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”Majorarea dobânzilor
pe termen lung

poate afecta creºterea
economicã”

(Interviu cu Gyula Fater, CEO OTP Bank România)

Reporter: Cum a încheiat anul 2021
sistemul bancar? Dar instituþia de credit
pe care o reprezentaþi?

Gyula Fater: Cred cã 2021 a fost un
an de creºtere ºi inovare pentru sistemul
bancar, urmând puternica tendinþã de di-
gitalizare a domeniului. Au existat multe
proiecte interesante, programe de investi-
þii ºi o dezvoltare operaþionalã de ansam-
blu pe întreaga piaþã, ceea ce înseamnã cã
sectorul financiar este într-o stare bunã ºi
pregãtit pentru noi provocãri, dupã doi ani
în care a învãþat cum sã depãºeascã efec-

tele cauzate de pandemia globalã.
Chiar dacã acum existã un exces de li-

chiditate pe piaþã, putem observa cã bãn-
cile fac faþã foarte bine ºi se adapteazã ra-
pid la actualizãrile ºi schimbãrile politi-
cilor monetare. Acest lucru aratã cã exi-
stã multã flexibilitate ºi deschidere ope-
raþionalã pentru a se adapta la noile ce-
rinþe ºi condiþii ale pieþei.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

C
reºterea ratelor dobânzilor este un antidot pentru inflaþie, iar riscurile de inflaþie
prelungitã trebuie luate în serios, este de pãrere Gyula Fater, CEO OTP Bank România.
Printre altele, domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã, deocamdatã, evoluþia infla-
þiei este pe o traiectorie ascendentã ºi va continua pe acest trend pânã când preþurile
energiei vor scãdea la un nivel mai sustenabil ºi pieþele internaþionale vor prelua con-

trolul asupra lichiditãþii: „Odatã ce BNR va interveni din nou ºi vor avea loc mai multe ajustãri,
costul banilor va creºte ºi este posibil ca, pânã la sfârºitul anului, dobânda de referinþã sã
atingã pragul de 2,75-3%”.
Anul trecut a însemnat multã presiune asupra menþinerii unor costuri bune de finanþare pen-
tru clienþi, în timp ce România are cea mai mare dobândã realã negativã din regiune, a mai
precizat ºeful OTP Bank România.
Pentru 2022, premisele sunt diferite, iar situaþia pare mai dificilã, în opinia bancherului, care
apreciazã cã, în cazul în care inflaþia nu poate fi controlatã ºi împinsã înapoi la nivelul de
3-5%, impactul va fi destul de grav, întrucât creºterea ratelor dobânzilor pe termen lung poa-
te afecta creºterea economicã.

Cea mai mare bursã
de criptomonede din
lume investeºte
200 de milioane de dolari
în Forbes
l Compania care editeazã revista Forbes se listeazã anul
acesta, la New York

B
inance Holdings, operatorul ce-
lei mai mari burse de criptomo-
nede din lume - dupã volumul
tranzacþiilor, face o investiþie

strategicã de 200 de milioane de dolari
în Forbes Global Media Holdings Inc.,
compania care editeazã revista Forbes,
anunþã Financial News London. Investi-
þia vine într-un moment în care Forbes
se pregãteºte sã se listeze la bursã prin
intermediul Magnum Opus Acquisition
Ltd. - o companie de achiziþii cu scop
special (SPAC).

Investiþia Binance reprezintã jumãta-
te din angajamentele de plasamente pri-
vate în sumã de 400 de milioane de dolari
anunþate de Forbes ºi Magnum Opus
Acquisition pentru finalizarea acordulu-
lui dintre editurã ºi firma SPAC.

Acordul cu Binance este aºteptat sã se
finalizeze pânã la sfârºitul lunii martie,

conform declaraþiilor transmise sãptãm-
âna trecutã de Forbes ºi Magnum Opus,
care au subliniat: “Tranzacþiile cu Ma-
gnum Opus ºi Binance vor ajuta Forbes
sã-ºi maximizeze brandul ºi valoarea”.

Binance va ajuta la consilierea Forbes
cu privire la activul sãu digital ºi strategia
“Web3” - o versiune încã nerealizatã a
internetului, în care aplicaþiile “descen-
tralizate” bazate pe blockchain ºi cripto-
monede sunt utilizate pe scarã largã.

