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atoria planetarã a cre-
scut la 247 de trilioa-
ne de dolari în primul
trimestru din 2018, în
creºtere cu 11,1% faþã
de perioada similarã
din 2017, conform
unei analize publicate
de Institutul Interna-
þional pentru

Finanþe (IIF), cel mai mare
grup de lobby al sectorului fi-
nanciar, transmite Reuters, re-
luat de Agerpres.

Cititorii BURSA (ca niciu-
nii alþii) trebuie avertizaþi cã
datele comunicate nu pot avea
acurateþe ºi cã au doar o funcþie expre-
sivã, chiar dacã parvin de la una dintre
sursele de informaþii dintre cele mai
serioase.

Nimeni în lume nu deþine cifrele co-
recte ale datoriei globale, un fapt recu-
noscut ºi de Fondul Monetar Interna-
þional, care în anii din urmã, a motivat
ignoranþa aceasta, invocând faptul cã
nu toate statele lumii sunt membre
FMI (de fapt, din 195 de state recuno-
scute, 189 sunt membre FMI, deci nu-i
cine ºtie ce diferenþã, dar, pentru con-

tabili conteazã!), cã nu toate raportea-
zã datele ºi mai ales cã unele ºi altele
calculeazã datoriile în moduri diferite.

Interesant este cã în intervalul celor
ºapte ani de când am publicat articolul
"Se schimbã Lumea!" (BURSA/
28.09.2011), unde am fãcut investiga-
þii pe cont propriu privitoare la datoria
globalã ºi Produsul Intern Brut plane-

tar, criticat pentru faptul cã,
zice-se, alãturarea celor douã
cifre n-ar fi "semnificativã", or-
ganismele financiare interna-
þionale au început sã se intere-
seze de aceastã pereche de ci-
fre, iar în ultimul timp sã le ra-
porteze publicului.

Concepþia acelui articol, aceeaºi
concepþie de la baza altora pe care
BURSA le-a publicat ulterior (vezi,
de exemplu, "O mare de haos"/
BURSA/28.03.2014) ºi pe care este
fundamentatã cartea "SOLUÞIA
CRIZEI / Terminus a quo" (prezen-
tã, în englezã, pe site-ul BURSA),
este cã lumea poate fi privitã ca ºi
când ar fi o familie cu buget de veni-
turi ºi datorii.

Este o ipotezã care stimuleazã cu-
riozitatea: este lumea solvabilã, ori

suntem faliþi, ca planetã?
Iar rãspunsul cifric este cã lumea

este falitã.
Lumea este falitã ºi nu va mai putea

niciodatã sã-ºi plãteascã datoriile.
Iatã, datoria planetarã (recunoscutã,

asumatã) tocmai a mai crescut cu 30 de
trilioane dolari faþã de cea de la aceeaºi
datã a anului trecut, în timp ce PIB pla-
netar a crescut cu doar 11 trilioane do-
lari.

Deci, în ultimul an, la fiecare dolar
împrumutat pe Planeta Pãmânt, au fost
create bunuri în valoare de circa 33 de
cenþi.

Atenþie!
Acest raport de 1/3 exprimã rentabi-

litatea creditului la nivel planetar!
Sigur cã situaþia creditului ºi cea a

produsului sunt dinamice ºi cã pierderi-
le de astãzi provin din gesturi fãcute cu
o jumãtate de an în urmã, dar, ignorând
dinamica, putem afirma ceva înfri-
coºãtor: oricare investitor pe credit, în
media ultimului an, a pierdut douã trei-
mi din valoarea creditului luat.

Curbele datoriilor ºi respectiv a
PIB, la nivel planetar, traseazã tendin-
þe divergente, în ultima decadã, scursã
de la declanºarea crizei financiare

mondiale.
Programele de relaxare cantitativã

derulate în SUA ºi Zona Euro au ali-
mentat masiv datoria mondialã, de
fapt banii emiºi suplimentar nu au fost
nimic altceva decât datorii suplimen-
tare.

Cum ai injecta supradoze direct în
sângele unui dependent de stupefiante,
cãci criza s-a numit "crizã de supraî-
ndatorare", iar autoritãþile americane
ºi europene au avut pretenþia cã dacã
umflã datoriile, atunci datoriile se de-
zumflã... înþelege cineva, ceva, din
asta?!

Oare cum poate cineva sã susþinã cã
a fost depãºitã criza de supraîndatora-
re, când supraîndatorarea a crescut la
supra-supraîndatorare?

Nu.
Înþelesul expresiei "dezvoltare eco-

nomicã" s-a pierdut, la nivel mondial.
Paradigma care a asigurat "dezvol-

tarea economicã" a lumii în ultimii 400
de ani - investiþiile pe baza creditului -
nu mai funcþioneazã.

