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Debulgarinedespart
douãhalbedebere

Z
iua cea mai cãlduroasã de
pânã acum a acestei veri
mã gãseºte la Sofia. Cãl-
dura e în uºoarã contra-
dicþie cu relaþiile rom-
âno-bulgare. Rela-
þiile profunde, nu

raportãrile oficiale. Servesc
o zacuscã ºi beau o bere în
unul dintre restaurantele ce-
lebre ale capitalei bulgare,
Raketa, plin de ”artefacte”
ale anilor 70-80. O parte din
copilãria mea - frigiderul
Zill, aparatul de radio Vef,
chipul lui Hristo Stoichikov, un ma-
gnetofon Kashtan, sticle de Pepsi,
televizoare alb-negru, naþionala
Bulgariei din anii 80-90 - stã înºira-
tã pe sau pe lângã pereþi. Mã emoþio-
nez, dar îmi trece, e lume buluc, se
mãnâncã bine. Un bulgar mã întrea-

bã, fireºte, în limba englezã de ce nu
existã niciun fel de colaborare cul-
tural-gastronomicã româno-bulga-
rã. Îmi mãrturiseºte lovit de sinceri-
tate cã nu ºtie ce gust are berea rom-

âneascã ºi îmi cere cu o lacri-
mã ivitã în colþul ochiului
stâng (aici multe merg pe
stânga) sã-i recomand un vin
din þara mea. Îi rãspund în
românã, sunt ºi patriot, dar
omul vorbeºte bine 2-3 limbi
ºi înþelege peste cinci. Eu
înþeleg limba prieteniei ºi o
vorbesc perfect pe aceea a

sinceritãþii dezinteresate.
Îi mãrturisesc cã ne aflãm într-o

competiþie aprigã (cine ocupã ultimul
loc în Uniunea Europeanã la orice) ºi
pânã când aceasta nu va fi tranºatã va
fi greu sã fim prieteni la nivel mare.
La nivel mic ne înþelegem perfect. Ne

despart douã halbe de bere, dar e clar
cã acestea vor dispãrea rapid.

I-am prezentat câteva vinuri, mi-a
povestit de frumuseþile Bulgariei, al-
tele decât litoralul ºi ”all-inclusive”.
Vecinii noºtri au multe altele de ofe-
rit. Vom descoperi împreunã. Îi spun
sincer cã nu sunt fãcut sã laud hotelu-
ri ºi restaurante, sunt alte resorturi în
interiorul meu. Este de acord, îl
iubeºte pe Corneliu Baba ºi este fan
Nikos Kazantzakis. Plusez cu criticul
literar Þvetan Todorov, care mi-a sal-
vat Bacalaureatul. Nu îl ºtie toatã lu-
mea, firesc, în 1963 a cerut azil poli-
tic în Franþa. Avem o limbã comunã ºi
asta e cel mai important.

Unul dintre filmele care mi-au
marcat copilãria este ”Prin cenuºa
imperiului” (1976), regia Andrei Bla-
ier, cu Gheorghe Dinicã ºi Gabriel
Oseciuc în roluri de referinþã. Ca sã

nu vã povestesc filmul citez din ”infa-
il ibila” wikipedia: ” Plasatã în
frãmântatul an 1917, acþiunea filmu-
lui surprinde metaforic destrãmarea
unui imperiu ºi renaºterea naþiunilor
ce-ºi reclamau imperios independen-
þa. Totul este privit din perspectiva a
douã personaje ce se deplaseazã apro-
ape fantomatic „prin cenuºa imperiu-
lui” austro-ungar, surprins în agonia
de dinaintea dispariþiei sale: Darie
(Gabriel Oseciuc), un tânãr încã neal-
terat de mizeriile din jur, ºi Diploma-
tul (Gheorghe Dinicã), un cinic cu
pretenþii de nobleþe”. Austro-ungar ºi
nu prea, dar fie, e clar cã e vorba de
imperii aflate în pragul dezintegrãrii.
Români, turci, greci, bulgari se ame-
stecã în acþiunea filmului. Toþi
aceºtia sunt prezenþi ºi în discuþia din
restaurantul cu aspiraþii cosmice.
Încercãm sã ieºim din imperiul pan-

demiei ºi ne deplasãm fantomatic
prin vieþile noastre. Cu mascã la inte-
rior, fãrã mascã la exterior. Sufleteºte
e exact invers. Trebuie sã mãrturisesc
cu mâna pe halbã, Sofia are ceva din
copilãria noastrã (a noastrã indiferent
de vârstã), o inocenþã greu de expli-
cat, un amestec de nostalgie ºi ambi-
þie, de ce am vrea ºi ce este de fapt. E
un oraº care meritã descoperit fãrã
pretenþii ºi idei preconcepute.

Dupã o zi ºi o noapte de povestit
am pornit pe cãrãri mai puþin bãtute
de turismul ”all-inclusive”, pe axa
frântã Rila-Plovdiv-Nesebar-Veliko
Târnovo. Când pasul e mic, înþelege-
rea e mai mare. Care e treaba cu bul-
garii? Greu de rãspuns, în câteva pro-
poziþii. Cautã viitorul mânaþi de la
spate de trecut. Dar noi ce cãutãm?

