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Hong Kong, China, Thailanda ºi
Emiratele Arabe Unite susþin un
proiect de monedã digitalã suveranã
l Tranzacþiile digitale - posibil sã se realizeze prin platforma ”mBridge”

C
omunitatea financiarã din Hong
Kong ºi-a exprimat recent spriji-
nul pentru un proiect de monedã
digitalã suveranã testat de bãncile

centrale din Hong Kong ºi China, in-
formând totodatã cã este gata sã testeze
efectuarea de plãþi transfrontaliere folo-
sind blockchain-ul.

”mBridge" - o platformã digitalã dez-
voltatã de bãncile centrale din Hong
Kong, China, Thailanda ºi Emiratele
Arabe Unite - ar putea susþine efectuarea
tuturor tranzacþiilor valutare în timp real
ºi ar determina reducerea costurilor tran-
sferurilor, dupã cum au declarat, sãptãm-
âna trecutã, conform South China
Morning Post, executivi financiari din
Hong Kong.

În prezent, majoritatea tranzacþiilor
valutare sunt decontate în sistem ”T+2”,
adicã la douã zile dupã tranzacþie. Dar,
tehnologia blockchain permite deconta-
rea aproape în timp real, pe mãsurã ce nu-
mãrul intermediarilor este redus. Potrivit
Bãncii Mondiale, taxele de procesare
pentru transferul retail transfrontalier de
fonduri poate costa în medie 7% din valo-
area tranzacþiei, iar ”mBridge” poate re-
duce acest cost cu pânã la jumãtate, aratã
un raport publicat recent de cele patru
bãnci centrale (din Hong Kong, China,
Thailanda ºi Emiratele Arabe Unite).

Julien Martin, ºeful diviziei de dezvol-
tare a afacerilor pe pieþele emergente din
cadrul Hong Kong Exchanges & Clearing
(HKEX), operatorul Bursei de Valori din

Hong Kong, declarã: ”Cu ajutorul plat-
formelor de monedã digitalã ale bãncilor
centrale, precum mBridge, putem accele-
ra aceste plãþi valutare, fãcându-le mai
puþin costisitoare ºi mai eficiente”.

Monedele digitale ale bãncilor cen-
trale vor ajuta în cele din urmã diferitele
scheme de ”conectare”, inclusiv Wealth
Management Connect, creat de autori-
tãþile de reglementare din China ºi Hong
Kong, deoarece vor accelera transferu-
rile transfrontaliere de fonduri ºi vor re-
duce costurile pentru utilizatori, a mai
spus Martin, care este ºi directorul gene-
ral al companiei Bond Connect, opera-
torul schemei Bond Connect din Hong
Kong. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Casa Albã porneºte lupta împotriva
forþelor care manipuleazã preþurile
combustibililor ºi alimentelor

P
rofitorii pandemiei ºi speculanþii
trebuie sã se teamã. Ei sunt “vi-
novaþii de serviciu” asupra cãro-
ra doreºte Casa Albã sã îndrepte

furia consumatorilor
care îºi vãd puterea de
cumpãrare erodatã în
ritm accelerat.

Nu conteazã cã fir-
mele gãsesc tot mai
greu angajaþi sau cã
lanþurile de distribuþie
s-au “rupt” sub povara
unei cereri stimulate de

tot felul de ajutoare financiare, a cãror ulti-
mã sursã a fost tiparniþa Federal Reserve.

“Vom merge dupã oamenii rãi ºi pro-
fitorii pandemiei din economia noastrã”,
a declarat preºedintele Joe Biden, deoa-
rece “existã numeroase dovezi cã preþul
benzinei trebuie sã scadã, dar nu a scãzut

ºi vom analiza mai atent situaþia”.
Afirmaþiile lui Joe Biden a fost verifi-

cate, probabil într-un moment de rãtãcire,
de jurnaliºtii de la Associated Press. Din-
colo de faptul cã ºi-a asumat mai multe

merite pentru creºterea numãrului locuri-
lor de muncã, se pare cã ocupantul Casei
Albe “forþeazã” adevãrul ºi în ceea ce pri-
veºte preþurile combustibililor auto.

