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DEªI ªTIA DE PROBLEMELE COMPANIEI DE ASIGURÃRI

ASF a indus în eroare
BERD ca sã cumpere
acþiuni la grupul care
deþine Euroins
l Statul român este acþioanar la BERD

B
anca Europeanã
de Reconstruc-
þie ºiDezvoltare
(BERD) a fost
înfiinþatã în
1991 cu misiu-
nea de a ajuta
crearea unei ,,noi

Europe centrale ºi de Est�� post-rãzbo-
iul Rece. Statul român este unul dintre
acþionari ºi a subscris la capital 144,07

milioane de euro (corespunzãtor
celor14.407deacþiuni pecare le
deþine. Reprezentantul Rom-
âniei, ca acþionar, în board-ul
guvernatorilor BERDestemini-
strul de finanþe, în prezent
Adrian Câciu, iar alternanþa o
asigurã guvernatorulBNR(pen-

tru totdeauna Mugur Isãrescu).
Câºtigurile BERD sunt ºi câºtiguri-

le statului român, ca acþionar. Pierderi-

le BERD sunt ºi pierderile statului
român. Muºamalizarea solvabilitãþii
Euroins cu complicitatea conducerii
ASF, începând cu anul 2021, reprezin-
tã pierdere pentru statul român ºi indu-
cere în eroare a Bãncii Europene
pentru Reconstrucþie ºi dezvoltare.

Pentru cã:
În anul 2021, BERD a devenit ac-

þionarul Grupului de Asigurãri Euro-
ins din Bulgaria (EIG). Anunþul a fost

fãcut înOctombrie 2021,BERDdeve-
nind acþionar cu pânã la 10%din com-
pania mamã a Euroins România (care
reprezintã ºi cea mai mare parte din
Grupul de Asigurãri Euroins Bulga-
ria). BERD a decis în Octombrie 2021
sã punã 30 de milioane de euro în gru-
pul bulgar de asigurãri, convinsã fiind
de soliditatea companiei Euro-
ins România.

(continuare în pagina 9)
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Inflaþie ridicatã ºi riscuri
laadresabugetului -
consecinþele
cutremuruluidinTurcia
l Scãderea preþurilor acþiunilor ºi creºterea randamentelor

obligaþiunilor dupã cutremur au evidenþiat temerile legate de

creºterea economicã ºi cheltuielile publice în excesl Selva

Bahar Baziki, economist Bloomberg: ”Cheltuielile publice legate

de cutremur vor fi echivalente cu 5,5% din PIB-ul Turciei”

P
eisajul economic descurajant
al Turciei va exacerba cata-
strofa umanitarã provocatã de
cutremurele care au lovit þara

sãptãmâna aceasta, primele estimãri
ale pagubelor arãtând spre o inflaþie
ridicatã ºi riscuri la adresa bugetului,
conform unei analize Bloomberg.

Turcia a suspendat recent tranzac-
þiile pe principala sa bursã dupã o scã-
dere bruscã, iar lira este susþinutã prin
mãsuri de sprijin. Între timp, activele
financiare turceºti ale cãror miºcãri nu
sunt restricþionate s-au stabilizat în
mare mãsurã, unele chiar
apreciindu-se ieri.

Analiºtii încearcã sã evalueze im-
pactul exact al cutremurelor asupra
economiei Turciei, þarã cu un PIB de
819 miliarde de dolari, care se con-
fruntã deja cu creºterea dezechilibre-
lor ca urmare a unor politici �neorto-
doxe� destinate limitãrii inflaþiei ºi, în

acelaºi timp, diminuãrii dobânzilor.
Scãderea preþurilor acþiunilor ºi
creºterea randamentelor obligaþiunilor
dupã cutremur au evidenþiat temerile
legate de creºterea economicã ºi
cheltuielile publice în exces, noteazã
sursa citatã.
Nick Stadtmiller, Medley
Global Advisors: �Costul
dezastrelor loveºte Turcia
într-un moment în care
încrederea investitorilor era
deja fragilã�

În contextual mai sus menþionat,
Nick Stadtmiller, analist la Medley
Global Advisors din NewYork, spune
citat de Bloomberg: �Costul acestor
dezastre loveºte economia Turciei
într-un moment în care încrederea in-
vestitorilor era deja fragilã.

