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Rubla revine
pe creºtere,
dupã un declin
major

Rubla a înregistrat, ieri, cea mai
importantã creºtere din ultima sãp-
tãmânã, faþã de dolar, pe fondul sem-
nelor cã supraoferta de þiþei de la ni-
vel mondial s-ar putea diminua.

Moneda Rusiei a urcat cu 1,5% la
ora 17.05, pe piaþa din Moscova,
ajungând la 65,522 unitãþi/dolar.
Avansul a venit dupã un declin de
2,8% înregistrat miercuri, care a fost
cel mai mare în rândul valutelor de la
nivel global, determinat de o scãdere
cu aproape 7% a cotaþiei þiþeiului la
începutul sãptãmânii.

Luni ºi marþi, când pieþele din Ru-
sia au fost închise (perioada sãrbãto-
rilor), preþul petrolului Brent a co-
borât cu 6,6%, astfel cã miercuri, la
redeschiderea acestora, rubla a ur-
mat cursul pe care se încrisese cota-
þiei materiei prime în zilele
precedente.

Ieri, preþul petrolului Brent a urcat
cu aproape 4% la Londra, la peste 46
de dolari/baril, dupã ce SUAau anun-
þat cã producþia proprie de þiþei a înre-
gistrat, sãptãmâna trecutã, cel mai pu-
ternic declin din ultimele opt luni.

“Rubla ºi petrolul continuã sã se
miºte în tandem”, a declarat, con-
form Bloomberg, Piotr Matis, stra-
teg pentru valutele pieþelor emergen-
te la “Rabobank” Londra. Acesta
estimeazã cã rubla se va deprecia
pânã la 68 de unitãþi/dolar la finele
lunii mai. (V.R.)

SLOGANUL LUI NICUªOR DAN

Az nuz oo

Nu existã slogan electoral
mai nefericit, decât cel al
lui Nicuºor Dan.

Pentru Nicuºor Dan nu am avut
nici o vorbuliþã, nici
bunã, nici rea,
într-un articol care îi
veºtejea pe candida-
þii la Primãria Bucu-
reºtiului – pe Predo-
iu, din cauzã de min-
ciunã, pe Firea din
cauzã de Dragnea ºi
Voiculescu, ºi pe Turcescu, din cau-
zã de ºtie toatã lumea (vezi “Bîlciul
mincinoºilor”/BURSA/26.04.2016)

-, iar unii cititori m-au întrebat
“Bine, dar de Nicuºor Dan nimic,
nimic?!”.

Eh, întrucât nu mã pricep la politi-
cã, n-am ºtiut cã Nicuºor Dan este un
candidat important ºi l-am ignorat,
dar, uite, la cererea publicului, m-am
hotãrât la o documentare serioasã ºi
i-am citit sloganul, de pe cortul elec-
toral alocat în Piaþa Victoria:

“Decât sã fure ei, mai bine te im-
plici tu”.

CUM?!
Stupefiant.
La Solca, în nordul Bucovinei, era

o hârtie în geamul aprozarului: “Az

nuz oo”.
Un localnic mi-a explicat cã

asta-nseamnã cã nu are ouã, azi.
Ei bine, Nicuºor Dan este un soi

de magician, pentru cã sloganul lui a
mutat Solca, în Piaþa Victoriei.

Da, a vrut sã spunã cã dacã ne im-
plicãm, atunci oprim furturile.

Dar, i-a ieºit cã mai bine furãm
noi.

Dedesubt, a scris altã gogomârlã:
“Salveazã Bucureºtiul de politi-

cieni”.
Chestia asta este compatibilã cu

mai multe comentarii.

(continuare în pagina 2)

DUPÃ CE A SPUS CÃ LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ PREZINTÃ UN
RISC SISTEMIC SEVER

Isãrescu o dã cotitã cu darea-n platã
l Guvernatorul: “Este greu ca cineva sã facã o evaluare corectã asupra
impactului DIP” l CEC Bank a majorat avansul ºi dobânda la creditele
imobiliare l Experþii: “Majorarea dobânzilor înseamnã un management
neperformant” l Vasilescu: “Dobânzile la credite pot creºte atât cât cresc
ºi preþurile alimentelor în hypermarketuri”

Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR) Mugur Isãrescu
pare sã vadã cu ochi diferiþi efectele
Legii dãrii în platã (DIP) de la o con-
ferinþã la alta.

