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Loviturã de teatru la conversia

EXCLUSIVITATE

"Bãncile europene au fãcut foarte creditelor în CHF
l Împrumutaþii în CHF au “tunat ºi-au fulgerat”, ieri, la adresa
puþine ca sã se adapteze mediului parlamentarilor,
dupã ce aceºtia au adus, pe ultima sutã de metri, criterii
care limiteazã accesul debitorilor la lege l Dragnea a anunþat cã nu va
post-crizã"
susþine în plen gradul de îndatorare
(Interviu cu Reto Faber, Managing Director Custodie ºi Clearing în
Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa, Citi)

l "Nu cred cã suntem în faþa unui nou moment Lehman" l "România
trebuie sã aibã mai multã activitate pe partea de IPO-uri" l "Susþinem
liberalizarea completã a tranzacþiilor OTC, în România"
"Nu cred cã suntem în faþa unui nou
moment Lehman", ne-a declarat Reto
Faber, Managing Director Custodie ºi
Clearing în Europa, Orientul Mijlociu ºi
Africa, Citi, într-un interviu în exclusivitate, întrebat despre îngrijorãrile legate
de situaþia Deutsche Bank.
Potrivit domniei sale, bãncile europene,
per total, au fãcut foarte puþine ca sã se
adapteze mediului post-crizã, sub protecþia modelului de bancã universalã, ºi
vor trebui sã treacã prin procesul prin
care au trecut majoritatea bãncilor americane - sã stabileascã pe ce segmente
de afaceri vor sã se concentreze, la care
afaceri ar putea renunþa ºi ce vor face
ca sã execute aceastã strategie.
Reto Faber nu se aºteaptã la salturi în
perioada imediat urmãtoare, dupã ce
þara noastrã a fost pusã pe lista de monitorizare a FTSE, în vederea trecerii la
statutul de piaþã emergentã. În opinia
sa, România trebuie sã aibã mai multã
activitate pe partea de IPO-uri.

M

ult aºteptata lege a conversiei creditelor împrumutate în franci elveþieni
a fost, ieri, ciuntitã de unele propuneri susþinute de Executiv ºi de majoritatea parlamentarilor prezenþi la
ºedinþa comisiilor de specialitate din
Camera Deputaþilor .
Consideratã o propunere legislativã electoralã, conversia dezbãtutã
ieri s-a întors ca un bumerang împotriva politicienilor.
Clienþii bãncilor care au credite în
franci elveþieni (CHF) au luat foc,
ieri, în timpul ºi dupã votul dat de deputaþi Legii conversiei împrumuturilor luate în moneda elveþianã.
Aceºtia s-au arãtat extrem de nemulþumiþi de modul în care a ieºit legea din mâinile celor douã comisii
de specialitate (juridicã ºi de buget),
exprimându-ºi furia la adresa parlamentarilor ºi a Guvernului.
Pe ultima sutã de metri, dupã doi
ani de discuþii pe marginea acestui
proiect, parlamentarii au propus ºi
au votat unele criterii care limiteazã
accesul clienþilor bancari la noua
lege, care ar urma sã intre, astãzi, în
plenul Camerei.
Este vorba despre introducerea unui
plafon de 250.000 de CHF la valoarea
cumulatã de contractare a împrumuturilor ºi a unui grad de îndatorare a debitorului de minim 50%.
Vãzând nebunia creatã în rândul creditaþilor, preºedintele PSD Liviu Dragnea a anunþat asearã, pe Facebbok, cã
astãzi, în plen, va respinge amenda-

mentul privind gradul de îndatorare.
Anterior declaraþiei politicianului,
împrumutaþii au spus cã doar o micã
parte dintre ei se vor încadra în noua
lege ºi sunt de pãrere cã cele douã
condiþii îi vor determina pe oameni
sã munceascã la negru.
Printre altele, debitorii cu împrumuturi în CHF au scris, ieri, pe pagina de Facebook a Grupului clienþilor
cu credite în CHF: “Sã-i mulþumiþi
lui Viorel ªtefan pentru gradul de
îndatorare de 50%. Cei care aveþi
grad de îndatorare 49% nu veþi putea
beneficia de legea conversiei, puteþi
fi în continuare furaþi de cãtre bancã.
Pe înþelesul oricui: dacã lucrezi în
doua pãrþi, sau dacã ai venituri mai
bune, cã eºti mai bine pregãtit ºi prestezi profesionist, s-ar putea sã nu beneficiezi de conversie. Cu alte cuvinte,
dacã mai poþi sã plãteºti rata, poþi fi furat în continuare (…) Bravo ºi PNL,
cu pragul de 250.000 (…). Aþi fãcut
praf un demers legislativ bine gândit.
Ruºine!”; “Nu înþeleg nimic, cred doar
cã va începe o nouã revoluþie, chiar un
rãzboi, asta este deja dictaturã!”; “Va fi
în favoarea bãncilor ºi vor interpreta
aºa cum vor ele - maxim 10% dintre
noi vor beneficia de aceastã lege”;
“Ieºim la protest iar”; “Nu fac decât sã
aducã oamenii la disperare...la urã...la
sinucideri....la discriminãri...la
ºomaj...la muncã la negru etc.”; “ªi cei
care au plecat la muncã în strãinatate,
pãrãsindu-ºi familiile, pentru a obþine
bani ca sã plãteascã bãncile, ce fac?
Trebuie sã rãmânã în continuare ple-

