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CUM AU ÎNÞELES BÃNCILE SÃ-ªI EDUCE CLIENÞII

“Iubi” de la ING ºi “Miau” de la
BRD promoveazã creditele rapide

l Adrian Vasilescu: “O reclamã trebuie sã fie limpede, clarã, atractivã, sã
aibã informaþii ºi un conþinut educaþional vãdit”

l Lucian Isar: “Vânzãrile de portofolii ce includ credite de consum cu
garanþii imobiliare sunt o sursã bunã de vile ºi vacanþe pentru aranjori”
l Avocatul Cuculis: “Doamnele de la bancã erau, vineri, destul de joviale
- ne-au spus cã e bine ºi aºa, cã doar nici pe timpul lui Ceauºescu nu aveam
case, stãteam la ICRAL” l Impozitul pe tranzacþii - primul obstacol de
care se lovesc clienþii

P

rimele sute de clienþi
împrumutaþi la bãnci au
depus, vineri (prima de zi
de aplicare a Legii dãrii în
platã), notificãri pentru cedarea
imobilului pus garanþie în contractele de credit cãtre bancã, în vederea ºtergerii întregii datorii, dupã
cum ne-au spus avocaþii consumatorilor.
Gheorghe Piperea, cel care a redactat textul legislativ, ne-a precizat: “Sunt câteva sute de notificãri doar în Bucureºti. La nivel de
þarã probabil cã sunt mult mai
multe. Noi ne-am propus sã nu facem avocaturã pe Legea dãrii în
platã, pentru cã nu dorim sã luãm
banii acestor oameni. S-au semnat, astãzi (n.r. vineri), o serie de
astfel de documente, aici, la
sediul nostru, însã pro-bono, cu
titlu de simbol”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

Economia
Greciei a scãzut
cu 0,4%, în
trimestrul întâi
Economia Greciei a înregistrat, în
primul trimestru din 2016, un declin
de 0,4% comparativ cu ultimele trei
luni din 2015, conform datelor preliminare publicate vineri de Oficiul
elen de Statisticã (ELSTAT).
Economiºtii aºteptau o scãdere
uºor mai mare, respectiv de 0,5%.
În ritm anual, economia elenã a
scãzut cu 1,3% în primele trei luni
din acest an, dupã un declin de 0,8%
înregistrat în
trei
Grecia ar ultimele
luni din 2015.
putea reveni Evoluþia este
pe creºtere c o n f o r m ã
estimãrilor
în semestrul analiºtilor.
al doilea din În pofida
acestei scã2016.
deri, unii analiºtii sunt de
pãrere cã datele publicate la finele
sãptãmânii trecute aratã cã Grecia ar
putea reveni pe creºtere în semestrul
al doilea din 2016, dacã discuþiile cu
creditorii internaþionali se vor finaliza în curând, iar Atena va primi
tranºa de împrumut.
Comisia Europeanã aºteaptã un
declin al PIB-ului Greciei de 0,3% în
acest an, similar cu cel din 2015.
Amintim cã scãderea de anul trecut a venit dupã ce, în 2014, economia elenã a ieºit dintr-o recesiune
care a durat ºase ani, înregistrând un
avans de 0,7%. (V.R.)
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“Da, poþi. Pe loc”, ”Miau tot ce
vreau” sau ”Alege creditul (…) ºi
poþi câºtiga o vacaþã în 2 în Cracovia”, “Fãrã adeverinþã, fãrã vorbã
lungã, vii ºi pleci cu banii-n pungã”
sunt câteva dintre sloganurile campaniilor publicitare pe care unele
bãnci de la noi le deruleazã, evident,
în scopul de a atrage cât mai mulþi
potenþiali debitori.
Cel mai probabil cã motivul
pentru care au revenit în forþã reclamele ce, practic, garanteazã cã
oricine poate lua pe loc un credit
pentru orice nevoie personalã - ba,
la unele instituþii, se dau ºi recompense - este urmãtorul fapt, tot mai
des rostit, în ultimii ani, de cãtre
reprezentanþii sectorului bancar:
“Bãncile sunt inundate cu lichiditate”.
Cu toate acestea, în opinia celor
avizaþi, dar ºi în concepþia unora dintre

actualii clienþi bancari, instituþiile de
credit nu ar trebui sã poatã rula o reclamã la radio, de exemplu - unde nu se
vãd cele douã rânduleþe fine marcate
cu o steluþã ºi care apar, preþ de o secundã, pe TV sau în online la finalul
spotului publicitar - fãrã sã anunþe care
sunt preþul ºi condiþiile pentru acordarea respectivelor împrumuturi.
Majoritatea campaniilor publicitare din piaþa bancarã pun accent pe
rapiditatea obþinerii unui credit.
Este adevãrat cã, nu de multã vreme, existã acorduri încheiate între
unele bãnci ºi Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF) care
permit ca funcþionarii instituþiilor de
credit sã verifice, cu acordul contribuabilului, veniturile acestuia, fãrã
sã mai fie nevoie de adeverinþã de
venit, însã de aici ºi pânã la certitudinile rostite în reclame, de genul “Da
poþi!” sau “Miau tot ce vreau”, este

cale lungã.
Ne întrebãm cum se numeºte reclama care garanteazã cã “Da, poþi”
pentru o persoanã fãrã venituri care
aude la radio acest lucru, dar, dupã ce
ajunge la ghiºeu, aflã cã, de fapt, nu
poate, pentru cã nu are salariu?
Mincinoasã?
Dar cea care spune cã “miau tot ce
vreau”, dar, de fapt, la bancã descoperim cã împrumutul are limite?
Înºelãtoare?
Cristina Micu, director de marketing în cadrul ING Bank, a spus, conform unei publicaþii online, cã aceastã campanie „Da, poþi” se adreseazã
oricãrei persoane, bancarizate sau
nu, care are un venit ºi care îºi poate
permite sã ia un credit în mod responsabil.
ADRIANA RÃDUÞÃ
(continuare în pagina 8)

