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e fondul atenþiei aproa-
pe exclusive acordate
de presã “complotului”
de “asasinare” a pre-
ºedintelui Camerei De-
putaþilor, pre-
mierul Viorica
Dãncilã a sem-
nat o ordonanþã

pentru modificarea ºi comple-
tarea OUG 64/2007, ale cãrei
prevederi vor conduce la “asa-
sinarea” economicã a þãrii
într-un viitor nu prea îndepãr-
tat.

Cum? Prin introducerea unei modi-
ficãri a Articolului 3 din OUG
64/2007, care aratã cã “În cazul opera-

þiunilor de administrare a riscurilor
aferente obligaþiilor de natura datoriei
publice guvernamentale, Ministerul
Finanþelor Publice este autorizat sã re-
alizeze, în numele statului, tranzacþii

cu instrumente financiare deri-
vate pentru acoperirea riscurilor
asociate portofoliului de datorie
publicã guvernamentalã. În
acest scop, Ministerul Fi-
nanþelor Publice poate încheia
contracte de compensare ºi/sau
de compensare cu clauza de exi-
gibilitate imediatã cu instituþii

financiare ºi/sau cu entitãþi înfiinþate
în acest scop de cãtre instituþiile
financiare”.

Modificarea legislaþiei privind da-

toria publicã aratã cã autoritãþile se
pregãtesc pentru vremurile când nu
vor mai putea reduce ponderea dato-
riei în PIB prin lansarea unor prognoze
optimiste de creºtere a economiei, dar
ºi pentru creºterea ponderii împrumu-
turilor în valutã, pe fondul unui avans
accelerat al dobânzilor pentru moneda
naþionalã.

Noþiunea de “tranzacþii pentru aco-
perirea riscurilor” sunã foarte bine ºi
creeazã impresia de prudenþã în admi-
nistrarea datoriei publice, dar nu este
deloc aºa, dupã cum demonstreazã
mai multe studii de specialitate, dar,
mai ales, experienþa unor þãri precum
Grecia sau Italia, care ºi-au ascuns
mulþi ani adevãrata dimensiune a dato-

riei publice cu ajutorul unor mari bãnci
internaþionale.

În cazul Greciei, bancherii de la
Goldman Sachs au “construit” un in-
strument swap special pe baza “unor
rate de schimb fictive”, dupã cum mai
scrie Der Spiegel, iar aceastã tranzac-
þie nu a apãrut în statistica privind da-
toria publicã, în condiþiile în care “re-
gulile de raportare de la Eurostat nu
cer înregistrarea tranzacþiilor cu
derivate financiare”.

Un dealer de instrumente derivate
declara atunci pentru revista germanã
cã “regulile Maastricht pot fi evitate în
mod legal prin folosirea tranzacþiilor
swap”.

(continuare în pagina 2)

ÎN PLINE NEGOCIERI COMERCIALE

SUA ºi China îºi impun
reciproc noi taxe vamale

SUA ºi China ºi-au impus reciproc,
începând de ieri, noi taxe vamale de
25% pentru produse în valoare de 16
miliarde de dolari, decizia în acest sens
venind într-un moment în care cele
douã pãrþi au reluat negocierile comer-
ciale care urmãresc sã punã capãt dis-
putelor în domeniu.

Noile taxe vamale
introduse de Wa-
shington duc valoa-
rea totalã a produse-
lor chinezeºti taxate
cu 25% la 50 de mi-
liarde de dolari. Ca
rãspuns la decizia de
ieri, China aplicã ta-
rife vamale de 25%
pentru produse americane de o valoare
similarã, care variazã de la motociclete
Harley-Davidson la bourbon ºi suc de
portocale.

Administraþia americanã, condusã
de Donald Trump, acuzã China de
practici neloiale ºi furt de proprietate
intelectualã, drept pentru care face
presiuni asupra þãrii asiatice pentru ca
aceasta sã îºi reducã excedentul comer-
cial uriaº pe care îl are în relaþia cu
SUA.

În acest context, negociatorii ameri-
cani ºi chinezi au lansat miercuri, la
Washington, negocieri menite sã punã
capãt rãzboiului comercial. Acestea
urmau sã se încheie ieri, însã, deºi par-
tea chinezã era optimistã înaintea dis-
cuþiilor, preºedintele american Donald

Trump a afirmat cã nu
se aºteaptã “la mare
lucru” în urma discu-
þiilor.

