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Lucian Isar: De ce nu scade Robor rapid sub
2%? Isarescu ameninta credibil bancile
„Bancile au picat intre interesul personal al lui Isarescu de a tine Robor-ul
ridicat in lupta si presiunea pentru un nou mandat la BNR si interesul
guvernantilor de a avea un Robor scazut pentru a ajuta cresterea economica
reala, a ajuta familiile si firmele cu imprumuturi In lei si pentru a nu pune
presiune pe costul finantarii statului Roman in propria moneda”, scriie Lucian
Isar intr-o analiza pe care o redam integral in randurile de mai jos.
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Robor scade cu cateva puncte de baza pe zi (Adica multipli de 0.01%) desi doar diferenta intre
bid si ask este de 33 de puncte de baza (adica 0,33%).
Motivul este frica bancherilor de a nu il supara pe Isarescu, care pe final de mandat poate fi
violent in exprimare si manifestari.
Isarescu a confirmat zvonurile in conferinta de presa de ieri privind pe de o parte presiunea
exercitata pe banci sa tina Robor ridicat si pe de alta parte primisiunea facuta bancilor ca rezolva
el problema in parlament:
1. Isarescu a afirmat ca va merge el in Comitetul de Macrostabilizare sa ii arate lui Teodorovici
de ce trebuia sa fie consultat inaintea acestei propuneri de taxare. Pentru bancheri mesajul este
ca o sa ii arate Isarescu lui Teodorovici cine este lobbystul sef a sistemului si nu se face sa
surprinzi lobbystul ca il costa cadouri de craciun.2. Isarescu a afirmat ca Parlamentul decide atat

pe forma finala a Ordonantei precum si pe prelungirea mandatul la BNR. Pentru bancheri
mesajul este ca Isarescu a rezolvat problema cu atatea Parlamente incat nu doar ca va rezolva
cu ordonanta dar isi permite sa nu vina in Comisiile din Parlament cand este chemat desi
Parlamentul il numeste si cenzureaza.3. Isarescu a trecut la santaj cu achizitia de titluri de stat.
Pentru bancheri mesajul este ca Isarescu le cere sa sicaneze licitatiile Ministerului de Finante.
Problema pentru bancheri este ca au picat In plasa la Legea Darii In Plata cand au crescut
avansurile la cererea lui Isarescu si au trebuit sa se regrupeze rapid, dupa ce au inregistrat
pierderi pe mana lui Isarescu. In acest caz Ministerul de Finante nu doar ca are un buffer de
trezorerie de 7 luni dar se si poate imprumuta usor de pe piata externa. 4. Isarescu a cerut
bancherilor sa vina cu explicatii exact cum le-a cerut si la Darea in Plata sub pretextul de a nu
mai folosi lucrativ persoana lui Isarescu pe post de lobbyst. Pentru bancherii mesajul este simplu
si anume sa foloseasca bugetele ce rezulta din mentinerea ridicata a Robor pentru publicitate si
pentru a pune presiune pe presa si pe politicieni In campania electorala pentru a il ajuta pe
Isarescu in alegerile pentru CA BNR.
Santajul lui Isarescu este credibil pentru bancheri. Acestia chiar cred ca Isarescu face ce vrea cu
Parlamentul Romaniei.
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