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Încrederea în zona
euro, la recordul
minim al ultimelor
15 luni

Încrederea în economia zonei euro a
scãzut, în mai 2018, la cel mai coborât
nivel scãzut din ultimele 15 luni, pe
mãsurã ce investitorii încep sã se tea-
mã de o încetinire accentuatã a creºte-
rii economice a regiunii ºi de recenta
expansiune a tensiunilor comerciale
cu Statele Unite ale Americii, anunþã
telegraph.co.uk.

Indicele Sentix, care mãsoarã aceas-
tã încredere, a scãzut la 19,2 luna aceas-
ta, de la 19,6 în aprilie, în vreme ce
analiºtii preconizau un avans al indi-
celui pânã la 21.

Nivelul atins în luna mai este cel
mai scãzut din februarie 2017 pânã
acum.

Conform Sentix, aprecierea euro
face ca exporturile uniunii monetare
sã fie mai puþin competitive, iar între-
prinzãtorii se tem cã un eventual rãz-
boi comercial între Statele Unite ºi
principalii parteneri comerciali ar pu-
tea duce la o renaºtere a politicilor
protecþioniste.

De menþionat cã indicele Sentix
pentru încrederea în economia Germa-
niei, cea mai mare din Europa, a scãzut
pentru a patra lunã la rând, în mai,
atingând cel mai redus nivel din sep-
tembrie 2016 pânã acum, conform Re-
uters.

Analiza Sentix s-a bazat pe un son-
daj realizat în intervalul 3-5 mai, pe un
eºantion de 974 de investitori. (V.R.)

2 lei

CU UN AN ªI JUMÃTATE ÎNAINTE
DE ALEGERI

Iohannis, Dragnea
ºi Firea încing
hora electoralã

Sãptãmâna a început cu mult zgomot
pe scena politicã autohtonã. Preºedin-
tele Klaus Iohannis a fãcut mai multe
declaraþii în care a criticat aspru actuala
guvernare ºi a cerut, din nou, demisia
premierului; Liviu Dragnea, ºeful PSD,
susþine cã ”minciunile” lansate de la
Cotrocei pot reprezenta un atac la sigu-
ranþa naþionalã; Gabriela Firea, prima-
rul Capitalei, afirmã cã Guvernul nu
este lãsat sã-ºi facã treaba.

Întreaga tevaturã pare a fi una din
cadrul unei campanii electorale antici-

pate - de altfel, Iohannis, Dragnea ºi
Firea sunt (mai mult sau mai puþin)
consideraþi drept potenþial candidaþi
pentru alegerile prezidenþiale de anul
viitor. Din aceastã perspectivã, decla-
raþiile lor pot fi privite cu mai puþinã
încrâncenare. Klaus Iohannis a susþi-
nut o declaraþie de presã, Liviu Dra-
gnea i-a dat replica la Antena 3, iar
Gabriela Firea a emis un comunicat.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 4)

PÂNÃ LA CLARIFICAREA SITUAÞIEI LEGATE DE CESIONAREA CREDITELOR,

Debitorii Bancpost în CHF
suspendã plata ratelor

l Eurobank: “Creditele vor continua sã fie gestionate de cãtre un partener de servisare local calificat”

M
ulþi dintre debitorii
împrumutaþi în franci
elveþieni (CHF) la
Bancpost au decis sã
suspende plata rate-
lor pânã când va fi
clarificatã situaþia cre-

ditelor cesionate în alte þãri.
Unul dintre clienþi ne-a transmis:

“Mie banca mi-a cesionat creditul,
care nu avea restanþe, de douã ori, fãrã
sã mã notifice. Iniþial a fost cesionat în
2008, la un an de la semnarea contrac-
tului, dar am aflat târziu, în 2015. No-
tificãrile au venit abia acum. Eu am fã-
cut o sesizare cãtre Bancpost în care
cer toate documentele care stau în spa-
tele celor douã cesionãri - cesiune con-
tract Bancpost - ERB NEW Europe
Funding II BV ºi Bancpost - ERB -
EUROBANK ERGASIAS SA. So-
licit de la Eurobank ºi notificarea ser-
viciilor transmisã BNR, precum ºi
traducerea în limba românã. Eu am
încheiat un contract, doar cu Banc-
post. În aceastã situaþie, am decis sã
suspend plata ratelor pânã la primirea
acestor documente, aºa cum prevede
art. 1578 alin. (4) ºi (5) din Codul civil.
Am luat legãtura cu mulþi debitori, ºi
ei fac acelaºi lucru. Nu vom mai plãti
ratele pânã la clarificarea situaþiei”.

