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China impune taxe
vamale la peste o
sutã de produse
din SUA

China impune, începând de
ieri, tarife vamale unui numãr
de 128 de produse alimentare

de provenienþã americanã, importuri
care se ridicã la 3 miliarde de dolari,
potrivit anunþului fãcut de Ministerul
Comerþului de la Beijing, care men-
þioneazã cã mãsura este un rãspuns la
decizia recentã a Washingtonului de a
taxa importurile de oþel ºi aluminiu
din China.

O gamã de 120 de produse america-
ne, printre care fructele ºi vinul, vor
avea o taxã de import de 15%, iar opt
produse, inclusiv carnea de porc, de
25%.

Totodatã, Ministerul chinez al Co-
merþului le-a cerut Statelor Unite sã re-
vinã asupra deciziei privind taxele pe
importurile de oþel ºi aluminiu.

Administraþia Trump este aºtepta-
tã sã prezinte, în aceastã sãptãmânã,
lista de produse chinezeºti pentru
care va aplica tarife ca reacþie la po-
liticile Beijingului de transfer de
tehnologie. Lista de bunuri chine-
zeºti care totalizeazã importuri
anuale de 50-60 de miliarde de dola-
ri va include în mare parte produse
de înaltã tehnologie, iar tarifele vor
intra în vigoare peste mai bine de
douã luni, conform unor oficiali ai
administraþiei americane.

V.R.

2 lei

VREA DESPÃGUBIRI DE 3 MILIARDE
DOLARI

Cea mai mare bancã din
Ucraina dã în judecatã
PricewaterhouseCoopers

Cea mai mare bancã din Ucrai-
na, PrivatBank, a acþionat în
judecatã subsidiarele din

Ucraina ºi Cipru ale firmei internaþio-
nale de consultanþã Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), pentru nereguli în au-
diturile pe care i le-a efectuat aceasta
în perioada 2013-2015,
anunþã Reuters.

Acesta este cel mai re-
cent dintr-un ºir de proce-
se intentate în urma naþionalizãrii Pri-
vatBank, în 2016, dupã ce politica de
creditare riscantã i-a provocat bãncii
un deficit de capital de peste 5,5 mi-
liarde de dolari, potrivit bãncii
centrale de la Kiev.

Autoritãþile ucrainene au retras deja

dreptul PwC de a efectua servicii de audit
pentru bãncile din þarã, din cauzã cã nu a
semnalat neregulile de la PrivatBank.

Dar, conform PwC, aceastã inter-
dicþie nu este justificatã.

PrivatBank a anunþat cã a dat în jude-
catã vineri subsidiarele PwC Ukraine ºi

PwC Cyprus, la un tribunal
din Cipru.

“PrivatBank a avut de
suferit ca urmare a încãl-

cãrii grave a atribuþiilor ºi responsabi-
litãþilor de cãtre PwC în verificarea ra-
poartelor financiare ale bãncii”, a infor-
mat instituþia financiarã.

A.V.

(continuare în pagina 8)

DE LA LISTARE ªI PÂNÂ ÎN PREZENT,

Evoluþie preponderent sub preþul din ofertã pentru
titlurile DIGI
Acþiunile Digi Communica-

tions NV (DIGI), compania
mamã a RCS&RDS, ce au

fost listate la Bursa de Valori Bucu-
reºti (BVB) pe data de 16 mai 2017,
dupã derularea unei oferte publice
pentru 25,6% din societate, au avut o
evoluþie proponde-
rent negativã, cotaþia
situându-se, în cea
mai mare parte a tim-
pului scurs de la in-
trarea în ringul bur-
sei, sub preþul la care
s-a închis oferta pentru investitorii in-
stituþionali, de 40 de lei/unitate.

Practic, în perioada 16 mai 2017 –
30 martie 2018, preþul acþiunii ope-

ratorului de telecomunicaþii a scãzut
cu 18,47%, de la 41,7 lei/unitate, pri-
mul preþ de tranzacþionare a acþiunii
la BVB, la 34 de lei, ultimul preþ al
titlului DIGI din luna martie a
acestui an.

Raportat la preþul din ofertã, cotaþia
companiei la BVB a
suferit un declin de
15%, pentru aceeaºi
perioadã.

