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O RADIOGRAFIE A BURSEI DE VALORI DE LA SOFIA

Capitalizarea companiilor
din Bulgaria -
5,7 miliarde euro, la
finalul lui septembrie
l Manyu Moravenov, CEO BSE: “Suntem în discuþii cu potenþiali parteneri care sã ne ajute la înfiinþarea unei
pieþe bulgare de derivate ºi furnizarea de servicii de CCP”

L
a aproape trei decenii de
la reînfiinþare, piaþa de ca-
pital din Bulgaria este pia-
þã de frontierã în ierarhia
FTSE Russell, iar capita-
lizarea companiilor locale
se ridica, la finalul lunii
septembrie 2021, la 5,7

miliarde euro.
Bursa de Valori din Bulgaria a fost

reînfiinþatã în 1991, dupã mai bine de

40 de ani de la închiderea operaþiunilor
sub regimul comunist, iar începuturile
reale ale bursei bulgare au rãdãcina în
programul de privatizare în masã deru-
lat începând cu 1995 de guvernul bul-
gar, program inspirat dupã cel similar
din Cehia. Aproape 24.000 de entitãþi
economice au fost privatizate pânã la
data de 31 decembrie 1995, majoritatea
fiind mici producãtori, companii de de-
pozitare, hoteluri, restaurante ºi aºa mai

departe, multe din companiile munici-
palitãþilor bulgare. Prin bursã au fost
oferite spre vânzare deþineri ale statului
în peste 1.000 de companii, iar toþi cetã-
þenii bulgari de peste 18 ani au primit
“vouchere” de proprietate cu o valoare
nominalã de 25.000 leva, adicã în jur de
350 de dolari la vremea respectivã.

“Pozitiv este faptul cã unele dintre
fostele companii de stat, acum privati-
zate, ºi-au gãsit investitori strategici pe

piaþa de capital ºi au fost salvate de la
faliment, iar astfel au fost salvate ºi fo-
arte multe locuri de muncã. Dezavan-
tajul a fost cã alte companii care s-au
trezit subit pe piaþa de capital dupã pri-
vatizare nu erau foarte dornice sã îºi
pãstreze noul statut de companii publi-
ce, astfel cã au devenit mai mult o po-
varã pentru piaþã.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 4)

Dreptul la dezinformare?

D
a, da…sã li se taie microfonul.
Dar, ce zic eu microfonul?! Sã
li se taie macaroana. Sã fie daþi
afarã. De oriunde! Din sala

conferinþelor de presã, din presã, de
pe net, din spital, din instituþiile
publice, din cele private, din
orice serviciu. De ce nu, din
casã, din bloc, din sat, din car-
tier, oraº, din þarã, de pe conti-
nent, de pe Terra. De ce? Cum
de ce? Fac rãu!!! ªi nu unul
mic, nu unul care vizeazã o sin-
gurã persoanã sau douã, ci gru-
puri mari de oameni, societãþi
întregi. E crimã, domnule! Iar acum,
de cînd cu blestemata asta de covi-
do-virozã, dezinformarea este, ce mai
calea-valea, genocid curat.

Ce este dezinformarea? Un buchet
bogat de acþiuni acoperã noþiunea:
distorsionare, modificare radicalã,
falsificare, inventare fãrã nici o legã-
turã cu realitatea a informaþiei referi-
toare la orice fapt, eveniment, pro-
ces, respectiv rezultatul acestor ac-
þiuni la receptor. De la minciuna
sfruntatã ºi rãspîndirea de ºtiri false
despre evenimente care nu s-au
întîmplat niciodatã, sau au avut o cu
totul altã derulare decît cea relatatã,

pînã la semi-adevãruri, adevãruri
trunchiate, ciobite, ºtirbite, fin sau
mai grosier ”înfrumuseþate”, ori
dimpotrivã ”urîþite” reprezintã, de
fapt, unul ºi acelaºi lucru: un alt soi

de minciunã care serveºte de-
zinformarea. Scopul este
întotdeauna acelaºi: influen-
þarea proceselor cognitive ºi
afective la receptor, în ultimã
instanþã, orientarea sau reo-
rientarea comportamentului
sãu, într-un anume fel, favora-
bil pentru cel ce concepe, lan-
seazã ºi opereazã dezinforma-

rea, respectiv încaseazã apoi benefi-
ciile acþiunilor sale. Beneficiile lui,
pierderile celorlalþi! Povestea nu este
nouã, avem dovezi cã a fost practicatã
încã din zorii civilizaþiilor umane pe
care le cunoaºtem. Iar invenþia nici
mãcar nu este a oamenilor. O moºte-
nim….mã rog, a fost pusã în practicã
mult înainte de oameni ºi lumea lor.
Este larg rãspînditã în strategiile com-
portamentale ale celor mai diferite
specii de animale. De la cele primitive,
unicelulare, la cele mai complexe. Pe
ici pe colo, în forme mai slabe, o gãsim
chiar ºi în lumea plantelor!!!

