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Companiile de stat
din industria de
apãrare, incapabile
sã absoarbã 800
milioane lei pentru
investiþii

D
eºi la nivelul Comisiei Euro-
pene se discutã despre nece-
sitatea unor achiziþii comune
de echipamente militare ºi

muniþie ºi despre sprijinirea industriei
europene de apãrare ºi cu toate cã
aproape 800 milioane lei a alocat sta-
tul român în ultimii trei ani pentru in-
vestiþiile necesare în companiile pu-
blice din industria naþionalã de apãra-
re, proiectele respective nu sunt încã
implementate fiind în faza achiziþiilor
publ ice sau bloca te d in l ipsa
cash-flow-ului necesar pentru dema-
rarea lor.

Acest lucru a reieºit din rãspunsuri-
le oferite de Florin Spãtaru, ministrul

Economiei, la întrebãrile adresate de
ziarul BURSA, în cadrul conferinþei
de presã pe care a susþinut-o ieri la
sediul ministerului.

�În acest moment, companiile de
stat din industria de apãrare au nevoie
de asigurarea unui cash-flow necesar
pentru a se putea plãti TVA necesarã
pentru realizarea investiþiilor. Avem
discuþii cu echipelemanageriale ºi, din
informaþiile pe care le am, sunt licitaþii
care sunt în curs de derulare, deci sunt
companii care pot implementa aceste
proiecte.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Economia Turciei
a crescut în 2022,
dar avansul va
încetini anul acesta
l Banca Mondialã: Cutremurele din Turcia au generat
pagube de 34,2 miliarde de dolari

E
conomia Turciei a crescut cu
5,6% în 2022, conform datelor
oficiale publicate ieri, dar
avansul este aºteptat sã înceti-

neascã semnificativ în 2023, la 2,8%,
din cauza pagubelor produse de cu-
tremurele care au afectat þara luna
aceasta, anunþã Reuters.

Potrivit sursei, economia Turciei a
înregistrat o creºtere mai redusã în se-
mestrul al doilea din 2022, în urma de-
clinului cererii interne ºi externe, pe
fondul încetinirii cu care se confruntã
principalii parteneri comerciali ai sãi,
în contextul rãzboiului din Ucraina.
Creºterea a fost de 3,5% în trimestrul
al patrulea din 2022, dupã un avans de
4% în al treilea trimestru, respectiv de
7,8% în cel de-al doilea, conform
Institutului de Statisticã al Turciei.

Activitãþile din domeniul financiar
ºi al asigurãrilor au înregistrat o
creºtere de 21,8% în 2022, cele din
sectorul serviciilor - de 11,7%, iar sin-
gurul declin, de 8,4%, a fost consem-
nat în sectorul construcþiilor.

�Indicatorii dinaintea cutremurului

sugerau cã avansul Produsului Intern
Brut (PIB) a fost susþinut de cererea in-
ternã, dar acum sunt riscuri de decele-
rare, dupã cutremur�, afirmã, citat de
Reuters, Haluk Burumcekci, de la
Burumcekci Consulting.

PIB-ul Turciei este preconizat sã
creascã cu2,8%în2023, conformana-
liºtilor intervievaþi de Reuters. Într-un
sondaj realizat în ianuarie, înaintea cu-
tremurelor, prognoza medie indica un
avans de 3% în 2023.

Economiºtii spun cã

reconstrucþia ar putea

costa Turcia pânã la

100 de miliarde de dolari

Grupurile de afaceri ºi economiºtii
spun cã reconstrucþia ar putea costa
Turcia pânã la 100demiliardededola-
ri ºi ar reduce cu1-2puncte procentua-
le creºterea în acest an.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Alãturi cu realitatea duios
patinînd

Î
ncep sã cred cã, în curînd, nici
�biblioteca infinitã�, inventatã
de geniul lui Borges (Biblioteca
Babel), nu va mai fi în stare sã

cuprindã toate inepþiile debitate ºi
puse în practicã pe post de �politici
educaþionale� de cei ce, din motive
absolut paralele cu realitatea ºi lo-
gica lucrului bine fãcut, ajung sã
decidã la noi cãile pe care rãtãceºte
fãrã noimã, orizont ºi fãrã speranþã
epava a ceea ce a fost cîndva învã-
þãmîntul public din România. Ca un
ghiocel alb ºi inocent vestitor al no-
ului început de lume, doamna mini-
stru rãtãcitã pe holurile malaxoru-
lui ministerial de distrugere siste-
maticã a învãþãmîntului din Rom-
ânia, a descoperit cã unul din doi
studenþi abandoneazã studiile uni-
versitare. Vai, vai, vai�ce mai