Anterior, Trump a
ameninþat cã va im-
pune tarife vamale
suplimentare asupra
tuturor produselor
chinezeºti exportate
anual spre SUA, în

valoare de aproximativ 500 de miliar-
de de dolari, dacã Beijingul nu acceptã
o modificare semnificativã a practici-
lor sale din domeniul proprietãþii inte-
lectuale, a programelor de subvenþii
industriale ºi nu va cumpãra mai multe
bunuri americane.

SUAînregistreazã un deficit comer-
cial anual de 335 miliarde de dolari în
relaþia cu China.
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ADRIAN MITROI, PROFESOR DE FINANÞE
COMPORTAMENTALE:

“Bãncile nu ne vor da
niciodatã din prãjitura lor”

Bãncile nu ne vor da niciodatã “din
prãjitura lor”, este de pãrere Adrian
Mitroi, profesor de finanþe comporta-
mentale, care subliniazã, într-un inter-
viu acordat ziarului BURSA, cã insti-
tuþiile de credit au ocolit marile proiec-
te de investiþii. În
opinia domniei sale,
orice paradis fiscal
este caduc, optimiza-
rea fiscalã nemai-
fiind un model de bu-
siness. Adrian Mitroi
susþine cã, în acest
an, bãncile nu vor
mai putea sã-ºi
deducã total pierderi-
le, conform noilor reglementãri.

Afirmaþiile specialistului vin în
condiþiile în care din rezultatele publi-
cate de un numãr de peste zece institu-
þii de credit din þara noastrã reiese cã
bãncile de la noi - cel puþin cele care
ºi-au raportat bilanþul - au înregistrat
profituri în creºtere, în primul seme-
stru al acestui an, unele având chiar
evoluþii impresionante.

Printre altele, domnul Mitroi ne-a
spus cã la baza profiturilor bancare stau
taxele ºi impozitele mici, descoperirea
provizioanelor, licitaþiile pe piaþa titlu-

rilor de stat, tendinþele digitale, cursul
valutar stabil ºi dobânzile scãzute.

Referitor la evoluþia ROBOR,
Adrian Mitroi ne-a declarat: “Indicele
ROBOR este doar o parte din credita-
re, care este o parte din creditarea

mare, ºi nu e rãu ca el
sã creascã, pentru cã
starea lui este aco-
modatã condiþiilor
economice actuale,
cu o creºtere econo-
micã de 4% ºi o ma-
jorare de salarii con-
sistentã - între 14% ºi
20% în fiecare an.
Nu avem cum sã

rãmânem jos cu costul creditului. Mi-
siunea ROBOR ºi cea a inflaþiei este sã
ne scadã aceastã putere de cumpãrare
oferitã de angajatori”.

În opinia domniei sale, dacã þara
noastrã ar fi avut un grad de bancariza-
re la nivelul celui european, adicã de
peste douã ori ºi jumãtate faþã de cel
actual, atunci bãncile ar fi avut o profi-
tabilitate mult mai mare.

EMILIA OLESCU

SURSE:

“Autoritãþile vor ca
Eximbank sã preia
Banca Româneascã”

Autoritãþile noastre ar dori ca
Eximbank sã achiziþioneze Banca
Româneascã, susþin unele surse din
piaþa bancarã.

Legat de subiect, fostul bancher Lu-
cian Isar a postat, ieri,
pe blogul sãu: “Penul-
timul deal Isãre-
scu-Dragnea: Exim-
bank pusã sã cumpere
Banca Româneascã”.

Nici reprezentanþii
BNR ºi nici cei ai
Eximbank nu au co-
mentat referitor la in-
formaþia de mai sus.

Amintim cã Banca Naþionalã a Ro-
mâniei (BNR) nu ºi-a dat avizul pe
achiziþia Bãncii Româneºti de cãtre
OTP Bank. În luna martie, banca a in-
format piaþa de capital cã BNR “a noti-
ficat subsidiara din România a OTP

Bank, printr-o scrisoare adresatã ma-
nagementului în data de 14 martie,
asupra faptului cã nu a aprobat achizi-
þia de cãtre OTP Bank România S.A. a
pachetului de acþiuni deþinute de Ban-

ca Naþionalã a Gre-
ciei la Banca Ro-
mâneascã, în valoare
de 99,28%, ºi a por-
tofoliului suplimen-
tar din România
aparþinând altor sub-
sidiare ale NBG”.

În context, sursele
noastre au spus cã
Banca Româneascã

trebuie sã fie mult mai bine capitaliza-
tã, iar OTP Bank sã demonstreze cã
are capacitatea sã o absoarbã.

E.O.
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IRESPONSABILITATEA FISCALÃ A AUTORITÃÞILOR URCÃ PE NOI CULMI

Guvernul va ascunde
dimensiunea adevãratã a datoriei
publice prin derivate financiare
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