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Francul elveþian,
în declin

Francul elveþian s-a depreciat,
ieri, pe pieþele externe, faþã de majo-
ritatea valutelor importante, cererea
pentru plasamente sigure fiind redu-
sã dupã ce, la finele sãptãmânii tre-
cute, Grecia a ajuns la un acord cu
creditorii europeni pentru extinderea
temporarã a finanþãrii. În aceste con-
diþii s-au mai temperat speculaþiile
potrivit cãrora Grecia ar putea ieºi
din uniunea monetarã.

Francul a pierdut 1% la ora 08:57,
pe piaþa din New York, ajungând la
94,78 centime/dolar. Deprecierea
este cea mai mare consemnatã dupã
data de 2 februarie. Totodatã, mone-
da Elveþiei a scãzut cu 0,5%, la
1,07281 unitãþi/euro.

Francul îºi continuã scãderea ºi în
baza speculaþiilor potrivit cãrora
banca centralã a Elveþiei (SNB) va
tãia dobânzile ca sã împiedice cere-
rea pentru active elveþiene.

Amintim cã francul s-a apreciat
puternic la data de 15 ianuarie, când
SNB a decis, în mod surprinzãtor, sã
elimine plafonul minim impus cur-
sului de schimb (1,20 franci/euro).
De la acel moment, francul a mai
pierdut teren, scãzând cu 7,7% faþã
de euro în ultima lunã. Însã, în ulti-
mele ºase luni, moneda elveþianã a
câºtigat 10%.

V.R.

Sfãtuitorul lui Putin,
inspirat de un român

Personalitatea ºi opera scriitorului
ºi geopoliticianului mistic Jean
Pârvulesco vor fi omagiate la
sfârºitul acestei sãptãmâni (28 fe-
bruarie-1 martie) în aula Bibliotecii
Centrale Universitare. Douã lucruri
atrag atenþia asupra acestui eveni-
ment cultural: este organizat de por-
talul russiatoday.ro ºi la dezbateri va
participa (via Skype) Alexandr Du-
ghin, cunoscut geopolitician, filosof,
sociolog ºi politician rus, un apropiat
al preºedintelui Vladimir Putin ºi al
patriarhului Kiril al Mo-
scovei, un fervent susþi-
nãtor al reînvierii marelui
Imperiu Rus. La manifestare vor mai
participa Constantin Pârvulesco
(fiul lui Jean Parvulesco ºi al Conte-
sei Véronique Sénac de Meilhan),
Stanislas Pârvulesco (fiul lui Con-
stantin Parvulesco), Daria Dughina
(fata lui Alexandr Dughin), Laurent
James (Franþa), Arnaud de l’Estoile
(Franþa), Alex Wyeth (Elveþia), Cla-
udio Mutti (Italia). Foarte puþin cu-
noscut în þarã, de altfel niciuna dintre
cãrþile sale nu au fost traduse în lim-

ba românã, Jean Pârvulescu s-a refu-
giat Franþa în 1950, la vârsta de 21
de ani, ºi a murit pe 21 noiembrie
2010 la Paris.

Jurnalistul Victor Roncea a scris în
repetate rânduri despre Jean Pârvu-
lesco (Pârvulescu pânã la plecarea
din þarã) , multe materiale fiind publi-
cate pe site-ul sãu roncea.ro, unde a
fãcut ºi o prezentare a celui care a
avut o influenþã importantã asupra
ideologului rus Alexandr Dughin: ”A
publicat peste 30 de cãrþi, dintre care

nici una nu a fost tradusã
în româneºte. Titlurile lor
sunt edificatoare: încãr-

cate de mister ºi fulgere ale unor idei
ºocante. Pe lângã tratatele ºi eseurile
sale vizionare de geopoliticã, aseme-
nea lui Eliade, Pârvulescu a creat mai
multe romane semi-fantastice cu che-
ie, în care denunþã Conspiraþia Aqva-
riana ºi oferã ultima soluþie: întoarce-
rea la tradiþie ºi creºtinism, militând
pentru un stat creºtin condus de un
om al Bisericii. (O.D.)
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GILDA LAZÃR, JTI:

“Ne aºteptãm la creºterea contrabandei
cu tutun la 19%, în ianuarie ”

Reprezentanþii din industria
tutunului se aºteaptã ca ni-
velul contrabandei din do-

meniu sã atingã o nouã cotã alar-
mantã, în ianuarie, de circa 19%,
potrivit doamnei Gilda Lazãr, Di-
rector Corporate Affairs & Commu-
nications în cadrul JT International
România, Moldova ºi Bulgaria, care
estimeazã cã ºi în lunile urmãtoare
piaþa neagrã a þigaretelor va înre-
gistra creºteri mari.

