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Emoția provocată de deprecierea leului față de francul elvețian a reactivat vocile care solicită
ușurarea poverii debitorilor într-o astfel de monedă prin măsuri intervenționist-administrative,
cum ar fi convertirea în monedă națională a creditelor în franci.
Asta în vreme ce Banca Centrală Europeană (BCE) a avertizat pentru a doua oară autoritățile de
la Budapesta, pe 10 octombrie, cu privire la faptul că intențiile Ungariei de a converti toate
creditele acordate în euro sau franci elvețieni din valută în forinți și de a impune băncilor plata
retroactivă de despăgubiri pentru clauze declarate ilegale din contractele de credit riscă să
destabilizeze sistemul bancar.
Mai mult, legile adoptate de Ungaria în această privință ar încălca normele europene, prin faptul
că modifică retroactiv clauze din contractele de creditare.
BCE subliniază în opinia din octombrie 2014 că aceste legi pun o presiune semnificativă pe
sectorul bancar maghiar, care ar putea afecta stabilitatea întregului sistem financiar din Ungaria,
ca și pe cea a fiecărei bănci în parte..
În plus, există riscul ca măsurile guvernului să afecteze capitalurile grupurilor bancare,
provocând ulterior, prin contagiune, prejudicii întregii economii.
"E nevoie de dialog consistent între autorități și toate părțile interesate, inclusiv instituțiile
financiare, precum și clienții și debitorii acestora. Trebuie luate în considerare interesele
publicului larg, dar și cele ale autorităților responsabile cu asigurarea stabilității sistemului
financiar din Ungaria", afirmă BCE.
BCE mai avertizează că, dat fiind numărul mare de bănci străine care operează pe piața maghiară
și pentru a preveni contagiunea și amenințările la adresa stabilității financiare a Uniunii
Europene, banca centrală a Ungariei are datoria de a informa în viitor BCE despre orice fel de
măsuri preconizate de autoritățile de la Budapesta care ar afecta sistemul bancar ungar.
Nu în ultimul rând, BCE atrage atenția că observațiile făcute în prima opinie, din 28 iulie 2014,
rămân valabile. Atunci BCE avertiza că măsurile autorităților maghiare încalcă normele
europene, prin faptul că modifică retroactiv clauze din contractele de creditare.

Mai precis, e vorba de Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor
pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010.
"Având în vedere că Directiva 2014/17/EU nu se aplică contractelor de credit în vigoare înainte
de 21 martie 2016, efectul retroactiv al legii nu este în acord cu principiile generale și scopul
articolului 23 (5) din Directiva 2014/17/EU. Această directivă permite statelor membre să
reglementeze creditele în valută cu condiția ca legislația respectivă să nu aibă efect retroactiv",
conchide BCE.