V.R.
(continuare în pagina 12)

Homo sapiens delens

S
-a dezlãnþuit din nou. �Natu-
ra�. Mama care ne-a hrãnit la
sînul ei, ca specie, poate fi ºi
mînioasã. Poate aduce di-

strugerea. Poate nimici. Forþele ei,
chiar ºi atunci cînd ne sunt cunoscu-
te, rãmîn în cea mai mare parte din-
colo de puterea de stãpînire tehnolo-
gicã a lui homo sapiens. Un cutre-
mur, o suitã de cutremure. Cîteva mi-
nute ºi mii de oameni zac morþi aco-
periþi de moloz, printre dãrîmãturi.
Zeci, poate sute de mii rãniþi. Alte
sute de mii rãmaºi, dintr-o clipã
într-alta, fãrã adãpost, fãrã mijloace
de întreþinere ºi de subzistenþã. Nu-i
aºa cã-i reconfortantã vãicãreala
asta?! Vai, noi oamenii, bietele victi-
me ale forþelor tenebroase ale unei
naturi distrugãtoare. Cãreia trebuie

sã-i smulgem cu încrîncenate ºi înde-
lungi eforturi de gîndire, cu sute ºi
mii de ani de practici defectuoase ºi
activitãþi detrimentale, atît pentru ea,
cît ºi pentru noi, secretele ºi mijloa-
cele de a ne folosi de capacitãþile ei,
pentru a ne asigura supravieþuirea ºi
dezvoltarea! O �Naturã� care pare
mai degrabã geloasã decît generoasã,
prea puþin binevoitoare cu specia pe
care a ridicat-o în vîrful lanþului tro-
fic pe planeta numitã Pãmînt.

E de ajuns sã schimbi un pic per-
spectiva, însã, pentru a bãga de seamã
cã vãicãreala asta e bunã doar ca min-
ciunã aducãtoare de �alin�, ca ascun-
zãtoare comodã pentru o realitate cru-
dã ºi cruntã, cu care ne ferim sistema-
tic sã dãm ochii.

(continuare în pagina 3)

Rãzboiul sustenabil

N
u mai existã nici mãcar mini-
male eforturi de a camufla
aceastã doctrinã cinicã �
pãpuºarii digitali ai lumii

considerã cã omenirea are �nevoie�
de un rãzboi continuu, sustenabil,
pentru a se �purifica� ºi repara.
Acesta este curentul geo-strate-
gic care dominã relaþiile inter-
naþionale de azi.

Premisa este cã omul este
duºmanul omului, cã este homo
homini lupus, motiv pentru
care trebuie ca toþi sã fie în rãz-
boi contra tuturor - bellum om-
nium contra ommes. De altfel, omul
este ºi duºmanul Pãmântului, zice-se,
motiv pentru care trebuie sã fie obligat
la reducerea amprentei de carbon, iar
dreptul la viaþã trebuie înlocuit cu
dreptul la moarte decentã. Sã uitãm,
aºadar, ce scrie în Biblie (creºteþi ºi
înmulþiþi-vã ºi stãpâniþi Pãmântul).

De aceea, în anii de dupã eveni-
mentul de la 11.09.2001, s-au dus:

(i) un rãzboi continuu, sustenabil,
contra terorii - cele douã rãzboaie din

Irak ºi Afganistan au durat circa 19
ani, deºi au fost considerate întemeiate
pe premise false chiar de doi dintre
preºedinþii americani, mai precis, cei
mai recenþi, Trump ºi Biden,

(ii) în anii falimentelor bancare, un
rãzboi contra îndatoraþilor
(creditorii cauzatori ai crizei
fiind salvaþi cu banii noºtri,
contra voinþei noastre), iar

(iii) în anii migraþiei sãraci-
lor ºi oropsiþilor din Asia ºi
Africa, un rãzboi contra imi-
granþilor.

În anii mai recenþi, ai pande-
miei, s-a dus un rãzboi contra unui vi-
rus, niciodatã identificat ca fiind natu-
ral/artificial. S-a trecut chiar la econo-
miade rãzboi (MarioDraghi&Macron
dixit) sau lamedicina de dezastru (Ara-
fat dixit), deºi niciunul dintre noi nu a
avut percepþia vreunui rãzboi, altul
decât contra libertãþii, a cinstei ºtiinþifi-
ce, a adevãrului deranjant, �deviaþio-
nist� ºi a �dujmanilor� poporului ma-
scat ºi regulamentar înþepat.

(continuare în pagina 11)

"Oglinda spartã", ilustraþie de MAKE
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Vai, noi oamenii, bietele victime ale forþelor tenebroase ale unei naturi
distrugãtoare.Cãreia trebuiesã-i smulgemcuîncrîncenateºi îndelungiefor-
turidegîndire,cusuteºimiideanidepracticidefectuoaseºiactivitãþidetri-
mentale,atîtpentruea,cît ºipentrunoi,secreteleºimijloaceledeanefolosi
de capacitãþile ei, pentru a ne asigura supravieþuirea ºi dezvoltarea!
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