tramvai! Motiv sã se laude pe sine
pentru grija pe care o poartã �trudi-
torilor cu cartea� care, desigur,
�trebuie mai bine îndrumaþi� dar
mai ales pentru fabuloasa invenþie
inclusã în aºa zisele noi legi ale
învãþãmîntului, �Programul naþio-
nal de reducere a abandonului ºco-
lar�, respectiv �Programul naþional
de reducere a abandonului universi-
tar�. Waw!! Dacã doamna cu prici-
na ar fi avut un dram de expertizã în

domeniul social, atunci ar fi ºtiut cã
abandonul ºcolar nu este cîtuºi de
puþin un fenomen produs de ºcoalã
ºi de instituþiile sale, ci rezultatul
complex constituit al unui ºir de
aberaþii societale care coreleazã
consecinþele dezvoltãrilor anomice
din mai toate domeniile esenþiale,
de la economie la familie ºi de la
administraþia publicã la dezvoltarea
informaþionalã.

(continuare în pagina 3)

PLASAMENTE ALTERNATIVE

Licitaþiedeceasuri;
oraMãrþiºorului

Î
n sfârºit, o licitaþie de Mãrþiºor
formatã numai din ceasuri, ma-
joritatea bãrbãteºti, urmate de
cele unisex. În sfârºit, a înþeles
cineva cã, de Mãrþiºor, bãrbaþii
sunt discriminaþi, sunt trimiºi,
sub o teribilã presiune, sã cum-
pere, sã gãseascã ºi sã
cumpere, mãrþiºoare
pentru jumãtatea frumo-

asã a omenirii. De fapt, pentru
doamnele ºi domniºoarele din
România, Republica Moldova
ºi Bulgaria, care au trecutMãr-
þiºorul în rândul minunatelor
invenþii cultural-etno-tradiþio-
nale protejate de UNESCO. Sã nu ui-
tãm cã asta s-a întâmplat înainte sã se
reuºeascã protejarea legendarelor mo-
numente ridicate de Brâncuºi la Târgu
Jiu, oraºul acreditat acumºi cu risc sei-
smic ºi cu primãria cea mai lipsitã de
coºuri, din acelea, mari ºi roºii...

Ceasurile au fost scoase la vânzare
în pre-seara Mãrþiºorului, când încã
eram în februarie ºi este foarte puþin
probabil sã îþimai fi rãmas bani ºi pen-
tru tine. Iar imposibil este sã îndrãz-
neºti sã îþi cumperi ceas de fiþe, de
Mãrþiºor, chiar în ultima clipã. Pentru

cã îþi va fi, într-adevãr, ultima
clipã, de-þi vei lua ceas bãrbã-
tesc scump chiar de mãrþiºor.
Nimeni nua supravieþuit la aºa
ceva, ca sã poatã povesti
oamenilor!

Ceasurile oferite de
Artmark în seara lui 28 februa-
rie au preþuri de mii de euro.

Sunt ºi de 100 de euro, dar numai pen-
tru nostalgicii cu þinere de minte. Din
133de ceasuri, doar 25 sunt explicit de
damã. Restul, masiv, sunt cu indicaþia
clarã de �bãrbãtesc�, destule cu uni-
sex, unul Shunga, cu scenã explicitã
de sex, pe care mã îndoiesc cã îl vrea

vreo doamnã, despre ceas vorbim,mai
sunt ceasuri de buzunar sau ceasuri de
masã.

Ceasurile se vânddupã oprimã lici-
taþie de mãrþiºor, organizatã de
Artmarkdin timp, unacubijuterii, din-
tre care multe �de epocã�. Au fost nu
mai puþin de 249 de loturi, un contai-
ner de bijuterii, metale ºi pietre preþio-
ase. Preþul celmare, fabulos de-a drep-
tul, a fost de 20.000 de euro, licitat
pentru o brãþarã tip tennis din aur alb,
bãtutã rãucupietre, dar nuoricepietre,
cu diamante, 40 la numãr, �rotunde
briliant, culoare G-I, claritate VS1-I1,
cca. 12,50 ct. 12,58 g l=18 cm�. ªi
aurul, alb, de 18k!

