, conducerea SNB

sublinia cã plafonul minim impus
cursului de schimb franc/euro
rãmâne principalul instrument de
politicã monetarã, în viitorul apro-
piat, pe fondul volatilitãþii de pe pie-
þele financiare ºi valutare.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

CONDAMNAT DEFINITIV LA 6 ANI DE ÎNCHISOARE ÎN DOSARUL ”MITÃ LA MAI”

Cãtãlin Chelu, dat în urmãrire
l Unele voci susþin cã omul de afaceri ar fi pãrãsit deja þara

O
mul de afaceri Cãtãlin
Chelu nu s-a predat Poli-
þiei pentru încarcerare,
dupã ce a fost condam-

nat definitiv, la 6 ani de închisoare cu
executare, în dosarul ”Mitã la MAI”,
ºi, mai mult, Poliþia nu îl gãseºte ca
sã punã în aplicare pedeapsa.

Purtãtorul de cuvânt al IPJ Galaþi,
Cristina Tatulici, ne-a declarat, ieri,
cã omul de afaceri a fost dat în urmã-
rire naþionalã luni, 8 septembrie,
imediat dupã pronunþarea sentinþei.
“Poliþiºtii cerceteazã, acum, întregul
anturaj al lui Cãtãlin Chelu ºi toate
locurile din judeþ ºi din þarã unde
acesta s-ar putea afla”, ne-a spus
domnia sa, adãugând: “Dacã toate
posibilitãþile vor fi epuizate, Poliþia

îl va da în urmãrire internaþionalã,
urmând a fi emis un mandat european
de arestare pe numele sãu”.

Unele voci susþin cã omul de afa-
ceri ar fi pãrãsit deja þara.

Conform procedurilor, în cazul în
care condamnaþii nu se predau, poli-
þia trebuie sã îi aducã pentru executa-
rea pedepsei, având dispoziþie sã îi
caute la domiciliu ºi în locurile “cu-
noscute drept anturaj”.

În cazul lui Cãtãlin Chelu, Poliþia
are ceva de cãutat, omul de afaceri
fiind cunoscut pentru sutele de fir-
me pe care le controleazã, direct ºi
indirect.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 3)

Ludwik Sobolewski spune cã

piaþa nu ar trebui sã resimtã

deloc trecerea la “T+2” ºi

separarea sistemelor.

VALUTE

ÎNTÂLNIRE URSACHE-GITENSTEIN-VAN GRONINGEN

ASF ar putea permite tuturor emitenþilor listarea
secundarã pe alte pieþe
lMircea Ursache: “Vom accepta o manierã de listare a FP la Londra” l ”Regulamentul pentru
GDR-uri pe acþiuni existente va fi pentru toþi emitenþii”, spune vicepreºedintele ASF

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) va accep-
ta o manierã de listare a

Fondului Proprietatea (FP) la Lon-
dra, considerã Mircea Ursache, vi-
cepreºedintele Autoritãþii pentru
piaþa de capital, care spune, însã, cã
reglementarea pe care o va da Auto-
ritatea nu va fi una specialã pentru

FP, ci una pentru toþi emitenþii.
Mircea Ursache a discutat acest

subiect, marþi, într-o întâlnire cu
Steven van Groningen, preºedintele
RaiffeisenBank, ºi cu Mark Gitenstein,
fostul ambasador al SUA, membri ai
Comitetului Reprezentanþilor Acþio-
narilor Fondului Proprietatea.

“Solicitarea lor (n.r. a reprezen-

tanþilor acþionarilor FP) este ca lista-
rea Fondului la Londra sã se facã fie
prin certificate globale de depozit
(GDR-uri), fie prin DI (Depository
Interests), însã având ca activ suport
acþiunile deja existente, ºi nu pe mo-
delul «Electrica».

Poziþia mea este cã vom accepta o
manierã de listare secundarã a Fon-

dului Proprietatea”, ne-a declarat
Mircea Ursache, adãugând: “Lu-
crãm la un regulament, care însã nu
va fi special pentru Fondul Proprie-
tatea, ci pentru toþi emitenþii care do-
resc acest lucru.

A.A.
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Cãtãlin Chelu (foto) a fost condamnat la închisoare pentru

tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul

de Interne, Dan Valentin Fãtuloiu.


