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Va fi 2014 anul în care prognozele extreme devin realitate?
L a sfârºi tul f iecãrui an,

analiºtii de la Saxo Bank îºi
publicã “prognozele

scandaloase” pentru anul ur-
mãtor. Natura extremã a
acestora a fost mereu diferi-
tã de cea a previziunilor
“normale”, cum ar fi evolu-
þia indicilor bursieri, a cur-
surilor valutare sau a creºte-
rii economice.

Dar vremurile s-au schimbat rapid
ºi evenimentele extreme au ajuns tot
mai comune. În prognoza pentru
2014, Steen Jakobsen, economistul
ºef de la Saxo Bank, scrie cã “schim-
barea va veni doar ca urmare a
eºecului politicilor încercate pânã
acum ºi nu de la «iluminarea» proac-
tivã a factorilor decizionali”, în con-
diþiile în care “bãncile centrale ºi gu-
vernele nu mai au soluþii, evitã asu-
marea oricãrei responsabilitãþi pen-
tru ceea ce s-a întâmplat ºi evitã, de
asemenea, reformele reale pentru
depãºirea situaþiei în care ne aflãm”.

Nici nu a început bine anul, iar
Jakobsen a fost nevoit sã-ºi actualizeze
blogul de pe site-ul TradingFloor.com
pentru a anunþa, cu o oarecare

surprindere, cã primele douã dintre
prognozele extreme sunt aproape de

realizare.
“Impozitul asupra averii

introdus în UE va anunþa reî-
ntoarcerea la economia în stil
sovietic” este prima prognozã
a celor de la Saxo Bank, care
aratã cã astfel se va face
“miºcarea finalã cãtre un stat
european totalitar”, iar aceasta

va completa “revenirea la modelul
economic al Uniunii Sovietice”.

Ce l-a determinat pe Jakobsen
sã afirme cã prognoza impozitului
pe avere este aproape de realizare?
Un nou studiu publicat pe site-ul
FMI chiar în Ajunul Crãciunului.
Profesorii Carmen Reinhart ºi
Kenneth Rogoff, de la Universita-
tea Harvard, prezintã lecþiile învã-
þate ºi pe cele uitate ale crizelor fi-
nanciare ºi ale crizelor datoriilor
suverane (n.a. “Financial and So-
vereign Debt Crises: Some Les-
sons Learned and Those Forgot-
ten”, FMI, WP/13/266, Decem-
brie 2013).

Conform studiului, povara dato-
riilor din þãrile dezvoltate a atins cote

extreme, iar soluþia trebuie sã inclu-
dã restructurarea acestora, alãturi de
impozitarea averilor, pe fondul con-
tinuãrii mãsurilor de represiune fi-
nanciarã. “Dimensiunea problemei
aratã cã restructurãrile sunt necesa-
re, mai ales în þãrile de la periferia

Europei, iar mãrimea lor depãºeºte
cu mult ceea ce se admite public în
prezent”, scriu autorii.

Încercarea de evitare a scenariului
de mai sus ar implica o comasare a
datoriilor publice din zona euro ºi
utilizarea banilor contribuabililor

din þãrile nucleului dur al zonei euro
pentru bail-out-ul periferiei, dupã
cum mai aratã Reinhart ºi Rogoff,
dar ºi aceste fonduri ar fi insuficien-
te, iar þãrile “donatoare” riscã rece-
siuni prelungite.

Profesorii de la Harvard apreciazã
cã autoritãþile europene se aflã, încã,
în faza de negare a dimensiunii ade-
vãrate a problemei datoriilor, fapt
demonstrat de politicile adoptate
pânã în prezent, politici care pornesc
de la premisa reluãrii creºterii nor-
male printr-un amestec de austeritate
ºi rãbdare.

Dar a cui rãbdare? Dupã cum aratã
acutizarea tensiunilor sociale în þãri
ca Spania, Italia sau Franþa, se pare
cã populaþia este foarte aproape de
limita rãbdãrii.