Nu putem spune cã aºa au fost pre-
þurile, îngeneral, pentru cãurmãtorul a
fost mult mai mic, de numai 4.000 de
euro, atinsdeobrãþarãdin aur în formã
de flori de cireº, deci de primãvarã.
Este o adevãratã sculpturã în aur. Brã-

þara a ajuns la 4.000 fãrã sã aibã vreun
diamant sau altã piatrã preþioasã.

ªi, pe locul trei, preþurile cad la
2.500 de euro, mai multe cazuri.
Acum, dupã ce am dat statisticii ce
este al statisticii, ar trebui sã facem ºi
sublinierile personale.Dar este greu sã
alegi dintre pandantive în formã de
inimioare, pline de diamante, coliere,
inele ºi mãrgele, cruciuliþe ºi cercei.

Îmi amintesc de vremuri de înce-
put, când apãrea pe lume ideea de lici-
taþie de mãrþiºor, când se cãuta un
drum, ºi acesta nu era dominat de biju-
terii, vinuri sau ceasuri, ci de lucrãri de
artã demici dimensiuni. Cudragvede-
am picturi serioase, cu rame groase,
dar la mici dimensiuni, cum se vinde-
au la preþuri corespunzãtoare ºi promi-
teau sã ia faþa lui 8Martie, cam comu-
nist ºi pe drepturile femeii. Acum, cre-
aþia contemporanã intrã în faþã.

(continuare în pagina 11)

MARIUS
TIÞA

PRIMA SCÃDERE A CREDITULUI PENTRU LOCUINÞE DIN ULTIMII 11 ANI

Va urma colapsul bulei
creditãrii imobiliare?

N
icio bulã a creditãrii, cu atât
mai mult una a creditãrii
imobiliare, nu îºi permite sã
facã o pauzã sau se priveascã

în jos cãtre baza economicã absolut
necesarã susþinerii sale, mai
ales când baza este lãsatã mult
în urmã.

Orice privire în acea direc-
þie, chiar ºi neatentã, se poate
dovedi fatalã.

Se pare cã piaþa creditului
pentru locuinþe în lei din þara
noastrã a ajuns aproape de pauzã, pe
fondul plafonãrii soldului la circa 89
de miliarde de lei, în condiþiile în care
ianuarie 2023 a fost prima lunã din ul-
timii 11 ani în care s-a înregistrat o
contracþie faþã de luna precedentã.

Declinul a fost de 0,3%, dupã douã

creºteri consecutivede0,2%(vezi gra-
ficul 1), iar creºterea anualã s-a tempe-
rat pânã la 7,6%, cea mai micã din au-
gust 2012, de la 8,9%.

Scãderea lunarã anterioarã s-a înre-
gistrat în februarie 2012 ºi a fost
de 0,1%. Creditul total pentru
locuinþe, care include ºi finanþã-
rile în alte valute, ºi-a temperat
creºterea anualã pânã la 4,4% în
ianuarie2023,de la5,4%în luna
precedentã, pe fondul unei scã-
deri lunare de 0,5%.

Va fi aceastã scãdere doar semnalul
unei pauze scurte, care va fi urmatã de
revenirea exuberanþei, sau potenþialii
debitori vor privi în jos ºi în jurul lor
pentru a-ºi evalua �norocul� pentru o
perioadã de rambursare care se întinde
pe tot mai mulþi zeci de ani?

Pe fondul prelungirii nepermise ºi
iresponsabile a programului Prima
Casã, creditul pentru locuinþe în lei a
crescut de aproape 40de ori din august
2013, când s-a trecut la acordarea cre-
ditelor Prima Casã doar în lei, pânã în
ianuarie 2023 (vezi graficul 2).

Din ianuarie 2018 pânã în iulie
2022, creditul ipotecar în lei a înregi-
strat o creºtere lunarã medie de 1,5%,
iar în lunile care au urmat pânã la
sfârºitul anului 2022, creºterea lunarã
medie a scãzut pânã la 0,3%.

În primele 12 luni de la acordarea
creditelor Prima Casã exclusiv în lei,
rata lunarã medie de creºtere a fost de
9,6%, iar din august 2014 pânã la
sfârºitul anului 2017 creºterea medie
lunarã a fost de 4,5%.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

Privitã fãrã menajamente, în faþã, realitatea
structurilor ºi proceselor educaþionale din România
spune desluºit: învãþãmîntul public nu mai este de
mult nici învãþãmînt ºi nici public.


