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Titluriledestat îneuro
tragunsemnaldealarmã
pentru peste doi ani

C
um vi se pare un câºtig de
18% în euro, în patru ani?
Sunt sigur cã în cea mai mare
partea a cazurilor, dacã pune-

am aceastã întrebare în urmã cu câte-
va luni, când BCE nu începuse sã ridi-
ce încã dobânzile, aº fi obþinut doar
rãspunsuri entuziaste ºi invitaþii de a
dezvãlui pontul.

Ei bine, nu e niciun secret, este vor-
ba de titluri de stat în euro listate la
bursã. Emisiunile Fidelis cu scadenþe
mai lungi au acum disconturi la cum-
pãrare greu de imaginat când statul le
punea în vânzare.

De pildã emisiunea R2612AE ofe-
ritã spre subscriere în decembrie 2012
ºi purtãtoare a unui cupon de 1,8% a
avut un preþ de închidere, joi 13 oc-
tombrie, de 84% (obligaþiunile se tran-
zacþioneazã în procente din valoarea
nominalã), iar cu dobânda inclusã
(cumpãrãtorul plãteºte vânzãtorului
dobânda acumulatã de la ultima sca-
denþã) am avut o cotaþie de 85,5%.
Practic, cine cumpãra cu acel discount
inclus avea asigurat un randament de

4,5% pe an la euro, care nu se mai
întâlneºte nicãieri în piaþa bancarã la
depozitele la termen.

Emisiunea R2610AE a avut ultima
tranzacþie în 13 octombrie, la 88,2%
cu dobânda inclusã, ceea ce asigura
cumpãrãtorului un randament anual de
4,4% pânã la scadenþã (cuponul este
aici de 1,6%).

Emisiunea R2603AE s-a închis, joi,
la 92,8%, cu randament oferit cumpã-
rãtorului de 4,2% (cuponul este
1,55%).

Dacã ne mutãm în 2015, lucrurile
stau chiar mai bine cu emisiunea
R2512AE, care a avut ultima cotaþie
pe 13 octombrie, la 93,3% cu dobânda
inclusã, iar la cuponul aferent (1,85%
pe an) am avea un randament de 4,7%
pe an, cel mai bun din listã.

Tot în 2025, emisiunea R2508AE a
avut ultima tranzacþie la 91,3% cu tot
cu dobândã ºi oferã un randament de
4,7%, la rândul sãu (cupon de 2%).

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 4)

ANCHETÃ LA VÂRFUL UNIUNII EUROPENE

Parchetul European
cerceteazã achiziþia de
vaccinuri Covid-19

P
archetul European (EPPO)
confirmã cã are în desfãºura-
re o anchetã privind achiziþia
de vaccinuri COVID-19 în

Uniunea Europeanã, se aratã într-un
comunicat de presã, emis vinerea tre-
cutã de instituþia condusã, în calitate
de procuror ºef, de Laura Codruþa Ko-
vesi.

EPPO susþine cã ancheta respectivã
a fost demaratã în urma primirii mai
multor sesizãri ºi cã în aceastã primã
etapã a cercetãrii penale nu vor fi fãcu-
te publice alte detalii. Surse apropiate
Parchetului European susþin cã anche-
ta ar viza atât modul în care Comisia
Europeanã a realizat achiziþia centrali-
zatã de vaccinuri, cât ºi achiziþiile
fãcute ulterior de diverse þãri de la
Comisie.

În principal este verificat ºi acordul
încheiat între Comisia Europeanã, prin
preºedintele Ursula von der Leyen ºi
compania Pfizer privind livrarea de
vaccin þãrilor UE pânã în anul 2023.

Amintim cã acest acord a constituit
ºi obiectul analizei Curþii Europene de
Conturi (ECA), care a întocmit un ra-
port din care reies mai mult aspecte su-
specte privind negocierea preliminarã
pe care Ursula von der Leyen a pur-
tat-o cu board-ul Pfizer, precum ºi pri-
vind acordul pe care comisia de la ni-
velul Comisie Europene l-a dat în ca-
zul unor vaccinuri, deºi nu existau
suficiente date ºtiinþifice.

Auditorii instituþiei europene afirmã
în raportul publicat în 12 septembrie cã
nu au avut la dispoziþie toate datele soli-
citate Comisiei Europene în privinþa
contractelor încheiate, chiar ºi în pri-
vinþa celui mai important contract sem-
nat cu compania Pfizer/BioNTech, cu
reprezentanþii cãreia, în martie 2021,
Ursula von der Leyen, preºedintele Co-
misiei de la Bruxelles a purtat negocieri
preliminare.

GEORGE MARINESCU
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CRITICA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A PIEÞEI DE CAPITAL

Mahabharata ASF,
sub asistenþa OECD

(Episodul 1)

1Ce fel de

atrocitate

analizãm?