Cum, care noi?
Noi. n

Cititorul nostru...

L
ãsaþi, vã rog, chestia cu stãpînii, cã
nu se potriveºte! O publicaþie, fie
ea o carte, un ziar, revistã, alma-
nah sau orice altã formulã de co-

municare socialã, chiar dacã poate fi re-
dusã ºi tratatã doar ca o marfã…”clien-
tul nostru, stãpînul nostru”… în realitate
este nu doar mult mai mult decît atît, ci
cu totul altceva. Nici cel care scrie, nici
cel care citeºte, nici cel care asigurã in-
frastructura tehnico-financiarã a
publicaþiei respective ori distri-
buþia ºi întîlnirea ei cu destinata-
rul final nu este stãpîn în sensul
absolut. Este doar parte dintr-o
structurã de relaþii cu mai multe
puncte de sprijin ºi cu grade va-
riabile de libertate cãreia, dacã
i-ai luat oricare dintre compo-
nente, inevitabil se prãbuºeºte. De cînd
ºtiu eu ziarul Bursa, nu a existat un su-
biect mai des ºi mai aprig dezbãtut în re-
dacþie, în discuþii amicale sau mai puþin
amicale cu Make, în ciondãneli ºi cioro-
vãieli de rutinã, ”bîrfe de serviciu” ori în
”abisale” forãri în terenul bolovãnos al

”filosofiei practice” decît: cine este, ce
este, ce vrea, ce aºteaptã, ce poate, ce are
de gînd, ce-i place ºi ce nu-i place, ce îl
intereseazã, ce nu îl intereseazã, ce îi
convine ºi ce nu îi convine… partene-
rului nostru… cititorul ziarului. Astã-
zi, am sã mã refer la o categorie spe-
cialã, apãrutã relativ recent în istoria
publicaþiei, cititorul comentator. Cel
care scrie ceva, un comentariu, o re-

acþie, un gînd, care îºi varsã fo-
cul sau frustrarea într-o înjurã-
turã sau debiteazã o mitocãnie,
care bate pur ºi simplu cîmpii,
cu sau fãrã graþie prea puþin
conteazã, în subsolul unui arti-
col dupã ce, presupui, mai îna-
inte, l-a ºi citit. Apariþia acestui
”spaþiu sacru” în economia pu-

blicaþiei a rãsucit pur ºi simplu desti-
nul ziarului ºi a transformat în mare
mãsurã modul în care, noi, cei care îl
scriem, ne raportãm la fenomenul co-
municãrii sociale. Libertatea cîºtigatã de
cititor de a da replica celui care a scris
articolul ºi inevitabila reacþie, de fapt

lanþ de reacþii, pe care acest exerciþiu îl
declanºeazã în laboratorul alchimic
unde se naºte ”scrisul la gazetã” au ge-
nerat transformãri pe care, altfel, nici nu
le-am fi întrezãrit. Psihologice, organi-
zaþionale, economice ºi nu în ultimul
rînd jurnalistice. Cu alte cuvinte, treaba
e serioasã ºi aºa o ºi tratãm. Cu toate
acestea, relaþia faptului scris, articolul,
cu cititorul sãu este una dintre cele mai
fragile constituiri, minatã de incertitudi-
ni ºi imponderabile. O frumoasã parabo-
lã, ca sã fim cu toþi pe aceeaºi paginã.
”Un binevoitor iubitor de animale a
adoptat recent un nou companion. Un
cîine. ªi, ce alt exerciþiu mai trainic ºi
mai potrivit pentru crearea legãturii trai-
nice dintre om ºi prietenul sãu cel mai
bun, decît joaca. Joaca aceea cu mingea
aruncatã ºi tot de atîtea ori adusã cu bu-
curie înapoi la picioarele stãpînului.
Într-o zi, omul nostru se afla cu cîinele la
marginea lacului din apropiere ºi a arun-
cat mingea în apã…sã vadã ce va face,
cum se descurcã noul sãu prieten.

(continuare în pagina 3)

ªefii SIF
Muntenia
încearcã sã
ne ducã sub
pragul de 5%
lNu existã niciun fel de
logicã investiþionalã sau
economicã sã începi
rãscumpãrarea când preþul
acþiunii s-a dublat

A
ngajaþii domnilor Lakis ºi Drã-
goi de la SIF Muntenia (SIF4)
tocmai au anunþat cã vor, în
sfârºit, sã ducã la îndeplinire pro-

gramul de rãscumpãrare a 20.645.201
de acþiuni, votat acum 15 luni. Nu ºtiu
dacã este coincidenþã sau nu, dar asta se
întâmplã la zece zile dupã ce am anunþat
cã împreunã cu câþiva alþi investitori am
ajuns la 5% din capitalul SIF4. Iar acþio-
narii cu 5% din capital, capãtã noi drep-
turi, inclusiv de a convoca adunãri gene-
rale.