Dacã la ultima sa întâlnire cu pre-
sa ºeful Bãncii Centrale anunþa cã
Legea DIP naºte, în premierã în þara
noastrã, un risc sistemic sever, fãrã
sã prezinte public un studiu de im-
pact, ieri, Mugur Isãrescu spunea cã
efectele noilor reglementãri din do-
meniul bancar sunt incerte ºi cã lu-
crurile nu pot fi vãzute cu claritate.

Guvernatorul BNR este sigur cã
bãncile îºi vor apãra dreptul de pro-

prietate ºi vor contesta actul norma-
tiv fie la Curtea Constituþionalã a
României, fie la alte foruri.

Domnia sa a precizat, ieri, citat de
Agerpres: “Legea (n.r. DIP) se re-
marcã printr-un grad destul de ridi-
cat de impreciziune. Sunt puºi lao-
laltã cei care nu mai pot sã plãteascã
cu cei care, eventual, nu mai vor sã
plãteascã sau au opþiuni diverse.
Este greu ca cineva sã facã o evalua-
re corectã asupra impactului, cu da-
tele pe care le avem.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 3)
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Guvernul polonez ar putea adopta
o variantã a legii dãrii în platã

Guvernul polonez analizeazã po-
sibilitatea renunþãrii la planurile an-
terioare care vizau obligarea bãnci-
lor sã converteascã în zloþi creditele
în franci elveþieni, în favoarea unor
legi care ar permite debitorilor sã
recupereze o parte din costurile cu
aceste credite sau pur ºi simplu sã re-
nunþe la case în favoarea bãncilor, au
declarat pentru Reuters o serie de
surse guvernamentale, citate de
Agerpres.

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
declarat recent cã se aºteaptã ca ºi
alte state sã adopte legea dãrii în pla-
tã: “Mã aºtept ca Ungaria, Cehia,
Croaþia, toþi cei care au avut proble-
me în sistemul lor bancar, sã cearã sã
li se aplice acest gen de reglementa-
re. Este evident cã România a deve-
nit exportatoare de legislaþie. Este o
chestiune care a fost preconizatã de
Parlamentul European în 2013 ºi ni-
cio þarã nu a avut curajul sã punã în

paginã un astfel de mecanism. Iatã cã
Parlamentul României a fãcut-o.
Legea Dãrii în Platã ar putea fi
exportatã oriunde în Europa”.

Partidul Lege ºi Justiþie (PiS) a
câºtigat alegerile în Polonia din
toamna anului trecut ºi pentru cã a
promis cã îi va ajuta pe miile de po-
lonezi care au luat un credit în franci
când cursul de schimb era favorabil
în raport cu zlotul polonez ºi care în
prezent suferã de pe urma aprecierii
monedei elveþiene.

Preºedintele Poloniei, Andrzej
Duda, a propus în luna ianuarie un
plan vizând convertirea în zloþi a cre-
ditelor în franci elveþieni ºi obligarea
bãncilor sã suporte aceste costuri.
Însã Autoritatea de reglementare a
pieþelor financiare din Polonia
(KFN) pare sã fi blocat aceste propu-
neri dupã ce a avertizat cã ar de-
clanºa costuri exorbitante. (C.I.)

(continuare în pagina 3)
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O crizã ascunsã macinã zona euro
Totul este bine, dupã cum de-

clarã oficialii europeni, ºi
doar puþinã rãbdare este ne-

cesarã, dupã cum
spune Mario Draghi,
pentru ca economia
z o n e i e u r o s ã
depãºeascã definitiv
criza din ultimii ani.

Din nefericire, prã-
pastia dintre declara-
þii ºi datele oficiale de
la Banca Centralã Europeanã s-a
adâncit recent pânã la un nivel
întâlnit doar în perioada acutã a cri-
zei datoriilor suverane.