Cu o datorie din ce în ce mai mare ºi
o producþie cu creºtere tot mai anemi-
cã, omenirea se îndreaptã cãtre un teri-
toriu necunoscut. n

FOSTUL NEGOCIATOR ªEF PENTRU
ADERAREA LA UE, VASILE PUªCAª:

“România nu s-a integrat
încã în UE”
l Vasile Puºcaº: “Poate avem politicieni de clasa a treia,
dar nu suntem membri de clasa a doua. România are încã
un potenþial puternic”

Vasile Puºcaº, cel care a deþinut, în
perioada 2000-2004, în timpul cabine-
tului Adrian Nãstase, funcþia de nego-
ciator ºef al României pentru aderarea
la Uniunea Eu-
ropeanã, a criti-
cat modul în
care guvernele
care s-au succe-
dat la conduce-
rea þãrii au înþe-
les sã imple-
m e n t e z e
politicile UE.

Criticile re-
feritoare la pe-
rioada post-aderare au fost formulate
de Vasile Puºcaº cu ocazia unui scurt
interviu acordat site-ului eurac-
tiv.com.

Conform fostului negociator ºef, de
când þara noastrã a aderat la UE, în ia-
nuarie 2007, guvernele care s-au suc-

cedat nu au reuºit sã finalizeze toate
mãsurile privind integrarea efectivã în
blocul european, deºi existã presiuni
puternice în þarã din partea mediului

de afaceri ºi
societãþii civile.

Vasile Puºcaº
a precizat: “Din
2004 încoace,
din nefericire,
guvernele nu
s -au anga ja t
foarte mult sã
implementeze
politicile UE.
Guvernele suc-

cesive, nu un guvern specific, atât con-
servatorii, cât ºi social-democraþii, au
urmat acelaºi model de politicã a UE
în interiorul þãrii”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

DRAGOª MESAROª, GOLDRING:

“Nu existã motive ca
SIF-urile sã creascã,
pânã în septembrie”

Nu existã motive ca, pânã la începu-
tul lunii septembrie, când se apropie
datele de înregistrare pentru dividen-
de, preþurile acþiunilor societãþilor de
investiþii financiare (SIF-uri) sã se
aprecieze, ne-a declarat Dragoº Mesa-
roº, director de tranzacþionare în ca-
drul societãþii
de brokeraj
Goldring, în
contextul în
care, în prima
parte a anului,
toate cele cinci
SIF-uri au
suferit scãderi
ale cotaþiilor.

Domnul Me-
saroº a detaliat:
“Luate punctual, cred cã SIF Moldova
are cel mai mic potenþial de creºtere,
pentru cã prezintã cel mai redus dis-
count (n.r. diferenþã) dintre Valoarea
Unitarã a Activului Net ºi preþ, de cir-
ca 20%.

Pe de altã parte, având în vedere

structura portofoliului ºi discountul
mare la care se tranzacþionazã, de
aproximativ 45%, consider cã SIF Ba-
nat-Criºana are, probabil, potenþialul
cel mai ridicat.

ªi SIF Muntenia are ceva perspecti-
ve de apreciere pentru cã a scãzut des-

tul de mult în
acest an ºi inves-
titorii ar putea
intra la cumpã-
rare pentru a lua
dividendul.

În ceea ce
priveºte SIF Ol-
tenia, este mai
dificil sã mã
pronunþ pentru
cã evoluþia pre-

þului acþiunii depinde foarte mult de
ceea ce va face societatea cu banii pro-
veniþi din vânzarea pachetului deþinut
la Banca Comercialã Românã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 5)

RÃZBOIUL COMERCIAL ESCALADEAZÃ

SUA ameninþã China
cu noi taxe vamale

Statele Unite au redactat o listã su-
plimentarã de produse importate din
China, cu o valoare de 200 de miliarde
dolari anual, pe care
ameninþã sã le taxeze
cu începere din luna
septembrie, a anunþat
recent reprezentantul
american pentru Co-
merþ, Robert Lighthi-
zer, noteazã AFP.

A d m i n i s t r a þ i a
preºedintelui Donald
Trump sporeºte astfel
presiunea în rãzboiul
comercial cu China
care s-a concretizat
sãptãmâna trecutã în
impunerea unor taxe
vamale pentru im-
porturi chinezeºti în
valoare de 34 miliar-
de de dolari. O mãsu-
rã legatã de un diferend asupra pro-
prietãþii intelectuale la care Beijingul a
rãspuns imediat prin taxe echivalente,
potrivit Agerpres.

Noile taxe vamale avute în vedere

vor acoperi importuri chinezeºti în va-
loare totalã de 50 de miliarde de dolari,
a precizat marþi Robert Lighthizer

într-un comunicat.
Produsele vizate de
aceste taxe beneficia-
zã de “transferuri for-
þate de tehnologii”, o
practicã pentru care
americanii acuzã Chi-
na. Noua listã de pro-
duse include diverse
alimente, chimicale,
minereuri , tutun,
electronice, articole
de papetãrie.

China s-a declarat
“ºocatã” de anunþul
SUA. Ministerul Co-
merþului de la Beijing
a precizat, ieri, cã im-
punerea de tarife va-
male pentru mai multe

bunuri de import din China este com-
plet inacceptabilã, iar autoritãþile chi-
neze vor trebui sã rãspundã mãsurilor
anunþate de Washington.
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