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Români, la luptã împotriva
inflaþiei, strâns uniþi în jurul “Piraeus Bank a acþionat
în scopul prejudicierii clientului”
guvernatorului BNR!
INSTANÞA CLUJEANÃ, FERMÃ CU PRACTICILE BÃNCILOR
ÎNTR-UN PROCES PE ÎNGHEÞAREA CURSULUI CHF:

G

ata, am decis sã particip au fost eliminate.
la lupta contra inflaþiei!
În condiþiile creºterii accelerate a
Cum singur nu am nicio preþurilor ºi a presiunilor exercitate
ºansã, prima mãsurã, pe asupra preºedinþilor Federal Reserve
lângã acþiunile individuale ºi ale fa- de a nu majora dobânzile, preºedinmiliei, va fi constituirea unei
tele Gerald Ford a venit cu o
organizaþii neguvernamentaidee “mãreaþã”: iniþierea unei
le, mai ales cã se primesc ºi
miºcãri de masã pentru combani de la guvern pentru cele
baterea inflaþiei, sub sloganul
de interes public, dedicatã
“Whip inflation now!” (n.a.
“coagulãrii” spiritului antiinBiciuiþi inflaþia acum!).
flaþionist al concetãþenilor.
Dupã cum scrie Wikipedia,
CÃLIN
Ideea nu este nouã. Ea a RECHEA combaterea inflaþiei trebuia
fost lansatã în spaþiul public
fãcutã prin încurajarea econoamerican de preºedintele Gerald misirii ºi disciplinarea consumului.
Ford în 1974. Pe fondul presiunilor
Aceleaºi mãsuri par sã fie încuraexterne privind convertirea dolarilor jate acum de Banca Naþionalã a
în aur, determinate, în mare parte, de României, care tocmai a majorat
iresponsabilitatea fiscalã a admi- dobânda de politicã monetarã cu
nistraþiei Johnson, preºedintele Ri- 0,25 puncte procentuale, pânã la
chard Nixon a anunþat, în august 2,25%, ºi a declarat, prin vocea gu1971, renunþarea la convertibilitatea vernatorului Mugur Isãrescu, cã “ne
batem cu inflaþia”.
dolarului în aur.
A fost, practic, un default mascat
În conferinþa de presã care a ural guvernului de la Washington, iar mat prezentãrii deciziei de politicã
toate “piedicile” din calea inflaþiei monetarã, conducãtorul BNR a

mai precizat cã “încercãm sã jugulãm anticipaþiile privind inflaþia”.
Dar de ce se doreºte doar jugularea
lor, când se ºtie cã vor “trage” din
nou aer în piept când va slãbi
strânsoarea?
De ce nu se urmãreºte jugãnirea
lor, astfel încât sã nu mai ameninþe
puterea de cumpãrare a românilor ºi
“dreptul” lor la credite ieftine pentru
totdeauna?
Guvernatorul Isãrescu considerã
cã noua majorare a dobânzii de politicã monetarã va reprezenta un pas
suficient pentru “jugularea aºteptãrilor inflaþioniste”, deºi precizeazã ulterior cã “inflaþia este acum determinatã în mare mãsurã de unele preþuri
administrate ºi de preþul þiþeiului”.
Primele sunt stabilite prin decizii guvernamentale, iar preþul petrolului
îºi transmite efectele în economia
naþionalã ºi prin intermediul cursului
de schimb.
Prin creºterea dobânzii, BNR urmãreºte ca “aceastã creºtere a preþurilor sã nu se transmitã în anticipaþiile publicului, a populaþiei ºi corporaþiilor”, deoarece “dobânzile la credite ar creºte mult mai mult”.
Instituþia monetarã a statului
român creºte, deci, dobânzile pentru
ca acestea sã nu creascã ºi mai mult
în viitor. “Chiar dacã pare paradoxal,
noi urmãrim, în esenþã, sã temperãm
inflaþia ºi odatã cu ea sã temperãm ºi
majorãrile de dobânzi”, a mai declarat guvernatorul Isãrescu în
conferinþa de presã.
(continuare în pagina 5)