Aceastã hotãrâre a debitorilor în
moneda elveþianã vine dupã confirma-
rea cã împrumuturile cu plata la zi ce-
sionate de Bancpost unei entitãþi din
Olanda vor rãmâne la Eurobank dupã
ce Banca Transilvania (BT) a achizi-
þionat Bancpost. Consumatorii aflaþi
în aceastã situaþie sunt în incertitudine,

deºi Bancpost le-a transmis unora din-
tre ei cã va rãmâne administratorul
acestor credite ºi dupã ce va fi preluatã
de Banca Transilvania. Reprezentanþii
acesteia din urmã ne-au spus, însã, cã
BT nu va avea nicio legãturã cu aceste
credite, mai ales în condiþiile în care
negocierile dintre banca clujeanã ºi
Eurobank pentru achiziþ ia
împrumuturilor cesionate în afara þãrii
au eºuat.

Avocatul Gheorghe Piperea, apãrã-

torul consumatorilor în procesele cu
bãncile, ne-a spus, recent: “Eu, dacã
aº fi în locul celor aflaþi în aceastã si-
tuaþie, aº face o notificare triplã - cã-
tre BT, cãtre Eurobank (acþionarul
Bancpost) ºi cãtre entitatea din Olan-
da cãreia Bancpost i-a cesionat credi-
tele, prin care le-aº transmite acestora
cã, pânã când nu se clarificã titularita-
tea creditorului, nu mai plãtesc nimic.
Cã am intenþia sã plãtesc, recunosc
contractul etc., dar pânã nu mi se spu-

ne concret cine este titularul acestei
creanþe nu mai fac nicio platã. Astfel,
aº încerca sã obþin unele rãspunsuri.
Dacã se va dovedi cã titularul este en-
titatea din Olanda, atunci îi voi între-
ba pe reprezentanþii acesteia cum o
astfel de societate poate sã aibã acti-
vitate de creditare în þara noastrã,
dacã nu este bancã? Însã, pânã nu aflu
cine este titularul creditului meu, nu
ºtiu pe cine sã întreb, nu ºtiu pe cine sã
dau în judecatã, cui sã spun cã vreau

sã îmi renovez casa etc. În acelaºi
timp, aº mai notifica ANPC ºi BNR
ca sã ia mãsuri împotriva acelei bãnci
cu care eu am încheiat contractul, in-
clusiv a instituþiei de credit care a pre-
luat Bancpost. Pentru cã eu am înche-
iat contractul cu Bancpost, iar dacã
aceasta este preluatã, înseamnã cã tre-
buie sã colaborez în continuare cu
noul cumpãrãtor. Dacã nu, pânã când
voi ºti exact cine este partenerul meu,
suspend plãþile. Ceea ce este impor-
tant, însã, este cã dacã un singur con-
sumator aflat în situaþie va face acest
gest, atunci nu va avea niciun efect.
Dar dacã toþi cei care au aceastã speþã
- este vorba de câteva mii de debitori -
recurg la aceastã metodã, atunci
într-adevãr se va crea o problemã se-
rioasã pentru cele douã-trei entitãþi
implicate, care vor fi obligate sã ia o
mãsurã”.

Conform surselor noastre bancare,
Banca Transilvania a fãcut mai multe
oferte de preþ cãtre grupul elen Euro-
bank (acþionarul Bancpost) pentru a
prelua ºi portofoliul de clienþi pe care
Bancpost l-a cesionat, însã aceste ofer-
te au fost respinse, negocierile eºuând.
Sursele citate ne-au precizat cã Euro-
bank a fost obligatã de autoritãþile eu-
ropene sã vândã active din anumite
þãri pânã la un anumit nivel, iar, prin
vânzarea Bancpost cãtre BT, grupul
elen a atins nivelul aferent þãrii noastre
ºi nu a dorit sã vândã mai mult din
activele sale.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

REPREZENTANÞII PRIMÃRIEI CAPITALEI:

“Obiectivul principal al Primãriei
Bucureºti - crearea unui «smart city
for smart communities»”