Spre deosebire, in-
dicele BET, referinþa
bursei locale, care,

începând cu data de 3 iulie 2017 cu-
prinde ºi acþiunile DIGI, a urcat cu
3,07% în intervalul menþionat (pro-
centaj calculat pe baza valorilor de

închidere a coºului de acþiuni).
Nici în anul curent acþiunile opera-

torului de telecomunicaþii nu au avut
un parcurs pozitiv, cotaþia DIGI co-
borând cu 10,53%, în intervalul 29
decembrie 2017 – 30 martie 2018,
cea mai slabã evoluþie din cadrul
principalului indice al pieþei, care s-a
apreciat, în aceeaºi perioadã, cu
12,39%.

De altfel, de la începutul anului, în
afarã de DIGI, din componenþa BET,
doar Transelectrica (TEL) ºi MedLife
(M) au suferit pierderi, de 4,28%, res-
pectiv 3,23%.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 15)

O VARIANTÃ CÂªTIGÃTOARE PENTRU ROMÂNIA ªI SISTEMUL
BANCAR ROMÂNESC:

Modelul de business al bãncilor sã se
adreseze ºi interesului public al þãrii gazdã

Analizele economice fac tot mai
mult referire la una din lecþiile crizei fi-
nanciare: ciclul de creºtere pre-crizã
bazat pe credit ºi un manage-
ment “selectiv” al riscurilor,
creºterea preþului activelor ºi
o productivitate stagnantã nu
poate fi replicat ºi nici suste-
nabil. Modelul aplicat aproa-
pe generalizat a creat mutaþii
economice ºi financiare fãrã
precedent, finalizate, printre
altele, prin dezechilibre, ine-
galitãþi ºi o tânãrã generaþie
lipsitã de perspectiva locului
de muncã ºi de transparenþa
în procesul de dezvoltare a
carierei profesionale. Consi-
der cã se impune tot mai mult ca politi-
cile cu privire la securitatea socialã ºi

creºterea nivelului de trai sã fie efectiv
puse în practicã ºi în felul acesta sã se
creeze condiþiile pentru o mai mare sta-

bilitate socialã, politicã ºi fi-
nanciarã necesarã pentru o
dezvoltare durabilã ºi suste-
nabilã la nivel naþional ºi Eu-
ropean. Numesc aceastã stare
a economiei un “Model de
creºtere sustenabilã care com-
binã stabilitatea socialã cu di-
namismul economic”. Trac-
þiunea realã cãtre asemenea
dezvoltare poate fi datã prin
realizarea unui echilibru dina-
mic în cadrul unui ciclu virtu-
os între: consum, investiþii ºi
comerþ.

Comunitatea bancarã europeanã a
intrat într-o perioadã de aversiune la

risc prin reducerea expunerilor, atât a
celor în stoc, cât ºi a unora noi. Restruc-
turarea activitãþii bancare, prin aplica-
rea unui model de business caracterizat
de cele mai multe ori de un accent pe
activitãþile non-credit ºi de reducerea
costurilor (concedierea unor salariaþi,
în special cu experienþã, dar ºi cu salarii
mari, cât ºi închiderea unui numãr mare
de unitãþi teritoriale) a compensat par-
þial cerinþele noilor reglementãri cu pri-
vire la capital ºi lichiditate. Cerinþele de
profitabilitate ale acþionarilor au fost
într-o mãsurã mai micã realizate. Toate
aceste mutaþii s-au produs concomitent
cu o contrapartidã riscantã reflectatã în
scãderea calitãþii serviciilor ºi a modu-
lui de satisfacere a cerinþelor clienþilor
ºi a protecþiei acestora.

(continuare în pagina 4)

ANALIªTII:

Relaxarea fiscalã ºi majorãrile
de salarii ne-au adus aproape

de situaþia din 2008
l Dochia: “Este o iluzie sã crezi cã veniturile bugetare pot fi mãrite bãtând din
palme” l Cabat: “Bãncile nu prea sunt interesate sã asculte de BNR, iar banca
centralã nu prea are cum sã le forþeze, pentru cã piaþa bãlteºte de lichiditate”
l Dumitru: “Un deficit de 3%, în condiþiile în care economia este într-un boom
puternic, este mult prea mare”

Mãsurile adoptate de Guvern
- atât cele de relaxare fi-
scalã, cât ºi majorãrile sa-

lariale - ne-au adus aproape în situaþia
din 2008, cand economia s-a prãbuºit
de la un nivel foarte înalt, considerã
economiºtii. Potrivit acestora, dacã nu
vom adopta rapid mãsuri de contraca-
rare a dezechilibrelor din piaþã, þara
noastrã va fi cea mai afectatã din Eu-
ropa, dupã ce va începe o nouã crizã.