S-a ajuns, oare, la condiþiile pro-
pice aplicãrii unui impozit pe avere
în Europa, în numele echitãþii socia-
le? În curând vom vedea care este
opinia “elitelor” europene, dar nu
înainte de alegerile pentru Parla-
mentul European. Cota de impozi-
tare a fost deja estimatã în Monito-
rul Fiscal publicat de FMI în octom-
brie 2013 (n.a. vezi ºi articolul

“Dupã bail-in ºi supertaxe, va veni
ºi jupuirea directã a cetãþenilor?”,
BURSA, 15.10.2013).

Acolo se aratã cã “pe baza datelor
din sondajul privind consumul ºi si-
tuaþia financiarã a gospodãriilor rea-
lizat în cadrul Eurosistemului, este
nevoie de o taxã de 10% din avuþia
netã a gospodãriilor pentru a reduce
datoria publicã din zona euro la ni-
velul înregistrat la sfârºitul anului
2007”.

Tocmai tendinþa accentuatã de
creºtere a tensiunilor sociale la nive-
lul continentului, pe fondul aºa-nu-
mitelor politici de austeritate, i-a de-
terminat pe analiºtii de la Saxo Bank
sã vinã cu a doua prognozã “scanda-
loasã” pentru 2014: “Alianþa
anti-UE va deveni cel mai mare grup
în Parlamentul European”.

Dar mai este aceastã previziune
cu adevãrat “scandaloasã”, în con-
textul în care adjectivul pare potri-
vit, mai degrabã, politicilor impuse
de autoritãþile europene pentru
menþinerea privilegiilor lor exorbi-
tante?

(continuare în pagina 15)

Vânzarea Nextebank – semnalul
unor retrageri din sistemul
nostru bancar?

Î
nceputul acestui an pare sã mar-
cheze debutul retragerii unor
grupuri bancare din þara noastrã,

miºcare încadratã într-o tendinþã
regionalã aflatã în desfãºurare ºi
despre care analiºtii se aºteaptã sã se
accelereze în perioada urmãtoare.

Astfel, în cea de a doua zi a lui
2014, instituþia financiarã maghiarã
MKB Bank a anunþat cã a semnat, pe
31 decembrie 2013, contractul de
vânzare a pachetului de acþiuni pe
care îl deþine la Nextebank, repre-
zentând 96,3% din capitalul social al
acesteia. Cumpãrãtorul ºi valoarea
tranzacþiei nu au fost dezvãluite, însã
fondul de investiþii Emerging Europe

Accession Fund (EEAF), administrat
de Axxess Capital, a informat, vineri,
cã a achiziþionat instituþia de credit.

Aceasta este cea de a doua încer-
care a ungurilor de la MKB sã vândã
Nextebank, fosta MKB Romexterra
Bank, dupã cea din urmã cu aproape
doi ani. În aprilie 2012, grupul finan-
ciar anunþa cã se înþelesese cu admi-
nistratorul de investiþii american
“PineBridge Investments”, urmând
ca acesta sã preia Nextebank, dupã
obþinerea aprobãrii din partea Bãncii
Naþionale a României (BNR).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 4)
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Prejudiciul reclamat de clienþii
“Harinvest”, de trei ori mai mare
lDeputatul Andreea Paul acuzã ASF de neglijenþã

Piaþa de capital are de rezolvat,
la începutul acestui an, o pro-
blemã restantã din 2013 – ca-

zul “Harinvest”, însã graba nu pare
sã fie prea mare.

La finalul anului trecut, Autorita-
tea de Supraveghere Financiarã a ce-
rut tuturor investitorilor care au de-
rulat tranzacþii prin “Harinvest” ºi
care se considerã prejudiciaþi sã de-
punã sesizãri pânã la data de 15 ia-
nuarie 2014.