caþi pentru cã au depãºit pragul de
50%? Nu ar trebui ºi ei sprijiniþi sã se
întoarcã acasã?”
Împrumutaþii în CHF s-au adresat,
asearã, parlamentarilor, prin mesaje
ºi emailuri, solicitându-le sã retragã
plafonul ºi gradul de îndatorare.
Avocatul Gheorge Piperea considerã cã votul de ieri reprezintã “o
victorie umbritã de plafonul impus”:
Domnia sa ne-a declarat: “Este o
mare victorie, umbritã însã de acest
plafon. Nu mai este situaþia dãrii în
platã, unde tãiam din datorii, aici
vorbim despre sancþiunea unei practici înºelãtoare. Nu este mai puþin
înºelãtoare dacã împrumutul este
mai mare de 250.000 de euro. ªi
acest criteriu ºi cel privind gradul de
îndatorare au fost propuse de
Guvern ºi susþinute de PSD”.
Proiectul de lege votat ieri în comisiile din Camera Deputaþilor prevede cã nivelul costului din contractul de credit sã fie cel de la momentul
contractãrii împrumuturilor, cu
amendamentul cã, dacã bãncile au,
acum, condiþii de cost pentru creditele în lei mai bune decât cele de la
momentul acordãrii, atunci vor fi
aplicate acestea.
Dacã iniþiativa legislativã pe marginea cãreia parlamentarii au avut ºi ieri
discuþii aprinse nu va intra astãzi în
plenul Camerei deputaþilor, atunci este
puþin probabil ca aceasta sã mai fie discutatã în plen pânã dupã alegeri.

Reporter: Industria financiarã
este în pragul unei schimbãri semnificative, în special în Europa, scria
Citi, într-o lucrare din 2012. Care au
fost cele mai importante schimbãri,
în termeni de reglementare?
Reto Faber: Dacã ne uitãm la
schimbãrile principale, la nivel global, existã o concentrare enormã pe

întãrirea capitalului, pe scãderea riscurilor în industrie, ºi au loc schimbãri de infrastructurã pentru a realiza
aceste obiective. A fost instrumentatã o cantitate mare de legislaþie.
A doua direcþie este supravegherea suplimentarã a industriei. Acesta
este un trend. Noi, fiind o companie
americanã, experimentãm acest lu-

Preþul petrolului
atinge nivelul maxim
al ultimului an

COTAR: Somãm ASF sã facã publice Forintul, la cursul maxim
al ultimelor 17 luni
preþurile RCA rezultate în urma
l Analiºtii avertizeazã cã aprecierea reprezintã
calculelor efectuate
un risc pentru exportatori ºi susþin cã banca

Preþul petrolului a urcat ieri, la
bursele strãine, pânã la nivelul maxim al ultimului an, dupã ce Rusia,
cel mai mare exportator mondial de
profil, a anunþat cã este pregãtitã sã
se alãture acordului OPEC de limitare a producþiei.
Preºedintele rus Vladimir Putin a
declarat cã poate participa la acest
acord fie cu o tãiere a producþiei, fie
cu o plafonare.
”Rusia este gata sã se alãture mãsurilor OPEC (n.r. Organizaþia Þãrilor
Exportatoare de Petrol) pentru limitarea producþiei ºi le cere altor exportatori sã facã acelaºi lucru”, a spus Putin
la Congresul Energetic Mondial de la
Istanbul. Oficialul de la Kremlin a
adãugat: “În situaþia de faþã, credem cã
o plafonare sau chiar o reducere a producþiei este singura decizie pentru
conservarea stabilitãþii pe piaþa energeticã mondialã”.
Preþul petrolului West Texas
Intermediate (WTI) cu livrare în noiembrie a crescut cu 3,2% la ora
10.48, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 51,38 dolari/baril. La ICE Futures Europe din
Londra, cotaþia þiþeiului Brent cu termen de livrare în decembrie a urcat
cu 2,9%, la 53,44 dolari barilul - cel
mai ridicat nivel din 12 octombrie
2015 pânã în prezent.
Þinta OPEC este sã reducã producþia la 32,5 – 33 milioane de barili pe zi, de la 33,6 milioane în prezent. (V.R.)
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cru în mai multe locuri, dar cu siguranþã lumea anglo-americanã este în
top în ce priveºte densitatea supravegherii ºi a interacþiunii cu piaþa. Evident, guvernanþa în instituþiile mari a
trebuit sã se adapteze.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 7)