Analistul financiar Aurelian Dochia
ne-a precizat: “De foarte multã vreme
arãtãm cu degetul cãtre aceste riscuri.
Am spus în mai multe ocazii cã toate
mãsurile care au fost luate vor avea anu-
mite consecinþe ºi vor face condiþiile de
echilibru macroeconomic mult mai difi-
cile. Iatã cã acest lucru s-a întâmplat.
Dezechilibrele care s-au acumulat au
condus la aceste consecinþe. ªi BNR a
avertizat referitor la aceste aspecte,
trãgând unele semnale de alarmã”.

Este o iluzie sã crezi cã veniturile
bugetare pot fi mãrite bãtând din pal-
me, adaugã specialistul, menþionând:
“În programele electorale se vorbeºte
despre îmbunãtãþirea colectãrii. Am
auzit acest lucru de foarte mulþi ani,
dar în practicã nu se poate face nimic,
imediat, în acest sens. Sã mergi pe te-
ren din partea fiscului ºi sã pui presiu-

ne pe comercianþi, sã provoci deschi-
derea unor procese în justiþie care, în
final, sunt câºtigate de oamenii de afa-
ceri, nu mi se pare o soluþie optimã de

creºtere a colectãrii.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

BÃNCI

Raportat la preþul din
ofertã, cotaþia companiei la
BVB a suferit un declin de

15%, pentru aceeaºi
perioadã.

Prof. Univ. Dr.
NICOLAE
DÃNILÃ,
Academia

Oamenilor de
ªtiinþã din
România

Surse: Adrian Tãnase vizeazã poziþia
de administrator la Depozitarul Central
Adrian Tãnase, directorul ge-

neral al Bursei de Valori Bu-
cureºti, a fost cooptat ca ad-

ministrator provizoriu în Consiliul de
Administraþie al Depozitarului Cen-
tral, în urma renunþãrii la funcþie a lui
Cristinel Sandu Popescu, ºi urmeazã
sã primeascã un aviz din partea ASF,
potrivit unor surse din piaþã.

Se pare cã acesta a fost deja inter-
vievat de cãtre Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF).

Totodatã, acþionarii Depozitarului

urmeazã sã decidã, în Adunarea Gene-
ralã din 16/17 mai, confirmarea lui
Adrian Tãnase, pentru mandatul în CA.

Printre planurile lui Adrian Tãnase la
cârma BVB se numãrã diversificarea
ofertei de produse, dar ºi implementa-
rea serviciilor Contrapãrþii Centrale, re-
spectiv relansarea pieþei de derivate.

În opinia sa, agenþia de evaluare
FTSE Russell ar putea, într-un scena-
riu foarte optimist, sã promoveze piaþa
noastrã de capital la statutul de emer-
gentã anul acesta. “În cazul MSCI, nu

cred cã se va întâmpla asta (n.r. promo-
varea) mai devreme de 2020”, ne-a
spus Adrian Tãnase, adãugând: “Pri-
ma etapã, în ceea ce priveºte MSCI, ar
fi includerea într-un watchlist (n.r. listã
de monitorizare), moment din care ar
începe numãrãtoarea inversã, la fel
cum s-a întâmplat în cazul FTSE care
ne-a inclus pe lista de monitorizare în
septembrie 2016”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

DOSARUL REVOLUÞIA

Lazãr cere preºedintelui urmãrirea
penalã faþã de Ion Iliescu, Petre
Roman ºi Gelu Voican Voiculescu
l Procurorii: “Noua conducere politicã ºi militarã instauratã dupã data de
22.12.1989 a determinat uciderea, rãnirea prin împuºcare, vãtãmarea integritãþii
fizice ºi psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui numãr mare de persoane”
l Pânã la execuþia soþilor Ceauºescu, la data de 25 decembrie 1989, au fost
identificate trei tentative de lichidare fizicã a acestora

Procurorul general Augustin La-
zãr a transmis, ieri, preºedintelui
Klaus Iohannis cererea de efec-

tuare a urmãririi penale, în dosarul Re-
voluþiei, în legãturã cu sãvârºirea in-
fracþiunii contra umanitãþii, faþã de Ion
Iliescu, Petre Roman ºi Gelu Voican
Voiculescu, informeazã PÎCCJ.

Administraþia Prezidenþialã a preci-
zat, asearã, cã cererea procurorului ge-
neral Augustin Lazãr a ajuns la Cotro-
ceni.

(continuare în pagina 2)


