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Zona euro
amânã
eliberarea
tranºei pentru
Grecia

Mecanismul European de Stabilita-
te (ESM) - fondul de salvare al zonei
euro - a decis, la finele sãptãmânii tre-
cute, sã amâne acordarea tranºei de un
miliard de euro din cadrul programu-
lui de asistenþã financiarã destinat
Greciei, deoarece aºteaptã confirma-
rea din partea autoritãþilor de la Atena
cã au fost îndeplinite toate cerinþele
creditorilor internaþionali, conform
Reuters.

Un purtãtor de cuvânt al ESM a pre-
cizat cã Grecia a realizat progrese satis-
fãcãtoare, dar nu a îndeplinit chiar toa-
te cerinþele pentru acordarea creditu-
lui.

“Confirmarea din partea autoritãþi-
lor de la Atena încã este necesarã pen-
tru ca sã ne asigurãm cã unele plãþi de-
stinate acoperirii arieratelor sunt reali-
zate în întregime. Aceastã condiþie
este necesarã pentru eliberarea tranºei
de un miliard de euro din cadrul pro-
gramului de asistenþã financiarã. În
condiþiile date, board-ul ESM a ho-
tãrât sã amâne decizia de acordare a
tranºei”, a precizat oficialul ESM.

Banii din aceastã tranºã sunt dispo-
nibili pânã la data de 15 iunie.

V.R.

2 lei

CLIENT RAIFFEISEN BANK:

“Am luat un credit în CHF, iar banca
îmi spune cã am trei împrumuturi”
l Raiffeisen Bank: “Informaþiile de la debitor sunt greºite ºi incomplete”

Clienþii bãncilor continuã sã ne
scrie despre cazurile lor ºi de-
spre problemele pe care le

întâmpinã în relaþia cu instituþiile fi-
nanciare, iar poveºtile lor uimesc de
fiecare datã.

Dupã ce un client al unei bãnci ne-a
spus cã i-au fost cesionate ipotecile
aferente creditului sãu fãrã restanþe, iar
un alt debitor, al altei bãnci, ne-a tran-
smis cã, în timp ce executarea silitã
este suspendatã apartamentul sãu apa-
re la vânzare pe olx, zilele trecute, unul
dintre împrumutaþii în franci elveþieni

(CHF) la Raiffeisen Bank ne-a scris,
precizând cã, deºi a contractat un sin-
gur credit, în 2007, funcþionarii bãncii
i-au transmis, acum, cã apare în
sistemul bãncii cu trei împrumuturi.

Clientul bancar ne-a precizat: “De-
þin un credit acordat în moneda CHF
de cãtre Raiffeisen Bank la
22.06.2007, modificat la data de 11 iu-
lie 2017 prin act adiþional de
conversie.

În 2009 am deschis acþiune contra
Raiffeisen pe temeiul clauzelor abuzi-
ve, proces câºtigat de cãtre ANPC defi-
nitiv. Banca refuzã sistematic sã punã
în aplicare sentinþa judecãtoreascã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

CHRISTOPHER DEMBIK, SAXO BANK:

“Existã riscul unei corecþii
severe pe burse”

l “Relaxarea cantitativã – singurul instrument pentru evitarea unui crah bursier”
l “Provocarea-cheie pentru state, în urmãtoarele decenii, este sprijinirea
persoanelor care nu vor mai avea un loc de muncã pe termen lung”l
“Tehnologia blockchain - o revoluþie pentru întreaga industrie financiarã”

Reporter: Care sunt, din punctul
dumneavoastrã de vedere, efectele re-
tragerii Statelor Unite din acordul nu-
clear cu Iran?

Christopher Dembik: În opinia
mea, suntem martorii unei situaþii uni-
ce la nivel global, pentru cã Donald
Trump remodeleazã geopolitica ºi
economia mondialã.

Recunosc cã preºedintele american
a reuºit ºi unele lucruri bune, de pildã
în ceea ce priveºte Coreea de Nord, dar
retragerea din acordul cu Iran cred cã
este o greºealã.