(continuare în pagina 12)

BursadinLjubljana– de la
redeschidereadin1989 la
þinteleurmãtorilor ani
lAleš Ipavec, preºedintele Bursei de Valori din Ljubljana: “Sperãm sã devenim mai conectaþi la regiunea Europei Centrale ºi de Est”

R
edeschiderea Bursei de
Valori din Ljubljana în
1989, dupã aproape ju-
mãtate de veac când în þã-
rile din fostul bloc de Est
tranzacþiile bursiere au
fost interzise, a reprezen-

tat un simbol al tranziþiei de la socia-
lism la capitalism ºi, de asemenea, un
simbol al unei economii de piaþã ºi al
unui nou stat suveran, spune Aleš Ipa-
vec, preºedintele bursei slovene.

Ca în toate þãrile din regiunea noa-
strã, procesul privatizãrii a avut un rol
esenþial în dezvoltarea pieþei de capital,
majoritatea listãrilor fiind rezultatul
privatizãrii companiilor de stat. Intra-
rea Sloveniei în Uniunea Europeanã ºi,
câþiva ani mai târziu adoptarea mone-
dei euro, a dus la integrarea într-o mã-

surã mai mare a pieþei sale de capital cu
cele internaþionale, în principal prin
adoptarea unor standarde ºi practici
identice sau similare, susþine Aleš Ipa-
vec.

Astãzi, chiar dacã nu mai este atât de
activ ca în trecut în ceea ce priveºte lista-
rea companiilor, statul sloven foloseºte
mecanismele pieþei de capital pentru fi-
nanþarea deficitului bugetar, cea mai
mare parte a datoriei publice fiind emisã
prin obligaþiuni sau bonuri de tezaur,
dupã cum spune preºedintele bursei din
Ljubljana.

Cu toate cã are domenisiuni relativ
reduse, bursa slovenã nu este ocolitã de
investitorii internaþionali. În 2020, mai
mult de jumãtate din valoarea tranzac-
þiilor bursei din Ljubljana a fost realiza-
tã de investitori strãini, ne-a declarat

Aleš Ipavec. Tot anul trecut, aproxima-
tiv o treime din investitorii prezenþi la
bursa din Slovenia erau investitori de
retail. “Nu avem statistici exacte despre
conturi, dar cea mai mare companie li-
statã are aproximativ 50 de mii de inve-
stitori individuali. În Slovenia existã în
jur de 160 de mii de conturi de valori
mobiliare, numãrul fiind relativ stabil
de-a lungul timpului”, spune Aleš Ipa-
vec.

Atât din perspectiva suprafeþei cât ºi a
populaþiei, Slovenia este o þarã de dimen-
siuni reduse, astfel încât piaþa sa de capi-
tal se aflã în categoria pieþelor de frontie-
rã în ierarhiile furnizorilor globali de in-
dici, iar ponderea companiilor locale în
PIB era de 16% anul trecut, conform da-
telor Bãncii Mondiale, peste cea a þãrii
noastre, de 10,3%.

Este o poziþie oarecum normalã pen-
tru o þarã de mãrimea Sloveniei, dar se
doreºte mai mult. Conform proiectului
“Strategia de dezvoltare a pieþei de capi-
tal din Slovenia (2022 – 26)”, în urmãto-
rii cinci ani ar trebui sã se creeze cadrul ºi
sã se depunã eforturi pentru ca piaþa de
capital slovenã sã ajungã un pilon impor-
tant al dezvoltãrii economice a þãrii, cu
un raport al capitalizãrii în PIB de cel pu-
þin 30%.

“Obiectivul nostru este sã devenim
punctul financiar ºi informaþional central
al pieþei interne de capital. Aceasta înse-
amnã cã, pe lângã tranzacþionarea cu di-
ferite instrumente financiare, suntem in-
teresaþi ºi de tranzacþionarea datelor/in-
formaþiilor, care reprezintã, deja, aproxi-
mativ un sfert din veniturile noastre tota-
le. De asemenea, sperãm sã devenim mai

conectaþi la regiunea Europei Centrale ºi
de Est. Dorinþa noastrã este sã ne alãtu-
rãm unei pieþe emergente ºi sã aducem
Slovenia pe radarele investitorilor inter-
naþionali”, ne-a spus preºedintele bursei
din Ljubljana.