Binance a renunþat la un
proces împotriva Forbes,
anul trecut

În februarie anul trecut, Binance a re-
nunþat la un proces împotriva Forbes, re-
vistã cu o existenþã de 104 ani.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Certificatele de carbon,
arma perfectã pentru
distrugerea economicã
a Europei

A
meninþarea Rusiei la adresa se-
curitãþii energetice a Europei
este promovatã la cote
paroxistice de “oamenii

de bine”. Gazele care ar putea
veni prin Nord Stream 2 nu sunt
decât un instrument pentru sub-
jugarea permanentã a civilizaþiei
occidentale. Nu mai este loc ºi
timp sã ne întrebãm cum este po-
sibilã subjugarea unei civilizaþii
avansate de cãtre niºte “barbari”
care, practic, nu înþeleg nimic.

Din pãcate pentru civilizaþiile “avan-
sate”, existã destule precedente istorice

în care “barbarii” s-au dovedit a fi doar
eliberatori.

Dar toate aceste “paralele”
sunt inutile. Europa, dacã dorim
sã utilizãm noþiunea “uzurpatã”
de Uniunea Europeanã pentru
a-ºi crea o oarecare legitimitate,
nu trebuie sã se teamã de
barbari.

În situaþia actualã, orice
“barbar” care îºi respectã nume-
le nu ar risca niciun fel de

“asalt” asupra “fortãreþei europene”.
Motivul este foarte simplu.

(continuare în pagina 12)

Refluxul democraþiei

I
deea cã democraþia (evident, despre
cea liberalã e vorba!) este un regim
politic slab, care nu rezistã decât ac-
cidental asaltului autoritarismului

din exterior ºi al extremismului din inte-
rior, nu este nouã. Deja în 1983
Jean-François Revel prezisese, în „Cum
sfârºesc democraþiile” (Com-
ment les démocraties finissent),
cã fragilitatea democraþiilor în
faþa autoritarismelor ºi totalitari-
smelor va duce la prãbuºirea
acestora. Iar mecanismul acestui
reflux democratic, de care un de-
ceniu mai târziu se ocupa ºi Sa-
muel Huntigton (în „Al treilea
val”) presupunea insinuarea sub-
tilã a ideilor autoritariste ºi extremiste
prin toate interstiþiile sistemului demo-
cratic pentru a-l submina din interior.

Odatã cu apariþia miºcãrilor de masã
ºi intrarea „poporului” în istorie, mai cu
seamã dupã primul rãzboi mondial, de-
mocraþia liberalã a fost mereu contestatã,
fie pe motiv cã nu este adaptatã contextu-
lui cultural („formele fãrã fond”), fie
pentru cã nu ar putea asigura mijloace
eficace pentru dezvoltarea socialã. La
noi, de exemplu, aceasta temã dragã pro-
pagandiºtilor de la fosta academie de

partid ªtefan Gheorghiu, a fost folositã
imediat dupã cãderea comunismului
pentru a relativiza democraþia liberalã. În
acest fel naþional-comunismul ceauºist a
devenit principala sursã ideologicã a ex-
tremiºtilor „auriferi” de astãzi care, nu de
puþine ori, au fost sub influenþa directã a

ºtefangheorghiºitilor reconver-
tiþi în profesori de teorie politicã
ºi socialã.

Criza economicã din 2008 ºi,
mai nou, efectele pandemiei de
Covid19 au oferit oportunitatea
inamicilor democraþiei liberale
de a afirma superioritatea ilibe-
ralismului (Ungaria lui Viktor
Orban), autoritarismului (Rusia

lui Vladimir Putin) sau totalitarismului
(China lui Xi Jinping). Ori, în mai mare
mãsurã decât Rusia putinistã - care rãm-
âne, dupã criteriile lui Acemoglu ºi Ro-
binson din „De ce eºueazã naþiunile?” o
dictaturã extractivã - China lui Xi Jin-
ping se doreºte ºi se prezintã ca alternati-
va la democraþia liberalã. De aceea, ulti-
ma ediþie a Indicelui democraþiei, cerce-
tare realizatã de Economist Intelligence
Unit (EUI) începând din 2006, este pusã
sub semnul Provocãrii Chinei.
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