Din punctul meu de vedere, proble-
ma þine de instabilitatea din Orientul
Mijlociu, ceea ce are un impact nega-

tiv asupra preþului petrolului. Acest
fapt se va rãsfrânge, în final, asupra
consumatorilor, în special a celor din
Statele Unite ale Americii, care vor
avea o putere de cumpãrare mai micã.

Totodatã, noi, la Saxo Bank, suntem
de pãrere cã economia globalã înceti-
neºte. În zona euro economia stagnea-
zã, în Statele Unite existã oarecare du-
bii cã ne aflãm la finalul unui ciclu
economic, iar China se confruntã cu o
decelerare puternicã. Prin urmare, exis-

tã multe riscuri. Activitate economicã
mai scãzutã, riscuri de naturã geopoli-
ticã, precum ºi costuri mai mari ale ca-
pitalului, ca urmare a dolarului mai pu-
ternic. Personal, sunt pesimist pentru
anii urmãtori în legãturã cu economia
globalã ºi, de asemenea, în legãturã cu
piaþa acþiunilor.

A consemnat

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 15)

Bursele sunt puternic supraeva-

luate ºi existã riscul unei corec-

þii severe sau poate chiar a unei

pieþe “bear”, iar în cazul apari-

þiei unui crah bursier în Statele

Unite, Rezerva Federalã va im-

plementa un nou program de re-

laxare cantitativã, deoarece po-

liticienii nu îºi vor asuma costul

social al unei crize economice,

este de pãrere Christopher

Dembik, director analizã macro

la Saxo Bank.

Potrivit domniei sale, pieþele se

confruntã cu multiple riscuri, date

de activitatea economicã redusã,

instabilitate geopoliticã, precum

ºi costuri mai mari ale capitalului.

DNA sã vinã sã vã ia!
Cap-coadã, este politicã întreaga

tãrãºenie din jurul revocãrii
procurorului ºef al

DNA, este politicã însãºi Deci-
zia Curþii Constituþionale a
României (CCR) cum cã
preºedintele este obligat sã re-
voce procurorul ºef al DNA la
propunerea ministrului ju-
stiþiei, este politicã decizia mi-
nistrului justiþiei sã propunã revocarea
ºi scopul politic al acestei acþiuni a Gu-
vernului PSD este sã-l scape de puºcã-

rie pe preºedintele PSD Liviu Dragnea -
stãpânul Guvernului ºi al Parlamentului

- ºi sã-i confere putere politicã
peste limitele îngãduite de Con-
stituþie vreunui ºef de partid sau
oricãrei funcþii în stat, pentru ca
acest exces de putere sã-l poatã
tranzacþiona politic, ceea ce, de-
sigur, înseamnã bani, cãci vorba
butadei, “mai multã putere

înseamnã mai mulþi bani, iar mai mulþi
bani înseamnã mai multe femei tinere”.

Toatã lumea implicatã (Curtea Con-

stituþionalã, ministrul justiþiei, premierul
ºi preºedintele), se fereºte ca dracul de
tãmâie sã admitã caracterul politic al de-
ciziei de revocare a procurorului ºef al
DNAºi caracterul politic al refuzului re-
vocãrii ºi într-o ipocrizie generalizatã, se
face cã bãtãlia s-ar purta, chipurile,
exclusiv pe tãrâmul argumentelor juri-
dice constituþionale.

(continuare în pagina 3)
MAKE

În Bucureºti, sâmbãtã, a avut loc un miting organizat de PSD care i-a prilejuit
fotografului nostru aceastã pozã frumoasã, abstracþie fãcând de faptul cã

participanþii la manifestaþie nu protestau împotriva Guvernului, ci îl susþineau fãrã
sã existe nicio ameninþare politicã. Poate cel mult o ameninþare din partea DNA.