Savantul de renume mondial Nicu
Marcu, asociat cu savantul de
renume european Gabriel
Grãdinescu, ca sã nu mai spu-
nem ºi de doamna aceea de re-
nume la ea în sat, pe care nu
mai ºtiu cum o cheamã (e,
totuºi, o doamnã ºi nu-mi per-
mit), dar tot din conducerea
ASF face parte, ei bine, acest grup de

savanþi care adunã minþile cele mai
strãlucite ale naþiunii cu creasta-n vânt
a lui Grãdinescu (o are de la
Ceauºescu) susþine cã, în colaborare
cu niºte indivizi obscuri din Ministerul
Finanþelor, au scris, timp de doi ani,

Mahabharata cu greºeli grama-
ticale (în limba românã, cã lim-
ba indianã nu cred cã o ºtie cine-
va) ºi au intitulat-o, sub imper-
turbabila asistenþã OECD,
“Strategia Naþionalã pentru
Dezvoltarea Pieþei de Capital
2022 - 2026", pe care au

împins-o la dezbatere publicã.

Pe scurt, Mahabharata.
Aºa o voi numi în textul care urme-

azã sã analizeze ce fel de atrocitate
este asta.

Nu i-au pus bulinã roºie, n-au aver-
tizat cã n-ai voie sã te uiþi la ea pânã la
o sutã douãzeci de ani, decât cu permi-
siunea pãrinþilor sau a supraveghetori-
lor de la azilul de bãtrâni, ci au expus-o
fãrã nici un fel de complexe, cum ai
aduce o mutantã cu trei sâni la concur-
sul de Miss Univers.

Cuprinsul atestã numãrul de 80 de
pagini, barierã menitã sã-i demobilize-
ze pe ambiþioºi.

Dar nu pe mine.
Eu m-am apucat sã studiez gospo-

dãreºte, cu note ºi observaþii.
La pagina cu numãrul 5 mã aºtepta

o a doua barierã, care m-a demobilizat:
dezacordul gramatical din exprimarea
“Sprijinirea unei redresãri economice
verde, digitalã, incluzivã ºi rezilientã”.

Aceastã barierã a fost decisivã.
Existã teoria cã cum vorbim, aºa

gândim (în aceastã frazã, cacofonia
este tratatã ca un mijloc de expresie).

Comunicarea cu proºtii mã face
sã-mi pierd cumpãtul.

(continuare în pagina 9)

Lira sterlinã, în declin
dupã demiterea
ministrului britanic
de Finanþe

L
ira sterlinã a scãzut vineri, în
urma apariþiei informaþiilor pri-
vind demiterea ministrului de Fi-
nanþe de la Londra, Kwasi

Kwarteng, în condiþiile în care prim-mi-
nistrul Liz Truss continuã o revizuire a
politicii fiscale a guvernului sãu.

Potrivit Reuters, Kwasi Kwarteng a
confirmat vineri cã a fost demis de pre-
mier la mai puþin de ºase sãptãmâni de
la numirea sa în funcþie. Kwasi Kwar-
teng a declarat, într-o scrisoare cãtre
premierul Liz Truss, publicatã pe con-
tul sãu de Twitter: ”Mi-aþi cerut sã de-
misionez din funcþia de ministru al Fi-
nanþelor. Am acceptat”.

Tot vineri, fostul ministru britanic
al Afacerilor Externe, Jeremy Hunt, a
fost numit de premierul Liz Truss în
postul de ministru de Finanþe. Hunt,
care anterior a condus ºi portofoliile
Sãnãtãþii ºi Culturii, devine al patrulea
ministru de Finanþe al Marii Britanii în
tot atâtea luni.

Luna trecutã, premierul Truss ºi mi-
nistrul Kwasi Kwarteng au prezentat
un pachet de reduceri de taxe menit sã
diminueze povara fiscalã atât pentru
angajaþi, cât ºi pentru angajatori iar în
paralel au anunþat o creºtere semnifi-
cativã a împrumuturilor. Însã, acest
plan a declanºat o crizã de încredere în
Guvernul britanic. În acest context, pe
lângã demiterea lui Kwasi Kwarteng,
Guvernul de la Londra a anunþat vineri
ºi alte schimbãri în echipa de conduce-
re a Finanþelor, în speranþa de a liniºti
pieþele financiare. Edward Argar îl va
înlocui pe Chris Philp în postul de se-
cretar-ºef al Trezoreriei, a doua cea
mai importantã poziþie din cadrul
departamentului.

În aceste condiþii, lira a coborât cu
0,9% faþã de euro, la 0,8708 unitã-
þi/moneda europeanã, în a doua parte a
zilei de vineri, respectiv cu 1,2% faþã
de dolar, la 0,89 unitãþi. (A.V.)
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