C

onfederaþia Operatorilor ºi
Transportatorilor Autorizaþi
din România (COTAR) se
declarã îngrijoratã de faptul cã Autoritatea de Supraveghere Financiarã refuzã sã facã publice tarifele
RCA, deºi aceºtia ºi-au asumat public cã acestea vor fi transmise pânã
în data de 5 octombrie 2016, potrivit
unui comunicat al patronatului.
Vasile ªtefãnescu, preºedinte
COTAR, a declarat: “Îi amintim
domnului Miºu Negriþoiu faptul cã
valoarea unui om este datã de valoarea cuvântului sãu! Somãm public
ASF sã transmitã preþurile poliþelor
RCA rezultate în urma calculelor
efectuate. Aceste calcule ale tarifelor
RCA trebuie fãcute publice înainte
de a fi transmise spre «îngheþare»
cãtre Consiliul Concurenþei".
Transportatorii atrag atenþia cã

orice formulã care genereazã valori
peste pragul comunicat de COTAR ºi
agreat la Guvern în data de 14 septembrie este absolut inacceptabilã.
“Transportatorii nu susþin formulele «seci» calculate de cãtre tovarãºii
de la ASF ºi care, în realitate, sunt
construite pentru a majora profitul firmelor de asigurãri ce opereazã în piaþa din România ºi, totodatã, pentru a

plasa responsabilitatea rezultatelor
pe o formulã matematicã, construitã a genera valori care avantajeazã
multinaþionalele din asigurãri.
ASF nu face publice calculele generate de acele formule pentru a
fugi de responsabilitatea rezultatelor, întinzând o mare capcanã Consiliului Concurenþei, care va fi instituþia ce va trebui sã îºi asume comunicarea acelor rezultate”, se
afirmã în comunicat.
Potrivit COTAR, preþurile poliþelor RCAnu au scãzut în ultima lunã,
iar mulþi transportatori au scos autovehiculele din circulaþie ºi aºteaptã
noile preþuri ale poliþelor RCA, pentru a putea achiziþiona aceste produse obligatorii la “preþuri decente”.
T.P.
(continuare în pagina 6)

BCE a permis manipularea situaþiei
financiare a Deutsche Bank

Î

n comunicatul de presã care a
însoþit publicarea rezultatelor testului de stres din acest an, Autoritatea Bancarã Europeanã (EBA) susþine
cã “testul a fost caracterizat de o transparenþã excepþionalã”.
O ºtire recentã de la
CÃLIN
Financial Times aratã
RECHEA
cã afirmaþia nu poate fi
încadratã nici mãcar în categoria glumelor proaste.
“Deutsche Bank a avut parte de un
tratament special la testul de stres din
aceastã varã”, scrie FT, iar instituþia
responsabilã pentru o astfel de sub-

minare a încrederii în sistemul bancar european nu este alta decât Banca Centralã Europeanã, care i-a fãcut

pesimist al testului de stres.
Astfel, BCE, supraveghetorul
bãncilor de importanþã sistemicã din
zona euro, a per“Traderii au privit ºtirea din FT ca pe o
mis DB sã contabiconfirmare a faptului cã BCE îºi va
lizeze venituri de 4
miliarde de dolari,
încãlca pânã ºi propriile reguli pentru a
rezultate
din
stabiliza Deutsche Bank”.
Zerohedge vânzarea cotei de
participare la capio “concesie specialã” celei mai mari talul instituþiei de credit Hua Xia din
bãnci din Germania.
China.
În ce a constat “concesia specialã”?
Dar aceste venituri nu au fost reaÎntr-o “umflare” nejustificatã a rezul- lizate cu adevãrat, pentru cã tranzactatelor financiare de la sfârºitul anului þia nu s-a încheiat pânã la sfârºitul
2015, care au constituit punctul de re- anului trecut.
ferinþã pentru scenariul de bazã ºi cel
(continuare în pagina 8)

EMILIA OLESCU

centralã de la Budapesta nu mai are instrumente
ca sã opreascã avansul monedei naþionale

F

orintul a crescut ieri, pe pieþele externe, pânã la cursul maxim al ultimelor 17 luni, impulsionat de îmbunãtãþirea profilului de risc al economiei Ungariei,
evoluþie care, în opinia analiºtilor,
testeazã capacitatea bãncii centrale
de la Budapesta de a þine în frâu moneda þãrii ºi de a proteja creºterea.
Avansul forintului devine un risc
pentru economia Ungariei, orientatã
pe exporturi, ºi pentru Banca Naþionalã a þãrii, care deja a tãiat dobânda
cheie la un nivel minim record de
0,9%, spun unii specialiºti citaþi de
Reuters. Aceastã instituþie mai are la
dispoziþie o gamã limitatã de instru-

mente de politicã monetarã pentru a
þine în frâu moneda, conform analiºtilor.
Forintul, obligaþiunile guvernamentale ºi piaþa acþiunilor din Budapesta (care a crescut cu 19% anul
acesta), au avut, în 2016, evoluþii
mai bune decât cele ale altor þãri din
Europa Centralã.
Evoluþia menþionatã a fost determinatã de creºterea ratingului Ungariei la un statut recomandat investiþiilor, de un excedent de cont curent
ºi de reducerea datoriei publice.
A.V.
(continuare în pagina 6)