O pozã care îþi înalþã inima

REFERERENDUMUL ELVEÞIAN PENTRU “BANI SÃNÃTOªI”:

Doar un sfert dintre voturi favorabile
Probabil cã un sfert dintre elve-

þieni au votat în favoarea Refe-
rendumului intitulat “Vol-

geld”, care a avut loc ieri, au informat,
tot ieri, iniþiatorii lui:

“În ciuda campaniei masive a adver-
sarilor Vollgeld, care a semãnat confuzie
ºi fricã ºi în ciuda dezinformãrii din par-
tea ConsiliuluiFederal ºi a BãnciiNaþio-
nale, probabil cã 26% au votat în fa-
voarea iniþiativei. Acesta este un succes
respectabil ºi aratã cã mulþi elveþieni
ºi-au dat seama cã producþia monetarã a
bãncilor comerciale private conduce la
numeroase probleme.”

Echivalentul românesc al lui “Vol-
lgeld” trebuie cãutat între expresiile
“Bani plini” sau “Bani întregi” sau
“Bani sãnãtoºi”; am optat pentru
aceastã ultimã formulã de traducere,
pentru cã este mai sugestivã, în opozi-
þie cu “Banii bolnavi”, adicã banii-da-
torie emiºi de bãncile comerciale la
iniþierea unei creditãri.

Subiectul Referendumului a fost
tratat pe larg, în exclusivitate în Rom-

ânia, în Ediþia Specialã a ziarului
BURSA de marþi (vezi “Revoluþia
bancarã din Elve-
þia”/MAKE/BURSA/05.06.2018 ºi
celelalte materiale conexe), fiind ab-
sent în restul presei din motive nelã-
murite; în pofida gradului ceva mai ri-
dicat de dificultate în prezentare, su-
biectul are o importanþã covârºitoare,
cãci elveþienii tenteazã o schimbare
radicalã a banking-ului.

Unii specialiºti sunt de acord cã mo-
dificarea plãnuitã de “Vollgeld” în

Elveþia, (în cazul cã ar fi reuºit), s-ar
propaga cu repeziciune în lume - ar fi
un fel de Apocalipsã pentru sistemul fi-
nanciar-bancar ºi ar zgudui felul în care
este structuratã societatea omeneascã.

Cele douã sondaje care au precedat
votul la Referendumul elveþian, au in-
dicat o proporþie de 35% din populaþie
în favoarea reformei propuse de
“Vollgeld”.

Iniþiatorii Referendumului explicã:
“Datoritã resurselor limitate ºi na-

turii complexe a problemei, comitetul

de iniþiativã, evident, nu a reuºit sã ilu-
mineze suficient populaþia. La aceasta
se adaugã ºi campania de înfricoºare a
lobby-ului bãncilor, care a contribuit
la rezultat.”

La închiderea ediþiei noastre,
duminicã, în ziua votului, nicidecum
sã dispunem de rezultate finale,
întrucât votul era încã în evoluþie..

Nici mãcar rezultatele Sondajului
BURSA printre cititorii sãi, pe acelaºi
subiect cu Referendumul elveþian, nu
erau disponibile, deoarece am planifi-
cat sã închidem votul duminicã, la
miezul nopþii.

În schimb dispunem de un articol
consistent despre natura banilor, scris
de domnul Gheorghe Piperea, în mod
special pentru BURSA ºi pentru oca-
zia Referendumului “Vollgeld”.

Îl publicãm în continuare.

(F.G.)

ANALIªTII
PRECONIZEAZÃ:

Preþul aurului va
urca la 1.400 de
dolari uncia în
2019
l Acest nivel nu a mai
fost atins din 2013

Cotaþia metalului galben va avea o
traiectorie ascendentã anul viitor, sunt
de pãrere analiºtii din domeniu, care
anticipeazã cã aceastã evoluþie va fi
generatã de deprecierea dolarului.

Bart Melek, ºef al departamentului
de strategii pe materii prime din cadrul
“TD Securities” din Toronto, afirmã,
citat de Bloomberg, cã preþul aurului
va începe sã se redreseze în ultimul tri-
mestru din 2018, când va atinge o me-
die de 1.375 dolari uncia, iar în 2019 va
ajunge la un vârf de 1.400 de dolari/
uncie, nivel care nu a mai fost înregis-
trat din 2013.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

(Citiþi, în pagina 14, “DIN CULISELE

UNEI DECIZII / Curtea cea micã”.)

(Citiþi, în pagina 2, “Manipularea

pieþei banilor”.)