Obiectivul principal al Primãriei
Municipiului Bucureºti este acela de a
crea un „smart city for smart commu-
nities", prin utilizarea ºi încurajarea
utilizãrii tehnologiilor inteligente în
viaþa comunitãþilor umane în scopul
dezvoltãrii durabile a acestora, în ar-
monie cu natura ºi mediul înconjurã-
tor, ne-au precizat reprezentanþii mu-
nicipalitãþii. Potrivit acestora, Bucu-
reºtiul - “cel mai populat oraº ºi mai
important centru industrial ºi comer-
cial al þãrii”, cu o suprafaþã de 228 kmp
- reprezintã una dintre capitalele
europene cu cea mai mare densitate de
populaþie (1,859 milioane de locuitori,

în 2014).
Sursele citate ne-au menþionat: “Fa-

cem precizarea cã, în data de 29 mar-
tie, a fost atribuit contractul pentru ela-
borarea «Strategiei pentru dezvoltarea
unui oraº inteligent Smart City Bucu-
reºti», companiei Deloitte Consultanþã
S.R.L., parte a brandului internaþional
Deloitte, în cadrul cãruia colaboreazã
mii de specialiºti din firme indepen-
dente din întrega lume. Astfel, demer-
surile pentru transformarea Capitalei
într-un oraº smart au intrat în linie
dreaptã”.

Valoarea contractului va fi de
464.280 lei, fãrã TVA, iar serviciile

ce fac obiectul acestuia constau în
analiza situaþiei actuale a Municipiu-
lui Bucureºti ºi a zonei limitrofe aces-
tuia, expunerea carenþelor ºi a proble-
melor din municipiu ºi furnizarea
unui pachet de proiecte prioritare,
etapizate ºi eficiente, care sã rãspun-
dã necesitãþilor specifice ºi deficien-
þelor reale cu care se confruntã
Capitala.

Principalele domenii de Smart
Mobility pe care Municipalitatea se
va concentra în urmãtorii ani sunt:

E.O.

(continuare în pagina 7)

BOGDAN CHIRIÞOIU, PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI:

“Nivelul plafonãrii dobânzilor
este discutabil”
l Consiliul Concurenþei va propune BNR sã faciliteze refinanþarea creditelor în lei

Nivelul plafonãrii dobânzi-
lor este discutabil, conform
domnului Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele Consiliului Con-
curenþei, care susþine cã, dacã
la instituþiile financiare neban-
care (IFN-uri) s-ar justifica o
plafonare, în cazul bãncilor
trebuie fãcutã o diferenþiere.

Prezent la o dezbatere pe
tema propunerii legislative pri-
vind plafonarea dobânzilor
bancare, domnia sa a afirmat: “Dacã ne
ducem pe ideea plafonãrii dobânzilor la
credite bancare, are sens sã facem o di-
ferenþiere între tipurile de credite. Una

este un împrumut pe termen scurt, alta
este un credit ipotecar pe termen lung.
Nu cred cã acelaºi plafon care trebuie
aplicat IFN-urilor trebuie aplicat ºi la

dobânzile bancare”.
Domnul Chiriþoiu a menþio-

nat cã existã situaþii în care
clienþii sunt vulnerabili, cu o
educaþie financiarã mai scã-
zutã, iar atunci se justificã sã
existe o protecþie a lor.

Potrivit oficialului Consi-
liului Concurenþei, nici de-
partajarea dintre bãnci ºi
IFN-uri nu trebuie fãcutã
prea dur, întrucât acestea din

urmã se adreseazã unui segment al
populaþiei la care bãncile nu au acces
uºor. (A.V.)

(continuare în pagina 8)

Banca Transilvania nu a preluat ºi creditele cesionate de Bancpost cãtre Eurobank.

RADU GRAÞIAN
GHEÞEA:

“Lichiditatea
din piaþã nu
este atât de
mare dacã a
crescut
ROBOR”
l Indicele ROBOR
la 3 luni a atins un nou
maxim - 2,68%

Lichiditatea din piaþã nu este atât de
mare dacã a crescut ROBOR, ne-a
spus, ieri, Radu Graþian Gheþea,
preºedintele CEC Bank ºi preºedinte
de onoare al Asociaþiei Române a Bãn-
cilor (ARB), în contextul în care indi-
cele ROBOR la 3 luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majori-
tatea creditelor în lei, a atins un nou ma-
xim al ultimilor ani, respectiv 2,68%.

Domnul Gheþea ne-a explicat: “Ro-
bor este un preþ al banilor. Nu este aºa
de mare lichiditate în piaþã dacã a cres-
cut ROBOR.

E.O.

(continuare în pagina 8)