l “Banca trebuia sã fie loialã, prudentã, temperantã, dreaptã cu clientul”
l “Între statutul de profesionist al finanþatorului ºi amatorismul
consumatorului nu se poate pune semnul egalitãþii” l “Nu este nici
raþional, nici echitabil ori moral ca din jocul fluctuaþiei monetare cu privire
la care consumatorul nu a fost corect informat, valoarea prestaþiei sale sã
fie dublatã, triplatã, în timp ce starea economicã avutã în vedere pentru
determinarea eligibilitãþii consumatorului a rãmas neschimbatã”
l “Este important de semnalat cã doar unele instituþii bancare au pus pe
piaþã creditul în CHF”

I

nstanþa clujeanã a emis o nouã
motivare impresionantã într-un
proces de îngheþare a cursului
francului elveþian, deschis de client
împotriva Piraeus Bank. Curtea de
Apel Cluj conchide cã profesionistul a acþionat în scopul prejudicierii partenerului contractual,
într-un mod excesiv ºi nerezonabil,
contrar bunei-credinþe.
Banca, din postura profesionistului, trebuia sã se manifeste cu loialitate, prudenþã, temperanþã în etapa
precontractualã, sã evalueze cu intenþie dreaptã, liceitate bonitatea viitoare a clientului în cazul unei devalorizãri importante ca amploare a
monedei, sã ia mãsuri active pentru
asigurarea acestui risc, aratã motivarea, obþinutã de ziarul BURSA.
Decizia, care este executorie, a
fost pronunþatã în luna decembrie
2017 ºi vine dupã ce tribunalul clujean a respins acþiunea formulatã de
reclamantã.
Curtea de Apel stabilizeazã cursul
de schimb CHF/RON, pentru efec-

RÃZBOI ÎN DNA

DAILY TELEGRAPH:
Soros a donat bani
pentru o campanie ce
urmãreºte renunþarea
la Brexit

Procurorul Mihaiela Iorga,
trimisã în judecatã de colegii
de la DNA Ploieºti
l Acuzaþiile procurorilor - favorizarea
fãptuitorului ºi fals intelectual în formã continuatã
l În prezent, Moraru Iorga Mihaiela
este reîncadratã provizoriu în cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie l Mihaiela Moraru Iorga,
procurorul care a instrumentat dosarul Microsoft

n Guvernul britanic nu
va organiza un nou
referendum

G

uvernul de la Londra, condus
de premierul Theresa May,
nu va organiza un al doilea
referendum privind apartenenþa Marii
Britanii la Uniunea Europeanã, conform declaraþiei fãcute ieri de purtãtorul de cuvânt al demnitarului, dupã ce
presa strãinã a informat cã miliardarul
american George Soros a donat bani
pentru oprirea Brexit-ului.
Purtãtorul de cuvânt a spus:
“Existã multe grupuri politice ºi de
campanie în aceastã þarã. (…) Poziþia prim-ministrului este clarã: þara a
votat sã pãrãseascã UE, ceea ce vom
face, ºi nu va exista un al doilea referendum”.
George Soros a donat 400.000 de
lire (453.000 euro) unei organizaþii
pro-UE care încearcã sã influenþeze
votul deputaþilor britanici privind
acordul final asupra Brexit.
“Prin intermediul fundaþiilor sale,
Soros a contribuit cu 400.000 de
lire”, a declarat Mark Malloch-Brown, preºedintele Best for
Britain, organizaþie acuzatã de cotidianul conservator Daily Telegraph
(pro-Brexit) cã ar complota pentru
renunþarea la Brexit.
Conform ziarului, aceastã campanie va fi lansatã “la scarã naþionalã”, luna aceasta, în vederea organizãrii unui al doilea referendum
care sã anuleze ieºirea Marii Britanii din UE.
V.R.

