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Grecia nu va
folosi banii din
privatizãri pentru
reducerea datoriei

Grecia va prezenta în curând un
proiect de lege prin care va transfor-
ma agenþia de privatizare într-un
fond suveran care va folosi venituri-
le obþinute pentru finanþarea politici-
lor de protecþie socialã, nu pentru re-
ducerea datoriei publice, a anunþat,
ieri, Nadia Valavani, viceministrul
de finanþe de la Atena.

Decizia ar putea tensiona ºi mai
mult relaþiile dintre noul Guvern
elen ºi creditorii internaþionali, care
vor ca Atena sã foloseascã veniturile
din privatizare pentru reducerea da-
toriei publice de 315 miliarde de
euro (176% din PIB).

“Va exista un nou fond suveran,
iar veniturile vor fi utilizate pentru
finanþarea politicilor sociale ale Gu-
vernului ºi pentru sprijinirea siste-
mului de asigurãri sociale”, a decla-
rat Nadia Valavani, adãugând cã
noua legislaþie în materie va fi
prezentatã în urmãtoarele
sãptãmâni.

Oficialul elen a mai spus cã Agen-
þia de Privatizare din Grecia
(HRADF) va fuziona cu Agenþia
Proprietãþilor Statului (ETAD), ope-
raþiune care va da naºtere unui nou
organism.

Amintim cã Atena a promis cã nu
va anula complet privatizãrile ºi va
reanaliza doar câteva tranzacþii.

Câºtigurile obþinute de Grecia din
privatizãri au fost dezamãgitoare: 3
miliarde de euro de la înfiinþarea
HDRAF, în 2011, în timp ce obiecti-
vul iniþial era de 22 miliarde de euro.

V.R.

Franþa, Germania ºi Italia
se alãturã bãncii de dezvoltare
înfiinþate de China

Franþa, Germania ºi Italia au de-
cis sã urmeze exemplul Marii
Britanii ºi sã se alãture bãncii

de dezvoltare înfiinþate de China -
Asian Infrastructure Investment Bank
-, în condiþiile în care autoritãþile ame-
ricane încearcã sã convingã statele
occidentale sã evite aceastã instituþie,
potrivit Financial Times (FT).

Publicaþia britanicã scrie cã decizia
celor patru state de a deveni membre
ale Asian Infra-
structure Inve-
stment Bank (AIIB)
reprezintã o loviturã diplomaticã pen-
tru Statele Unite, care ºi-au exprimat
unele îndoieli cu privire la standardele
de guvernanþã ale entitãþii asiatice. În
plus, oficialii de la Washington susþin
cã viitoarea bancã de dezvoltare va
contribui la creºterea influenþei Chinei
în regiune, în defavoarea SUA.

Ministrul german de finanþe, Wol-
fgang Schaeuble, a declarat, ieri, cã
þara sa va fi membru fondator al noii

bãnci internaþionale de dezvoltare
susþinutã de China. La rândul sãu, un
oficial din Ministerul de Finanþe de
la Paris a confirmat participarea
Franþei la proiectul asiatic.

Totodatã, ministrul francez de
Externe, Laurent Fabius, a spus cã
Parisul ia în considerare “în mod po-
zitiv” ideea AIIB.

Ministerul de Finanþe de la Roma
a informat, în acelaºi timp, cã euro-

penii au decis sã
colaboreze ca sã
se asigure cã noua

instituþie asiaticã “urmeazã cele mai
bune standarde ºi practici în termeni
de guvernanþã, securitate, datorii ºi
politici de achiziþii”.

AIIB a fost lansatã anul trecut, la
Beijing, în încercarea de a stimula
investiþiile în infrastructurile de
transport, energie ºi telecomunicaþii
din Asia. (A.V.)
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“Bãncile ar trebui
sã renunþe la ipocrizie”

(Interviu cu domnul Sebastian Vlãdescu, fost ministru de finanþe)

l “În contextul în care bãncile au vândut miliarde la discounturi de
miliarde, este nevoie de o operaþiune umanã, vizavi de împrumutaþii care
nu pot sã facã faþã aprecierii monedelor”

Reporter: Cum repornim credita-
rea în România ?

Sebastian Vlãdescu: Nu cred cã
anul acesta ºi în 2016 vom avea o re-
venire a creditãrii.

Bãncile, inclusiv bancherii, sunt,
în continuare, reticente.

O bunã parte din potenþialii clienþi
sunt fie reticenþi în a mai contracta
credite, fie incapabili, pentru cã mai

au încã datorii de acoperit.
Dupã pãrerea mea, la nivel guver-

namental, ar trebui întreprinsã o mãsu-
rã pentru ca oamenii sã nu poatã fi daþi
afarã din casã, pentru cã existã acest
pericol. ªi nu sunt în situaþia aceasta
doar cei cu credite în franci, ci ºi
împrumutaþii în dolari, moneda ameri-
canã crescând deja cu peste 10%.