Pânã în prezent, numãrul clienþi-
lor “Harinvest” care au reclamat cã

au fost pãgubiþi a urcat vertiginos, în
perioada vacanþei, ajungând la 72, la
finalul sãptãmânii trecute, în timp ce
prejudiciul estimat se ridicã la apro-
ximativ 3,5 milioane de euro.

În luna noiembrie, clienþii “Harin-
vest” Râmnicu Vâlcea au sesizat cã
au rãmas fãrã bani ºi acþiuni în con-
turi dupã ce brokerul le-ar fi utilizat
ca sã acopere pierderi din tranzacþii
cu produse structurate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Vã urez mult umor!
B

unã ziua!
La mulþi ani!
Sã fiþi fericiþi ºi sãnãtoºi!
Fie ca anul 2014 sã vã

aducã ce vã doriþi!
Pentru cã, oricum, vã aduce ºi

ceea ce nu v-aþi fi dorit niciodatã ºi
nici nu v-aþi gândit
cã s-ar putea – este
ultimul an în care
mai aveþi drepturi
depline asupra ba-
nilor pe care îi de-
puneþi în bãnci.

Din 2015, când
bãncile vã vor confisca banii depuºi,
nu veþi mai avea dreptul sã vã
plângeþi nicãieri – genul acesta de
furt este, deja, acceptat legal în
Uniunea Europeanã, sub numele de
“bail-in” (în România, încã nu, pen-
tru cã trebuie ca, mai întâi, sã aderãm
la Uniunea bancarã; dar îmi imagi-
nez cât de lesne vom fi admiºi, de
vreme ce în sistemul nostru bancar,
circa 90% este capital strãin ºi de
altfel, avem obiºnuinþa sã ne ali-
niem, fãrã sã ne mai împiedicãm de
mãrunþiºurile legislaþiei autohtone).

Prin urmare, Noul An 2014 este ul-
timul, înainte de aceastã rãsturnare.

Anul 2014 nu va fi ca 2013, pentru
cã îl pregãteºte pe 2015.

Este interesant cu câtã placiditate
este primitã aceastã informaþie; oame-
nii ridicãdinumeri ºi celmult, zâmbesc
–“Cenepriveºtepenoi?Nuavempeste
100 de mii de euro în cont!”

ªi te privesc ciudat când le spui cã

tocmai ei, cei care nu deþin nici o leþ-
caie în conturi bancare, vor fi primii
afectaþi.

Vor fi afectaþi încã din Anul acesta
Nou, 2014, când marile companii
vor trebui sã-ºi finalizeze modul prin
care sã evite sã le fie confiscate capi-
talurile de cãtre înfometatul sistem
bancar european, iar companiile mai
mici vor începe sã ia cunoºtinþã de
canibalismul european legalizat.

Unele companii se vor reloca pe
alte continente, impulsionând
creºterea ºomajului (ºi prin urmare,
piaþa muncii îºi va înãspri condiþiile
de angajare); altele se vor înscrie
într-o cursã de-a ºoarecele ºi pisica,
mutându-ºi conturile bancare, de pil-
dã, în Singapore, unde, deocamdatã,
mâna lungã a autoritãþilor mafiote

europene nu îi poate ajunge (dar asta
va avea consecinþe asupra colectãrii
bugetare, ale cãrei nevoi vor fi
transferate asupra populaþiei).

Operaþiunea “bail-in”, conceputã
pentru salvarea bãncilor europene,
paradoxal, va distruge sistemul ban-
car ºi va scufunda
Continentul.

La fel cum un
meteorit de dimen-
siunea unui bloc de
locuinþe ar ºterge
viaþa pe Pãmânt,
tot aºa Planeta nu
va mai putea supravieþui, cum este
organizatã astãzi, fãrã Europa.