P

rocurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie Ploieºti au dispus, ieri,trimiterea
în judecatã, în stare de libertate, a inculpatei
Moraru Iorga Mihaiela, la data
faptelor ºi în prezent procuror în ca-

MCCLATCHYDC.COM:

“Invitarea lui Dragnea
în SUA - legãturã cu interesele
unui lobbyst american în zona
militarã”
l Circinus Defense SRL a încheiat, în februarie,
un acord cu Romarm, cu o valoare estimatã de
180 de milioane de euro

I

nvitarea preºedintelui PSD, Liviu Dragnea, în Statele Unite ºi a
ex-premierului Sorin Grindeanu
are legãturã cu interesele lobbystului
american Elliot Broidy în extinderea
afacerilor sale în zona contractelor
militare, conform publicaþiei americane McClatchydc.com, care a publicat o investigaþie privind afacerile
lui Broidy.
Sursa scrie cã una din firmele lui

Broidy, cel care a semnat invitaþia pentru Dragnea ºi Grindeanu în vederea
participãrii, în ianuarie 2017, la ceremonia de învestire a preºedintelui
american Donald Trump, ºi-a deschis
în luna mai 2017 o filialã în România:
Circinus Defense SRL, al cãrei acþionar, cu 99%, este Circinus LLC, firmã
specializatã în servicii high tech pentru
armatã, deþinutã de Broidy.
(continuare în pagina 4)

tuarea plãþilor în temeiul contractului de credit, pe toatã durata acestuia,
la cursul valabil la momentul semnãrii lui, respectiv 2,1514 lei/CHF.
În opinia instanþei de la Cluj, în
cazul consumatorilor care obþin venituri în moneda naþionalã, riscul de
credit trebuia evaluat în mod conform de cãtre profesionist ºi prin raportare la riscul valutar. “Banca trebuie sã se asigure în etapa precontractualã asupra faptului cã premise-

le necesare ºi avute în vedere pentru
eliberarea creditului pot sã subziste
pe toatã durata derulãrii contractului”, apreciazã Curtea, menþionând:
“Asimetria informaþionalã între
bancã ºi consumator nu poate fi
contestatã, iar profesionistul trebuie
sã valorifice acest avantaj cu responsabilitate.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 15)

Profiturile companiilor
vor alimenta bugetul de stat ºi
anul acesta
l Guvernul va cere, ca dividende, 90% din
câºtigurile companiilor din portofoliu

A

ºa cum se aºteptau analiºtii
din piaþa de capital, statul va
continua ºi anul acesta politica distribuirii a 90% din profiturile
companiilor din portofoliu, începutã

drul Direcþiei Naþionale Anticorupþie, pentru infracþiunile de favorizarea fãptuitorului ºi fals intelectual în
formã continuatã.
A.S.
(continuare în pagina 2)

anul trecut, dupã cum reiese dintr-un
memorandum aflat pe ordinea de zi a
ºedinþei de guvern de ieri.
Memorandumul este denumit:
“Mandatarea reprezentanþilor statului în Adunarea generalã a acþionarilor/ Consiliul de administraþie, dupã
caz, la societãþile naþionale, companiile naþionale ºi societãþile cu capital integral sau majoritar de stat, precum ºi la regiile autonome, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim
90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formã de dividende/vãrsãminte la bugetul de stat”.
A.A.
(continuare în pagina 5)

PENTRU ANUL 2017,

BRD propune distribuire
a 83% din profit ca dividende
l Banca a încheiat anul trecut cu un rezultat net de
1,4 miliarde de lei, în creºtere cu 85% faþã de cel din
2016 l Francois Bloch: “Ne aºteptãm ca dobânda
cheie sã atingã 3% pânã la sfârºitul anului”

B

RD - Groupe Societe Generale (BRD) a raportat pentru
anul trecut un profit net de
1.415 milioane de lei, în creºtere cu
85,3% faþã de cel din 2016, datorat
veniturilor solide din activitatea de
bazã ºi costului de risc pozitiv, conducerea bãncii urmând sã propunã o
ratã de alocare a profitului acþionarilor sub formã de dividende de 83%,
dupã cum au comunicat, ieri, repre-

zentanþii bãncii.
Francois Bloch, director general
al BRD, a precizat, ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, cã, astfel,
banca continuã tendinþa ultimilor
ani, în care a crescut rata de distribuþie a dividendelor, de la 50%, în
2015, ºi 70%, în 2016.
A.I.
(continuare în pagina 8)