Bãncile ar trebui sã renunþe la ipo-

crizie ºi, pânã la urmã chiar la rãuta-
te, ºi sã negocieze eficient cu clienþii.

Decât sã vândã la pachet bunurile,
mai ales casele, cãtre recuperatori cu
30%, mai bine ar negocia cu împru-
mutatul pentru cã sigur va obþine mai
mult.

Dacã i-ar acorda împrumutatului
un discount de 30%, sigur acesta îºi
va plãti casa, pentru cã 90% dintre
debitori au luat credite pentru case,
ca sã aibã unde sã stea, nu pentru
speculaþii sau închirieri.

În contextul în care bãncile au
vândut miliarde la discounturi de mi-
liarde, este nevoie de o operaþiune
umanã, vizavi de împrumutaþii care
nu pot sã facã faþã aprecierii mone-
delor.

Aceasta ar putea fi întreprinsã în
orice moment ºi suportatã de cãtre
bãnci. Este mai convenabil decât sã
îi duci pe toþi în faliment personal, sã
le iei casele ºi, dupã aceea, sã pui ne-
performantele într-un pachet ºi sã-l
vinzi recuperatorului pe nimic. Pen-
tru cã ºi recuperatorul de credite tot
cãtre oamenii aceia se va îndrepta.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU
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GHEORGHE PIPEREA:

“BNR a pregãtit terenul
pentru conversia în lei

a creditelor”

Î
ntrucât m-a întrebat, pe un site
de socializare, unul dintre de-
bitorii în contractele de credit
în CHF, am analizat
înþelesul ºi “bãtaia”

unui regulament al BNR (nr.
2/2015, intrat în vigoare în 9
martie) care are un singur
articol.

La prima vedere nu e ni-
mic spectaculos.

Dar la o analizã atentã,
vedem cã:

(i) acest regulament modificã un
altul un pic mai vechi, mai precis Re-
gulamentul BNR nr.17/2012, în vi-
goare din decembrie 2012;

(ii) acest regulament excepteazã
de la aplicabilitatea cap. III din Re-

gulamentul nr.17/2012 douã catego-
rii de operaþiuni bancare cu persoa-
nele fizice, mai precis restructurarea
creditelor acordate persoanelor fizi-
ce cu aplicarea unor facilitãþi fiscale
(e þintitã, evident, aºa-numita “elec-
toratã”) ºi conversia în lei a credite-
lor în valutã (sunt þintite, evident,
creditele în CHF ºi, mai nou, credite-
le în USD, aceastã monedã având
propria “explozie”, consecutive unei
alte mãsuri administrative, de data
aceasta de la BCE - mã refer la pro-
gramul de printare de euro pentru
cumpãrarea de obligaþiuni bancare ºi
obligaþiuni de stat, denumitã quanti-
tative easing).

Ce înseamnã aceastã exceptare?
În principiu, faptul cã bãn-

cile, pentru a opera aceste re-
structurãri ºi conversii în lei,
nu mai trebuie sã parcurgã
procedura aprobãrii prealabi-
le a unor norme interne ºi nici
nu mai trebuie sã þinã cont de
restricþiile relative la garanþii
ºi, respectiv, la gradul de
îndatorare maxim a consu-

matorului.
O primã deducþie este cã BNR a

pregãtit terenul (cam mult le-a luat,
totuºi), pentru conversia în lei ºi pen-
tru restructurarea creditelor cu apli-
carea de facilitãþi fiscale. Nu ºtiu cât

timp mai au la dispoziþie bãncile cu
astfel de probleme ºi expuneri,
întrucât, dupã explozia din 15 ianua-
rie 2015 a cursului CHF/leu au trecut
mai mult de douã luni, iar mãsurile
aºa-zis protective pentru client luate
de aceste bãnci au cam ajuns la “ma-
turitate” (de altfel, cele mai multe
astfel de mãsuri au fost doar anunþate
public, nu ºi puse în practicã efectiv
ºi, în plus, au fost preconizate a dura
doar 3 luni; deci cam în jurul Paºtelui
ortodox s-ar cam epuiza aceastã
“clemenþã” a bãncilor creditoare).

Interesant este, însã, pasul urmã-
tor - analiza în detaliu a Regulamen-
tului BNR nr.17/2012.

Conform art. 7 alin.2 din acest re-
gulament din 2012, creditorii trebuie
sã informeze “persoanele neacoperite
în mod natural la riscul valutar” (pro-
babil cã regulamentul se referã la cei
care nu obþin venituri în moneda în
care se împrumutã - n.n.), care solici-
tã acordarea unui credit în valutã sau
indexat la cursul unei valute despre
impactul unei eventuale deprecieri
severe a monedei naþionale asupra ni-
velului obligaþiilor lor periodice.

Ase observa cã se vorbeºte atât de
creditele în valutã, cât ºi de creditele
indexate la cursul unei valute.