Domnia sa a subliniat, ieri, cã,

dacã acest nivel al contrabandei se
va menþine pe toatã perioada anului
în curs, statul va pierde în jur de
600-700 de milioane de euro din ne-
plata taxelor aferente produselor
vândute ilegal, dupã ce, anul trecut,
bugetul de stat a pierdut o jumãtate
de miliard de euro, la finalul lui 2014
comerþul ilegal cu tutun ridicându-se
la aproximativ 16%.

Principalul motiv care stã la baza
acestei evoluþii este impredictibilita-
tea fiscalã, a subliniat Gilda Lazãr,

adãugând cã nu existã o corelare
între politicile fiscale ºi politicile de
implementare a legii, între vamã, po-
liþia de frontierã ºi ANAF.

Menþionând cã acciza va ajunge,
în acest an, la nivelul la care ar fi tre-
buit sã fie în 2018, conform calenda-
rului stabilit în anul 2010, respectiv
412 lei pe mia de þigarete (90 de
euro/1000 de þigarete), reprezentan-
tul JTI suþine cã presiunea cea mai
mai mare va fi în segmentul low al
pieþei, care este cel mai vulnerabil.

Gilda Lazãr a declarat: “Aºa-zisa
indexare a cursului la care se calcu-
leazã acciza ºi, ulterior, stabilirea
unui curs arbitrar pentru 2015 au dus
contrabanda la cote record - media
anualã de 16% din 2014, cea mai ri-
dicatã din ultimii patru ani, a fost
mult depãºitã de nivelul înregistrat
în ianuarie 2015, potrivit datelor pre-
liminare ale Novel.

E.O.

(continuare în pagina 13)

Germania: “Orice cheltuialã a
Atenei trebuie compensatã de
economii sau majorãri de taxe”
l Grecia urma sã-ºi prezinte, ieri, planul de
reforme l JPMorgan: “Ieºirile din depozitele
bãncilor elene - aproximativ trei miliarde de
euro, sãptãmâna trecutã”

Oficialii de la Atena urmau
sã le prezinte, pânã ieri
seara, autoritãþilor de la

Bruxelles, lista de reforme necesa-
rã obþinerii prelungirii, pe o perioa-
dã de patru luni, a finanþãrii din
zona euro, conform înþelegerii de
vineri searã, stabilitã între Grecia ºi
blocul monetar.

“Lista include o serie de reforme
pe care guvernul grec le propune ºi,
subliniez acest lucru, mai presus de
orice, vor fi reforme corecte din
punct de vedere social, menite sã
combatã evaziunea fiscalã ºi sã
lupte împotriva corupþiei”, a decla-
rat Gabriel Sakellaridis, purtãtorul
de cuvânt al noului Executiv de la
Atena.

Însã, Germania, þara care a avut
cea mai mare contribuþie la cele douã
pachete de salvare destinate Greciei,

în sumã totalã de 240 miliarde euro,
a anunþat cã “orice cheltuialã supli-
mentarã prevãzutã pe lista de refor-
me a Atenei trebuie sã fie compensa-
tã de economii sau de majorãri de
taxe”.

Odatã primitã lista reformelor,
aceasta va fi analizatã de Uniunea
Europeanã, Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) ºi Fondul Monetar
Internaþional (FMI) - creditorii Gre-
ciei, iar pentru astãzi este programa-
tã o teleconferinþã a miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro (Eurogroup),
care va lua hotãrârea finalã privind
extinderea ajutorului destinat Atenei.

Pânã la închiderea ediþiei, oficialii
Comisiei Europene nu au confirmat
primirea listei de la Atena.

A.V.
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SOLUÞIILE UNOR BÃNCI PENTRU CREDITELE ÎN CHF

Raiffeisen acceptã facilitãþi
temporare (pentru unii)

Î
n timp ce persoanele cu credite
în franci elveþieni (CHF) se
pregãtesc sã creeze un grup
care sã meargã la negocieri cu

bãncile, acestea din urmã încep sã
prezinte soluþiile pe care le abordea-
zã în cadrul discuþiilor individuale
pe care le au cu debitorii.

Reprezentanþii Raiffeisen Bank
ne-au menþionat, în cadrul unui
rãspuns trimis la solicitarea noa-
strã, cã banca “pune la dispoziþia
clienþilor cu dificultãþi reale la pla-
ta ratelor (susþinute cu documente)
metode de restructurare ºi combi-
naþii dintre ele, care acoperã o largã
paletã de nevoi ºi situaþii încã din
anul 2009”.