Ziarul BURSA vã prezintã un supli-
ment dedicat pieþei de capital din Slove-
nia în care, pe lângã interviul cu directo-
rul general al Bursei de Valori din Ljub-
ljana, este redatã o imagine de ansamblu
a pieþei slovene. Este al patrulea supli-
ment de acest tip pe care-l realizãm,
dupã cele dedicate pieþelor din Ungaria,
Cehia ºi Croaþia, într-un demers care, pe
lângã cã ne oferã o imagine despre veci-
ni, aratã de fapt unde se aflã piaþa noastrã
de capital.

ANDREI IACOMI

Mecanica
complotistã

F
aptul cã 15.000 de oameni au ma-
nifestat sâmbãtã la Bucureºti
împotriva restricþiilor, deci împo-
triva ºtiinþei ºi a politicilor publice

inspirate de aceasta, dezvãluie o fisurã
istoricã ce separã pãrþi ale societãþii
româneºti. A trata teoriile conspiraþiei
drept fenomene marginale, expresie a
unor neînþelegeri sau neadaptãri la „rea-
litate” a pãturilor dezavantajate, needu-
cate ºi manipulate cinic de politicienii

ambiþioºi este o eroare
organicã. Departe de a
fi simple accidente de
parcurs datorate nea-
daptãrii la schimbare,
teoriile conspiraþiei
sunt forme de cu-
noaºtere alternativã ºi
însoþesc umanitatea

din cele mai vechi timpuri. Ele au faso-
nat modul de a fi al oamenilor ºi au avut
o influenþã majorã asupra istoriei. Iar re-
ligiile, dar mai ales elitele religioase, au
avut un rol important în susþinerea ºi di-
fuzarea teoriilor conspiraþiei.

Cã relaþia tensionatã dintre o bunã
parte dintre români ºi ºtiinþã nu este re-
zultatul vreunei neînþelegeri recente o
demonstreazã cercetarea “Publicul ºi
ºtiinþa. ªtiinþã ºi societate. Interese ºi per-
cepþii ale publicului privind cercetarea
ºtiinþificã ºi rezultatele cercetãrii”, reali-
zatã de Facultatea de Sociologie de la
Universitatea din Bucureºti în 2009 ºi
publicatã în 2010, din care aflãm cã “un
numãr de 4 din 5 români cred cã «existã
miracole, fenomene ce nu pot fi explicate
de ºtiinþã» ºi 2 din 3 români cred cã bise-
rica nu greºeºte niciodatã în ceea ce spu-
ne. Încrederea în ºtiinþã, în oamenii de
ºtiinþã sau în intelectuali pare a fi
constant pusã sub semnul întrebãrii, în
confruntãri diverse”.

Nu este, deci, un fenomen nou, iar
urmele sale se pierd în Istorie. Acum o
sutã de ani, când România trecea la ca-
lendarul gregorian, teoriile conspiraþiei
au prosperat. Iar cazul est interesant,
pentru cã aratã ºi faliile regionale pro-
duse de mecanica conspiraþiei ºi relaþia
acestora cu religia. Când, în 1919, auto-
ritãþile de la Bucureºti au luat decizia re-
formãrii calendarului, au fãcut-o ºi pen-
tru a da unitate noii Românii, pentru cã
în Transilvania ºi Bucovina funcþiona
calendarul gregorian, iar în Vechea
Românie ºi Basarabia, cel iulian. Dar
pentru biserica ortodoxã acest fapt era
dificil. Abia în 1923, în urma conferin-
þei pan-ortodoxe de la Istanbul, biserica
ortodoxã românã a acceptat înlocuirea
calendarului iulian cu cel gregorian, iar
aceastã decizie a fost aplicatã din oc-
tombrie 1924. Iar în urma conferinþei de
la Istanbul lumea ortodoxã s-a împãrþit
în douã: alãturi de biserica din Rom-
ânia, ºi cea din Grecia ºi Bulgaria, dar ºi
Patriarhia ecumenicã de Constantino-
polului au acceptat noul calendar grego-
rian, pe când biserica rusã, sârbã ºi
mânãstirile de la Muntele Athos au pã-
strat calendarul iulian pânã astãzi. În ace-
laºi timp, pãrþi din bisericile ortodoxe din
Grecia, Bulgaria ºi România, sub influ-
enþa fundamentaliºtilor de la Muntele
Athos, au refuzat sã accepte reforma ca-
lendarului ºi au rãmas pe „stil vechi”.

(continuare în pagina 3)
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