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”Un program pentru companiile listate
de emitere de obligaþiuni - soluþie
de susþinere a mediului de afaceri”

(Interviu cu Dan Schwartz, Managing Partner, RSM Romania SRL)

Reporter: Cum vedeþi situaþia eco-
nomicã actualã?

Dan Schwartz: Dacã întrebarea se
referã la România, atunci tot ceea ce
pot spune este cã, în momentul de faþã,
nu dispunem de date suficiente pentru
a face o analizã exactã a economiei
româneºti ºi a situaþiei economice ac-
tuale, în contextul crizei Covid 19. Nu
putem vorbi de date precise ºi, în lipsa
acestora, cred cã este riscant sã tragem
concluzii pripite ºi definitive.

Ceea ce este cert este faptul cã deci-
zia României de a aplica mãsuri de izo-
lare socialã ºi personalã relativ dure nu
are cum sã fie o decizie care sã fie bene-
ficã economiei. A opri total sau parþial
activitatea economicã ºi chiar socialã

reprezintã mãsuri menite sã ducã la di-
minuarea ritmului de creºtere, care vor
avea drept prime ºi rapide consecinþe:

- scãderea producþiei ºi chiar intra-
rea în proceduri de reorganizare, insol-
venþã ºi faliment a unor întreprinderi
care activeazã în domeniile cele mai
afectate (industria hotelierã, alimenta-
þie publicã de toate categoriile, turi-
smul, industria serviciilor personale de
igienã ºi înfrumuseþare, organizarea de
jocuri de noroc, transport internaþional
de persoane, rutier, feroviar ºi mai ales
aerian etc.);

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Speculanþii sunt þapi
ispãºitori doar pentru
autoritãþile inepte ale
unui stat eºuat

Publicarea datelor privind inflaþia
din luna martie 2020 a fost un bun pri-
lej pentru dirijarea atenþiei po-
pulaþiei cãtre “speculanþi”,
care nu mai ºtiu cum sã profite
de “oportunitatea” oferitã de
pandemia de coronavirus.

Dar cum este posibil sã de-
clari vinovãþia unor categorii
de cetãþeni, mai ales fãrã justi-
ficãri bine fundamentate, când
îndemnurile la solidaritate
curg de peste tot? Sau o astfel de acþiu-
ne este perfect justificatã, dar numai
atunci când autoritãþile inepte ºi ire-
sponsabile ale unui stat eºuat cautã
þapi ispãºitori?

Într-o declaraþie pentru ziarul
BURSA, Adrian Vasilescu, consultant
de strategie în cadrul Bãncii Naþionale
a României, a precizat cã “scumpirea
alimentelor din martie este întreþinutã
de întoarcerea speculanþilor” ºi a su-

bliniat cã “sunt câteva poziþii în coºul
de consum unde preþurile manifestã

extravaganþã, au crescut foarte
mult ºi au stricat media”.

Dar unde au fost “speculan-
þii” pânã acum? Cumva pe piaþa
imobiliarã, profitând de politica
ultrarelaxatã a BNR în ceea ce
priveºte condiþiile de finanþare
ºi de subvenþiile oferite de gu-
vern, care au dus preþurile locu-
inþelor cu mult dincolo de pute-

rea de cumpãrare a românilor? De ce
nu lanseazã consultanþii BNR
avertismente ºi în acest caz?

Iar apoi, ce ar trebui sã facã nu doar
“speculanþii”, ci întreaga populaþie a
României, în condiþiile în care Banca
Naþionalã a anunþat, printre alte mãsu-
ri de relaxare monetarã, cã va trece la
cumpãrarea titlurilor de stat de pe piaþa
secundarã prin tipãrire?