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ AXA

Schimbãrile climatice
ºi riscul cibernetic,
provocãrile deceniului
l Schimbãrile climatice au întrecut pandemia în
clasamentul îngrijorãrilor exprimate de experþii în riscuri
l Riscurile cibernetice devin din ce în ce mai grave
l Guvernele ºi companiile trebuie sã aibã o colaborare cât
mai strânsã pentru consolidarea rezilienþei sociale ºi
economice

S
chimbãrile climatice au între-
cut pandemia de Covid-19 în
clasamentul îngrijorãrilor ex-
primate de experþii în riscuri,

plasându-se pe primul loc anul ace-
sta, potrivit unei analize realizate de
compania francezã de asigurãri
AXA SA, care menþioneazã cã, în
acelaºi timp, riscurile cibernetice
devin din ce în ce mai grave. Ace-
stea sunt elementele-cheie eviden-
þiate în raportul pe 2021 realizat de
AXA cu privire la riscurile viitoare,
care ilustreazã clar necesitatea ca
guvernele ºi companiile din lume sã
colaboreze mai strâns ca sã consoli-
deze rezilienþa socialã ºi economicã,
constatare fãcutã ºi de Forumul Eco-
nomic Mondial.

Compania AXA realizeazã, în

fiecare an, studii pe douã grupuri:
experþi în riscuri ºi public. Anul ace-
sta, analiza a fost efectuatã pe un
eºantion de aproape 3.500 de exper-
þi din 60 de þãri, respectiv 20.000 de
persoane din public din 15 þãri din
întreaga lume.

Conform analizei, schimbãrile
climatice au revenit în fruntea clasa-
mentului de risc al experþilor, înlocu-
ind pandemia, care s-a plasat pe pri-
mul loc în 2020. Experþii s-au expri-
mat în privinþa primelor cinci riscuri
într-un interval de timp de cinci pânã
la zece ani, iar aceºtia considerã
schimbãrile climatice drept cel mai
mare risc, dupã un an cu valuri de
cãldurã, incendii, inundaþii ºi înghe-
þuri.

(continuare în pagina 12)

ªANSE INFIME PENTRU UN GUVERN USR

Cabinetul Cioloº,
sub spectrul respingerii

P
lenul reunit al Parlamentului
este convocat sã se pronunþe,
astãzi, cu privire la învestirea
lui Dacian Cioloº în funcþia de

premier ºi a Cabinetului propus de
acesta. Misiunea guvernului mono-
color USR este aproape imposibilã în
cadrul ºedinþei Parlamentului, ce ar
urma sã înceapã la ora 10, atât timp
cât aproape toþi miniºtrii propuºi de
Dacian Cioloº (o singurã excepþie –
Cãtãlin Drulã pentru Ministerul
Transporturilor ºi Infrastructurii) au
fost avizaþi negativ de comisiile de
specialitate ale Camerei Deputaþilor
ºi Senatului. Avizul comisiilor este
consultativ, dar reprezentanþii PSD ºi
AUR din cadrul acestor comisii au
precizat clar cã nu vor vota guvernul
Cioloº, în timp ce PNL ºi UDMR se
vor abþine de la votul de învestiturã.
În aceste condiþii, Dacian Cioloº este
sigur doar de votul celor 80 de depu-
taþi ºi senatori pe care îi are USR în
Parlament.

Ceea ce s-a întâmplat în comisiile
de specialitate a fost taxat de USR,
care, într-un comunicat postat pe pagi-
na oficialã de Facebook a arãtat:
“Avem o nouã majoritate USL în Par-
lamentul României. PSD ºi PNL re-
sping braþ la braþ candidaþii propuºi de
USR pentru ministere. Nu reuºesc sã
treacã peste propriile lor supãrãri, inte-
rese, calcule politicianiste. Votul pe
care îl vedem în comisii nu are nimic
de-a face cu mãsurile din program sau
calitatea miniºtrilor”.

Audierile de ieri au fost destul de
tensionate, reprezentanþii PSD ºi AUR
acuzând în mai multe rânduri cã USR
îºi bate joc de cetãþeni în actuala crizã
sanitarã pandemicã din þara noastrã ºi
a mai adãugat încã 10 zile de instabili-
tate politicã propunând un premier ºi
un guvern care nu au nicio ºansã la
învestire de cãtre Parlament.

GEORGE MARINESCU
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