La începutul lunii mai 2016, excesul
de lichiditate din sistemul bancar al zo-

nei euro a atins un nou maxim istoric,
aproape 830 de miliarde de euro, peste
recordul anterior, de 811 miliarde, înre-
gistrat înmartie2012(vezigraficul1).

Sã fie doar o coincidenþã cã maxi-
mul lichiditãþii apare simultan cu o
crizã gravã în zona euro? Atunci
dobânda facilitãþii de depozit a BCE
era de 0,25%, iar criza era vizibilã.
Acum dobânda este de -0,4% ºi norii
de la orizont nu par aºa de negri, cel
puþin conform declaraþiilor oficiale.

Sumele plasate în depozite la
BCE, una dintre componentele li-
chiditãþii sistemului bancar, au urcat
peste pragul de 300 de miliarde de
euro, restul reprezentând diferenþa
dintre conturile curente ºi rezervele

minime obligatorii.
Ce fel de semnal este acesta, al

creºterii depozitelor pe mãsurã ce
dobânzile coboarã în teritoriul nega-
tiv? Cã bãncile nu mai urmãresc pro-
fitul din creditare, ci minimizarea
pierderilor?

Evoluþia lichiditãþii excedentare
din zona euro aratã ineficienþa mãsu-
rilor pentru stimularea creditãrii, pe
fondul gradului ridicat de îndatorare
ºi a subcapitalizãrii bancare, alãturi
de lipsa încrederii în redresarea eco-
nomicã promisã de autoritãþi. Mai
existã, desigur, ºi problema credite-
lor neperformante, care este departe
de a fi rezolvatã.

(continuare în pagina 8)

INSTANÞA FRANCEZÃ ÎN CAZUL BNP PARIBAS - FICÞIUNE
PENTRU ROMÂNIA

Pierderea ºansei sã se împrumute
fãrã risc valutar – prejudiciul

debitorului în CHF
l Instanþa francezã: ”Informaþia furnizatã clientului cu o tonalitate
liniºtitoare nu era de naturã sã îi provoace acestuia o conºtientizare
suficientã a pericolului potenþial conþinut de produsul complex conceput de
bancã” l BNP Paribas: “Atâta vreme cât ratele lunare de platã nu au
crescut, ci doar soldul final de rambursat - care astãzi este mare pentru cã
francul s-a întãrit, dar dacã francul va scãdea, atunci ºi soldul va coborî -, nu
se cunoaºte valoarea prejudiciului”

Francezii care s-au împrumutat
în franci elveþieni (CHF) la
subsidiara francezã BNP Pa-

ribas au fost prejudiciaþi, deºi, pânã
acum, nu au fost în situaþia sã
plãteascã niciun euro în plus faþã de
graficul iniþial de rambursare, a de-
cis o instanþã francezã.

Judecãtorii Curþii de Apel din Li-
moges au considerat banca vinovatã,
motivând sentinþa definitivã pronun-
þatã într-unul din procesele deschise
de clienþi împotriva BNP Paribas
Personal Finance prin faptul cã pre-
judiciul este pierderea ºansei de cã-
tre client sã ia un împrumut clasic,
fãrã risc valutar, dupã cum aratã
presa strãinã.

Cea mai mare bancã din Franþa a
fost acþionatã în judecatã, în civil, de
sute de clienþi, instanþele pronunþând
mai multe decizii în favoarea
consumatorilor.

În Franþa, ratele debitorilor nu au
crescut odatã cu explozia francului
elveþian în raport cu euro, aºa cum
s-a întâmplat în þara noastrã. Singura

problemã a clienþilor este cã, odatã
cu întãrirea CHF, a crescut soldul de
rambursat ºi, automat, s-a prelungit
perioada de platã a ratelor, rãmase
constante.

Printre altele, Curtea de Apel
Limoges a motivat: “Chiar dacã e
adevãrat cã banca nu putea sã pre-
vadã iminenþa crizei financiare
din 2008 la data ofertei de împru-

mut, totuºi riscul unei decroºãri a
euro în raport cu francul elveþian
nu putea fi eludat, din cauza puter-
nicelor diferenþe dintre economia
zonei Euro ºi cea a Elveþiei, þarã
bogatã a cãrei economie atrage ca-
pitaluri.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)
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