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

C
rize economice ºi sociale precum cea produsã de Covid 19 re-
prezintã,dincolode toate neajunsurile lor,stimulente puter-
nice pentru cei care dau dovadã de capacitate antreprenoria-
lã, inventivitate, inovare ºi flexibilitate în gîndire ºi îºi folo-

sescacestecalitãþiîntr-uncadrustrictlegalºimoralpentruaidentifi-
ca oportunitãþi ºi a le transforma în realitãþi palpabile, considerã
consultantul fiscal Dan Schwartz, Managing Partner al companiei de
audit si consultanþã RSM Romania SRL. În opinia domniei sale, a opri
total sauparþial activitateaeconomicãºichiarsocialãreprezintãmã-
suri menite sã ducã la diminuarea ritmului de creºtere.
Dan Schwartz ne-a oferit un amplu interviu în care ne-a prezentat
opiniile sale despre mãsurile adoptate de autoritãþile noastre în
combaterea pandemiei de Covid 19 ºi pentru susþinerea mediului de
afaceri,darºisoluþiile pe care le vede domniasavalide pentru ieºirea
companiilor din perioada de crizã.

ÎN PERIOADE DE CRIZÃ

Derivatele - plasa de
protecþie a portofoliilor
l Alin Brendea, Prime Transaction: “În lipsa instrumentelor derivate,
singura variantã practicã pentru diminuarea riscurilor este
diversificarea spre sectoare reziliente la crizã ºi, în special, creºterea
procentului de cash din portofoliu”l Lucian Isac, Estinvest:
“Speculatorii sunt cei care reprezintã contrapartea investitorilor ce
folosesc derivatele pentru a-ºi proteja deþinerile din piaþa spot”
l “Faptul cã s-a optat pentru o Contraparte Centralã localã este cea
mai bunã soluþie, pentru cã, astfel, entitatea se poate adapta specificului
pieþei noastre”, este de pãrere Lucian Isac

Instrumentele financiare derivate ar
fi furnizat o soluþie foarte eficace de
protecþie a portofoliilor investitorilor
în faþa scãderilor puternice ale preþuri-
lor acþiunilor de la Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB), apãrute pe fondul mã-
surilor luate de autoritãþi în multe pãrþi
ale lumii, pentru a încetini rãspândirea
pandemiei de Covid-19, sunt de pãrere
brokerii consultaþi de Ziarul BURSA.

În plus, investitorii sau traderii ar fi
putut sã implementeze diferite strate-
gii de tranzacþionare care le-ar fi oferit

posibilitatea ca, pentru orizonturi mai
scurte de timp, sã profite de volatilita-
tea ridicatã a pieþei.

Alin Brendea, director general ad-
junct al societãþii de brokeraj Prime
Transaction, ne-a transmis: “În con-
textul actual, principalul avantaj al de-
rivatelor l-ar fi constituit existenþa
unor instrumente de protecþie în faþa
riscului de depreciere a portofoliului”.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

DECRET PREZIDENÞIAL, ÎN PLINE CONVULSII
PARLAMENTARE:

România, încã 30 de zile
în stare de urgenþã

Posibilitatea plafonãrii preþurilor la
medicamente, alimente, utilitãþi, mili-
tarizarea spitalelor civile acolo unde
situaþia o va impune,
suspendarea perioa-
dei de preaviz în ca-
zul personalului me-
dical care demisione-
azã în timpul stãrii de
urgenþã, menþinerea
mãsurii suspendãrii
cursurilor în unitãþile
de învãþãmânt, pre-
cum ºi cele privind
transportul de marfã ºi de persoane
sunt o parte dintre prevederile decretu-
lui de prelungire a stãrii de urgenþã, cu
încã 30 de zile, emis, ieri, de
preºedintele Klaus Iohannis.

Înainte de a enumera mãsurile pe

care noul decret prezidenþial le impune
a fi luate de Guvern, preºedintele s-a
referit ºi la liderii politici care au anun-

þat cã vor aproba ac-
tul respectiv în Par-
lament doar dacã
vor fi îndeplinite
anumite condiþii.
Klaus Iohannis a
spus: “În pofida re-
stricþiilor impuse,
nu existã semne ale
unei eventuale înce-
tiniri a pandemiei la

nivel global, numãrul persoanelor in-
fectate ºi al deceselor fiind zilnic în
creºtere.

GEORGE MARINESCU
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