(continuare în pagina 11)

PREMIERUL NU DISCRIMINEAZÃ DOAR INVESTITORII ROMÂNI, CI ªI PRESA LOCALÃ

Ponta vorbeºte despre listãri “închipuite” doar cu strãinii
l Guvernul spune cã vrea sã listeze în acest an pânã la 25% din acþiunile Hidroelectrica
l Specialiºtii susþin cã o listare a Hidroelectrica este posibilã abia în prima jumãtate a anului 2016

Premierul Victor Ponta vrea sã
le facã pe plac investitorilor
strãini, care vor cât mai multe

listãri din partea statului, aºa cã s-a
apucat sã le promitã chiar ºi imposi-
bilul, doar ca sã le intre în graþii,
lãsând la o parte micul detaliu cã,
pentru investitori, este importantã ºi
îndeplinirea angajamentelor.

Chiar ºi cei mai puternici susþinã-
tori ai listãrii “Hidroelectrica” esti-
meazã cotarea în 2016, dupã ieºirea
din insolvenþã, însã Victor Ponta vi-
seazã la ofertã anul acesta ºi plusea-
zã, spunând cã pachetul scos la

vânzare va fi de pânã la 25%.
Guvernul vrea sã vândã în acest an

participaþii de pânã la 25% la trei
companii de stat, inclusiv Hidroelec-
trica, aflatã în prezent în insolvenþã,
pentru a ajuta bugetul de stat ºi a sti-
mula investiþiile, a declarat premie-
rul Victor Ponta, în timpul unei
întâlniri la Bucureºti cu presa strãi-
nã, citat de Bloomberg.

Executivul intenþioneazã sã vândã
participaþii de cel puþin 15% la Por-
tul Constanþa ºi Aeroporturi Bucu-
reºti, prin intermediul unor oferte
publice iniþiale duale la Bucureºti ºi

Londra, a mai spus Ponta.
Fondul Proprietatea se aºteaptã la

listarea Hidroelectrica, în prima ju-
mãtate a anului 2016, calendarul pri-
vatizãrii fiind întârziat de reintrarea
companiei în insolvenþã, potrivit de-
claraþiilor lui Marius Dan, Investor
Relations Director FP, fãcute în ca-
drul unei întalniri cu investitorii, la
Londra, la începutul lunii.

Tot atunci, Remus Borza admi-
nistratorul judiciar al companiei, a
declarat cã Hidroectrica va ieºi din
insolvenþã în 2015 ºi va fi listatã la
bursã în primul semestru din 2016.

Potrivit lui Remus Borza, statul va
obþine cel puþin 500 milioane de euro
pe 15% din Hidroelectrica.

Premierul pare cã a ignorat total
ce au spus specialiºtii din piaþã, pri-
vind posibilitatea efectuãrii ofer-
tei.

Domnia sa a mai spus presei
strãine cã Hidroelectrica va ieºi
probabil din insolvenþã în iunie ºi
va raporta un profit “uriaº” înainte
de listare.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

DARIUS VÂLCOV:

“Proiectul pentru soluþionarea
problemei creditelor în CHF,
în primã lecturã în Guvern”
l Surse: “Mãsura nu are avizul BNR”

Proiectul la care reprezentanþii
Ministerului Finanþelor Publi-
ce (MFP) ºi cei ai sectorului

bancar au lucrat în ultima perioadã,
în vederea soluþionãrii problemei
creditelor în franci elveþieni (CHF),
urmeazã sã fie discutat, astãzi, în Gu-
vern, într-o primã lecturã, dupã cum
ne-a spus, ieri, Darius Vâlcov, mi-
nistrul demisionar al Finanþelor.

În acelaºi timp, surse apropiate si-
tuaþiei ne-au precizat cã mãsura pe
care autoritãþile o pregãtesc nu a
primit avizul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

“Din actuala formã a iniþiativei re-
iese cã bãncile vor fi obligate sã con-
verteascã împrumuturile cu discount

pe sold. Însã, potrivit BNR, proiectul
ar trebui sã prevadã cã statul va oferi
garanþii operatorilor care vor face
conversie cu discount, dar cã decizia
de adoptare a acestei soluþii trebuie
sã aparþinã bãncilor. De aceea, Ban-
ca Centralã nu ºi-a dat încã avizul”,
ne-au precizat sursele citate.

Acestea ne-au spus, recent, cã
noul produs care ar trebui sã-i ajute
pe împrumutaþii în CHF ar viza con-
versia împrumuturilor din franci el-
veþieni în lei, la cursul zilei, cu apli-
carea unui discount ºi cu garanþii din
partea statului.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

INTERNATIONAL

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a

transmis un articol pe care îl re-

dãm mai jos, integra, ºi în care

analizeazã câteva modificãri re-

cente aplicate unor regulamente

ale Bãncii Naþionale a României

(BNR).

Printre deducþiile domniei sale se

numãrã cea potrivit cãreia BNR ar

fi pregãtit terenul pentru conver-

sia în lei a creditelor contractate în

valutã ºi pentru restructurarea

creditelor cu aplicarea de facilitãþi

fiscale.
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