ELECTRICA: “SELECÞIA CEO-ULUI SE
DUPÃ CE UNII INVESTITORI AU SEMNALAT SUSPICIUNI DE
“INSIDER TRADING” ÎN CAZUL VÂNZÃRILOR DE ACÞIUNI ROMGAZ DESFÃªOARÃ PRINTR-UN PROCES DE
HEADHUNTING”

Greg Konieczny spune cã FP nu a
tranzacþionat pe bazã de informaþii privilegiate Surse: “George
l ASF nu comenteazã situaþia
Nu existã posibilitatea ca Fondul
Proprietatea sã fi fãcut ofertele de
vânzare de acþiuni Romgaz, în aceastã lunã ºi în octombrie 2015, pe baza
unor informaþii privilegiate, potrivit
declaraþiilor lui Greg Konieczny,
managerul FP, dupã ce unii investitori s-au arãtat nemulþumiþi de faptul
cã plasamentele private au fost urmate de informãri cu impact negativ
asupra emitentului.
Oferta de plasament privat pentru
vânzarea de acþiuni Romgaz iniþiatã de
Fondul Proprietatea, anunþatã Bursei
de Valori pe data de 19.10.2015, a fost
urmatã de anunþul Romgaz din
27.10.2015, privind demararea procesului de rectificare a Bugetului pe 2015.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 5)

Cristodorescu ºi Rãzvan
Nicolescu se bat pentru
ºefia Electrica”
l Procesul de selecþie respectã toate obligaþiile,
inclusiv pe cele legate de transparenþã, potrivit
reprezentaþilor companiei
Selecþia directorului general
“Electrica” se desfãºoarã printr-un
proces de headhunting, cu respectarea tuturor obligaþiilor ce decurg din
statutul de companie listatã, inclusiv
a celor de transparenþã, au transmis
reprezentanþii emitentului, la o
solicitare a ziarului “BURSA”.
Consiliul de Administraþie al
Electrica l-a revocat, în martie, pe
Ioan Roºca din poziþia de director
general al companiei, ºi a numit-o pe

Iuliana Andronache, director financiar, în funcþia de director general interimar “cu efect imediat, pânã în
momentul în care un nou director general va fi numit ºi va prelua atribuþiile”.
Unele voci s-au arãtat nemulþumite de faptul cã pentru poziþia de CEO
nu a fost publicat un anunþ ºi cã procesul de selecþie nu ar fi unul tocmai
transparent. (A.A.)
(continuare în pagina 5)

sec. XVI. Ideea ºi-a menþinut capacitatea de seducþie prin secole.
Montesquieu, în “Spiritul Legilor” aratã cã statul datoreazã cetãþenilor sãi o existenþã sigurã - hra-

nã, îmbrãcãminte, un mod de viaþã
care sã nu le pericliteze sãnãtatea.

Venit garantat pe viaþã –
experiment social îndrãzneþ

V

enitul garantat pe viaþã ar
putea deveni unul din experimentele sociale cele mai
îndrãzneþe ale timpurilor moderne.
Prima ºansã – eºecul; sau, în caz de
succes, poate schimba lumea.
Ce ar fi mai tentant decât sã ºtii cã
vei primi, pânã la capãtul zilelor, o
sumã garantatã semnificativã? Fãrã
condiþii. Indiferent dacã eºti angajat
sau nu. Cât de mult? Este o chestiune
de calcul ºi, cu siguranþã, de negocieri între decidenþii politici la
nivelul colectivitãþii.
Sã presupunem, pentru moment,

cã mirajul devine realitate. Atunci,
s-ar putea spune cã am intrat în comunism, aºa cum l-a descris Marx în
1875 în “Critica programului de la
Gotha” - de la fiecare dupã capacitãþi,
fiecãruia dupã nevoi! Ironia este cã
am trãi “visul de aur” comunist în capitalism. Mai mult, capitalismul ar
face posibil acest miraj. Altfel spus,
marxismul ar ieºi din nou pe uºa din
spate a istoriei.
Este visul realizabil? Posibil pentru locuitorii unora dintre statele
dezvoltate. Cât de probabil? Puþin.
Într-un anume viitor, cine ºtie, poate

deveni posibil ºi pentru România.
Probabil? ªi mai puþin. Dar visul
este diseminat, parcã cu mai multã
insistenþã.
De altfel, fiind vorba de bani distribuiþi gratuit în virtutea faptului cã
exiºti, este de înþeles cã trebuie ca
banii sã existe real. ªi unde sunt cei
mai mulþi bani în visteria publicã?
Evident, în statele dezvoltate (plus
China).
Este distribuþia (gratuitã) a unui
venit garantat o idee nouã? Nici pe
departe. Se pare cã, pentru prima
oarã, a fost avansatã la începutul

DINU MARIAN
(continuare în pagina 7)