Aºadar, a trecut ceva vreme de la ho-
tãrârea de rãscumpãrare a acþiunilor pânã
ce ºefii SIF4 s-au gândit cã e momentul
oportun pentru rãscumpãrare. Când
dumnealor au votat aceastã rãscumpãra-
re, cu peste 180 milioane de acþiuni pro-
prii pe care le controleazã, într-un mod
mascat cu încãlcarea legii 31/1990 ºi a
directivei europene 2011/61/EU, prin
câteva SAI-uri plãtite regeºte din banii
acþionarilor, acþiunea SIF4 valora cam
0,65 lei. Acum este aproximativ 1,3 lei.
Nu sunt ei de vinã cã acþiunea s-a dublat.
Eu am cumpãrat mult, la fel ca alþi câþiva
investitori care, între timp, ne-am organi-
zat în Asociaþia Investitorilor la SIF-uri
(AISIF) (https://aisif.ro). Aceste cumpã-
rãri ale noastre au ridicat preþul acþiunii.
Noi am fãcut aceste achiziþii pentru a
schimba lucrurile în bine la SIF-uri, ºi
prin urmare în piaþa de capital în
ansamblu.

AISIF este o organizaþie non-guver-
namentalã care are drept scop promova-
rea intereselor tuturor acþionarilor la
SIF-uri. Articolele din presã, tot mai dese
în ultimul timp, dar ºi faptul cã am înce-
put sã semnalãm autoritãþilor statului lu-
crurile ilicite de la SIF-urile controlate de
domnii Lakis ºi Drãgoi (inclusiv SIF4)
au creat o anumitã emulaþie în piaþã. ªi
acum cei care au hotarât sã rãscumpere,
aparent fãrã sã-ºi fi dorit acest lucru (al-
tfel n-ar fi aºteptat tocmai 15 luni), au
ajuns la concluzia cã a sosit momentul.

Dar de ce tocmai acum au decis cã ar fi
momentul sã rãscumpere? Probabil cã
ºefilor SIF4, declaraþi ºefi prin uzurpare
de voturi, nu le-a plãcut preþul acþiunii la
0,65 sau undeva între 0,65 ºi 1,3 lei. Le
place însã acum, când acþiunea s-a du-
blat. Mã întreb de ce n-au derulat aceastã
rãscumpãrare la un preþ mai mic?!

Sã punem aceastã decizie de a cumpã-
ra acum, ºi nu când preþul era cam jumã-
tate, pe seama adoptãrii din senin a unei
mentalitãþi ºi viziuni investiþionale noi?
Oare despre ce fel de viziune revoluþio-
narã poate fi vorba?

BEN MADADI

(continuare în pagina 4)

Cât de mare va fi ºi când va veni criza
de lichiditate pentru care se pregãteºte

Federal Reserve?

O
decizie precipitatã a bãncii

centrale americane, Federal
Reserve, r idicã semne de
întrebare cu privire la dimen-

siunea unei viitoare crize de li-
chiditate pe piaþa interbancarã
americanã, dar ºi cu privire la
momentul apariþiei sale.

Conform datelor de la Fede-
ral Reserve, în prezent existã
un exces extraordinar de lichi-
ditate pe piaþa interbancarã, fe-
nomen reflectat de valoarea
operaþiunilor reverse repo zilnice,
prin care instituþiile financiare cumpã-
rã obligaþiuni guvernamentale de la
banca centralã în schimbul numeraru-
lui, cu obligaþia de a le revinde la sca-
denþã.

În ultima lunã ºi jumãtate, valoarea

medie a operaþiunilor reverse repo a
depãºit 820 de miliarde de dolari, cu
un vârf de 992 de miliarde în ultima zi
a lunii trecute (vezi graficul).

Cele mai recente date aratã
cã 74 de instituþii financiare,
au plasat overnight la Federal
Reserve numerar cu o valoare
cumulatã de 965 de miliarde
de dolari în 28 iulie 2021.

În ceea ce priveºte opera-
þiunile repo, prin care institu-
þiile financiare, în special cele

care au calitatea de dealeri primari,
primesc lichiditãþi de la Fed în
schimbul garanþiilor reprezentate de
obligaþiunile guvernamentale, sol-
dul acestora este zero de mai bine de
un an.

Spre deosebire de operaþiunile re-

verse repo, pentru operaþiunile repo
nu sunt raportate contrapartidele par-
ticipante, astfel încât sã nu fie cuno-
scut numãrul instituþiilor financiare
care se confruntã cu o crizã de lichidi-
tate.

În acest context, Grupul celor 30
(G30) a publicat un raport în care face
apel la reformarea pieþei obligaþiuni-
lor guvernamentale americane. Ra-
portul a fost publicat în 28 iulie 2021
sub titlul “U.S. Treasury Markets -
Steps Toward Increased Resilience” ºi
include propuneri pentru îmbunãtãþi-
rea lichiditãþii, reglementarea inter-
mediarilor, transparenþa ºi suprave-
gherea acestei pieþe cu o importanþã
fundamentalã pentru sistemul finan-
ciar global.

(continuare în pagina 12)
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