Sursele citate adaugã faptul cã re-
structurarea este o metodã de redu-
cere temporarã a ratelor lunare de
platã ºi se decide în urma unei anali-
ze, “pe baza unor criterii clare care
stabilesc exact situaþia în care se aflã
clientul”. Restructurarea poate fi
acordatã doar în cazul în care com-
portamentul la platã al clientului este
constant unul bun, mai spun repre-
zentanþii Raiffeisen Bank, fãcând re-
ferire la clienþii cu ratele la zi.

Astfel, metodele de restructurare
se aplicã funcþie de situaþia fiecãrui
client ºi pot fi pe termen mai scurt
sau mai lung.

Sursele citate ne-au dat câteva
exemple de mãsuri pe care operato-
rul bancar le poate adopta, în funcþie

de caz: “acordarea unei dobânzi re-
duse pe o perioadã de maxim 24 de
luni, combinatã cu graþie la plata ca-
pitalului pentru o perioadã, prelungi-

rea perioadei de creditare (reeºalo-
nare), aplicabilã creditelor negaran-
tate; restructurare pe un termen mai
lung (6 ani), cu sau fãrã conversie la

lei, cu posibilitatea unui write-off la
fiecare 2 ani, de câte 5% din capital,
în condiþiile respectãrii planului de
rambursare pe fiecare perioadã de 2
ani, ratele lunare sunt reduse la 40%
în primii 2 ani, apoi cresc cu 20% în
urmãtorii 2 ani ºi cu 20% în ultimii 2
ani din cei 6 etc.”, la care pot fi adãu-
gate diverse combinaþii între soluþii-
le de mai sus.

Omer Tetik, BT: “Un discount
de 20-25% la conversia
creditelor în lei poate fi mic
pentru unii clienþi“

În schimb, Banca Transilvania
(BT) aºteaptã, încã, aprobãrile pen-
tru preluarea Volksbank, mai fiind
nevoie de aproximativ douã luni
pânã la închiderea tranzacþiei, a
spus, ieri, Omer Tetik, directorul ge-
neral al BT.

Dupã preluare, Banca Transilva-
nia le va face clienþilor Volksbank cu
credite în franci elveþieni oferte de
conversie a împrumuturilor.

“Nu existã o soluþie unicã pentru
aceºti clienþi”, a spus Omer Tetik,
adãugând: “Clienþii au profile diferi-
te ºi pentru fiecare vom oferi soluþii
diferite. Nu vom face o conversie la
cursul istoric.

EMILIA OLESCU,

ADINA ARDELEANU
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DUPÃ MAI MULTE LICITAÞII EªUATE,

Oltchim se reorganizeazã tot prin
vânzarea cãtre un investitor
l Zaremba, PCC: „Administratorii nu au venit cu nimic nou ºi nu oferã
nicio viziune asupra evoluþiei companiei”

Planul de reorganizare a com-
binatului vâlcean Oltchim
are ca punct central tot iden-

tificarea unui investitor care sã pre-
ia (total sau parþial) societatea, pre-
cum ºi conversia parþialã a datorii-
lor companiei în acþiuni, potrivit
documentului consultat de ziarul
BURSA.

Oltchim a intrat în insolvenþã la fi-
nele lunii ianuarie a anului 2013,
dupã o tentativã eºuatã de privatizare
în septembrie 2012. În timpul insol-
venþei, administratorii au organizat
licitaþi pentru vânzarea combinatu-
lui, care au suferit repetate amânãri
(la cererea investitorilor dupã cum
au spus aceºtia) pânã în decembrie
2014, când procedura a fost anulatã
din lipsã de cumpãrãtori.

Întrebat ce va face diferenþa în
planul de reorganizare, avocatul

Gheorghe Piperea, unul dintre ad-
ministratorii combinatului, ne-a
declarat: „În primul rând, nu mai
suntem sub presiunea timpului.
Avem trei ani la dispoziþie pentru
reorganizare. În al doilea rând,
compania cunoaºte o evoluþie
mult mai bunã decât în urmã cu un
an. Oltchim are un profit operaþio-
nal EBITDA (înainte de dobânzi,
taxe, depreciere ºi amortizare) de
circa 750.000 de euro la nivelul lu-
nii ianuarie a acestui an. Tot în ia-
nuarie, Oltchim avea depozite de 5
milioane de lei. Vânzarea se poate
face în alte condiþii ºi ne va permi-
te, estimãm noi, sã obþinem ºi fi-
nanþare pentru majorarea produc-
þiei”.

ALINA TOMA
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JTI distruge, în aceastã
sãptãmânã, þigarete
confiscate în valoare de
2 milioane de euro.