Aceastã crizã financiarã mondia-
lã, declanºatã în 2008, despre care
lumea a crezut cã vine ºi pleacã, aºa

cum îi ºade bine oricãrei crize,
aceastã crizã îºi va dezvãlui þinta, rã-
masã necunoscutã pânã acum: ea
vrea sã ne modifice modul în care
trãim, modul în care gândim, modul
în care simþim, modul în care suntem
organizaþi ºi felul în care înþelegem

lumea.
Aceastã crizã –

aceasta în mijlocul
cãreia ne aflãm –
nu este ciclicã.

Acestã crizã nu
mai pleacã pânã
nu îºi atinge þinta.

Planeta financiarã nu îi poate re-
zista.

În cele mai îndulcite cifre, datoria
totalã planetarã este de patru ori mai
mare decât Produsul Intern Brut glo-

bal; în estimãrile severe, datoria pla-
netarã este mai mare de zece ori sau
chiar mai mult.

Metoda rostogolirii datoriei cãtre
viitor, pe lângã stupiditate, ºi-a atins
limita – în disperare de cauzã, Euro-
pa a trecut la furt; iar datoria creºte
mai repede decât producþia.

Polarizarea averilor are loc în pa-
ralel cu agravarea crizei – banii de
buzunar ai celor mai bogaþi 12 mi-
lioane de cetãþeni ai lumii aproxi-
meazã cifra de 46 de trilioane de do-
lari, adicã atât cât însumeazã datoria
publicã globalã.

Repet, este vorba de banii de bu-
zunar, nu de valoarea averilor.

Iar când spun cã sistemul ºi-a atins
limita, nu mã refer la “limita mora-
lã”, ci la limita funcþionalã: sistemul

în care trãim nu mai funcþioneazã.
Curând, vom avea de descoperit

cã nu câºtigarea banilor ºi chiverni-
sirea lor este principala noastrã pro-
blemã; ci felul în care ne concepem
pe noi înºine ºi cum ne concepem
credinþele.

Deja, înþelesurile pe care religiile
ni le oferã par nepotrivite.

Transformarea radicalã a sistemu-
lui în care suntem organizaþi va agra-
va nepotrivirea ºi ea va deveni publi-
cã, nemaiputând fi reþinutã, ca astãzi,
între capii lãcaºurilor de cult.

Anul 2014, acesta în care am
pãºit, este crucial.

Vã urez “La mulþi ani!” ºi mult,
mult umor.

Scuze cã, în acest articol, îmi lip-
seºte. n

MAKE

RCS-RDS, pierderi de peste
25 milioane euro în primele
ºase luni din 2013
l Ofertã publicã voluntarã de preluare la un preþ
de peste 16 ori mai mare decât cel de pe piaþã
l Ioan Bendei revine în poziþia de administrator
al companiei, dupã o lunã de la demisie

Compania RCS-RDS, unul
dintre cei mai importanþi ju-
cãtori din piaþa telecom ºi

media, a înregistrat, în prima jumã-
tate a anului trecut, pierderi de
113,46 milioane lei, echivalentul a
peste 25 milioane euro, potrivit in-
formaþiilor ofertei de preluare vo-
luntarã de cãtre RCS a acþiunilor
UCR Bucureºti. Afacerile compa-

niei de telecom au totalizat peste un
miliard lei, pentru aceeaºi perioadã.

În 2012, potrivit datelor Ministeru-
lui Finanþelor Publice, RCS-RDS a
trecut pe profit (88 de milioane de lei),
dupã ce, în 2011, compania anunþase o
pierdere de 12,5 milioane de lei.

VLAD PÂRVU
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An
Datorie publicã globalã

(trilioane USD)
Avere HNWI

(trilioane USD)
2008 30,5 32,8
2009 33,2 38,9
2010 38,6 42,7
2011 43,7 42,0
2012 46,9 46,22

Sursa: The Economist, Capgemini
ºi RBC Wealth Management

HNWI (High Net Worth Individuals) persoane care deþin, în afara reºedinþei ºi a afacerilor, valori de peste un milion de dolari.


