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CRITICA “STRATEGIEI NAÞIONALE PENTRU DEZVOLTAREA PIEÞEI DE CAPITAL 2022 - 2026"

Mahabharata ASF, sub
asistenþa OECD

(Episodul 3)

Moment de
reculegere
pentru

Episoadele 1 ºi 2
În Episodul 1 al Criticii, am vãzut

cum ASF ne descurajeazã sã
citim “Strategia Naþionalã
pentru Dezvoltarea Pieþei de
Capital 2022 - 2026", docu-
ment înaintat dezbaterii publi-
ce, pe care l-am numit Mahab-
harata, pentru cã are 80 de pa-
gini de bãtut apa-n piuã, cu
mici ºi neregulate pauze pentru odihnã
sufleteascã.

La descurajare au fost folosite me-
tode subtile, între care dezacorduri
gramaticale ºi prostii spuse în gura
mare (pentru încredinþare, vezi Episo-
dul 1), dupã care un om cu ºapte ani de
acasã s-ar ascunde în gaurã de ºarpe,
dar nu ºi Nicu MARCU - pãdurarul

pus preºedinte la ASF.
Alãturi de el, la aceastã luare

în deºert a gândirii sunt asociate
semnãturile lui Adrian CÂCIU
- ministrul finanþelor, Sorin Mi-
hai GRINDEANU - vice-
prim-ministru, ministrul tran-
sporturilor ºi infrastructurii, Li-

gia DECA - ministrul educaþiei ºi Ma-
rian-Cãtãlin PREDOIU - ministrul ju-

stiþiei, care, din pãcate, fie cã n-au nici
în clin, nici în mânecã cu subiectul, fie
cã le-a fost silã sã citeascã ceea ce
ne-au dat sã dezbatem public.

Este o listã a ruºinii.
În Episodul 2 al Criticii, am decelat

sursa de inspiraþie a Strategiei în crea-
þia funcþionarului de stat polonez Lud-
wik Sobolewski, care a dat o raitã dupã
bani pe la Bursa de Valori Bucureºti,
lãudându-se: “Am respins ideea de
strategie” (vezi Episodul 2).

Singura parte valoroasã din cele 80
de pagini s-a consumat într-un para-
graf scurt despre situaþia pieþei noastre
de capital, din care rezultã cã este
muribundã.

În acest Episod 3 de astãzi, vom
începe sã vedem cum Mahabharata in-
venteazã cauze false ale subdezvolta-
rii pieþei.

5Falsificarea
cauzelor
subdezvoltãrii

Documentul pune compromiterea
pieþei de capital pe seama unor cauze
false:

a) Cã economiile populaþiei ar fi
prea reduse;

b) Cã întreprinzãtorii ar fi lipsiþi de
cultura pieþei de capital;

(continuare în pagina 9)

Pãlitura di osîndã

T
uºierul a scuturat frenetic fa-
nionul. Centralul a vãzut faza,
a vãzut ºi semnalizarea, aºa cã
n-a mai ezitat: a indicat ho-

tãrît punctul cu var de la 11 metri. Lo-
viturã de pedeapsã. Dîncu a încasat
golul. Un gol mai mare decît el ºi
decît toate orgoliile sale umflate peste
mãsurã încã de pe vremea cînd era
doar o tînãrã speranþã la ”juniori”.
Acu, trebuie sã fi ajuns mai ceva decît
balonul lui Munchausen. Singura ne-
cunoscutã a fazei este culoarea carto-
naºului pe care a pus mîna arbitrul. E
roºu ºi atunci titularul de la armatã se
duce din prima la vestiare sau e doar
galben ºi atunci decizia-ghilotinã
este amînatã pînã o veni vremea celui
de al doilea cartonaº. Galben sau
roºu….nu mai conteazã, de vreme ce
l-a încasat pe primul. Rezultatul este
acelaºi. Plãvanul iese de pe teren de-
finitiv. Întrebarea este: care-i faza?
Ei, nu! Lãsaþi-o p-aia cu ce a zis în

faþa microfoanelor, luîndu-se la
întrecere cu Oracolul din Delfi. Aia
cã, vezi doamne, pace fãrã negociere
nu se poate ºi cu cine sã negocieze
ucrainienii, dacã nu cu ruºii. Doar nu
cu patagonezii! Înþelepciunea asta
i-au pus-o pe hîrtie niºte bãieþi de
bine, iar el a citit-o fãrã sã clipeascã,
dupã cum se poate vedea pe toate
imaginile luate de la faþa locului. Iar
dacã a citit-o, sigur o mai vãzuse mã-
car o datã în faþa ochilor. Avea, deci,
prilejul ºi timpul sã o ºteargã, dar nu i
s-a pãrut deloc necesar. Dimpotrivã.
Ia uitaþi-vã ce zic niºte personaje de-
stul de importante de pe la Washin-
gton, de pe la Bruxelles, Paris, Roma
ºi Berlin! Pãi ce, ãia sunt toþi oamenii
lui Putin!!! Or fi, n-or fi, nu ºtim ºi
nici nu ne intereseazã, în acest con-
text. Ceea ce trebuie lãmurit este în
care bisericã a fluierat Dîncu ºi cine a
pus sã fie dat afarã.

(continuare în pagina 3)

Furtuna financiarã se
apropie de Polonia

E
xplozia preþurilor ºi majorãrile
precipitate ale dobânzii de po-
liticã monetarã anunþate de
Banca Naþionalã a Poloniei

(BNP) au trimis sute de mii de
polonezi foarte aproape de in-
capacitatea de platã.

Autoritãþile au venit cu tot
felul de “legi de murãturi”,
care sã le ofere cetãþenilor
dreptul de a nu-ºi mai plãti da-
toriile, în condiþiile în care Po-
lonia va avea alegeri parla-
mentare în toamna anului vii-
tor, iar politicienii dintotdeauna ºi de
oriunde nu ºtiu sã facã altceva, chiar
dacã efectele vor fi dezastruoase pe
termen lung.

Datele de la European Mortgage
Federation (EMF) preluate de Finan-
cial Times aratã cã peste 75% dintre
creditele ipotecare acordate în Polonia
în T4 2021 au fost cu dobândã variabi-
lã. Pe primul loc era Finlanda, cu

95,6%, iar pe locul al treilea era Rom-
ânia, cu 71,2%. Pânã în T4 2020 toate
creditele ipotecare din Polonia au fost
acordate cu dobândã variabilã.

O serie de reglementãri adop-
tate ulterior au obligat instituþii-
le financiare sã ofere clienþilor
opþiunea creditelor ipotecare cu
dobânzi fixe pentru anumite pe-
rioade. În aceste condiþii, pon-
derea creditelor ipotecare cu
dobânzi variabile a scãzut pânã
la circa 87% în T3 2021 ºi la cir-
ca 76% în T4 2021, conform

celor mai recente date de la EMF.
În 2021, dobânda medie pentru cre-

ditele ipotecare a fost de circa 3%, în
condiþiile în care pentru o perioadã de
9 luni s-a menþinut la circa 2,8%. Apoi
dobânda a explodat ºi a ajuns la 9,18%
în august 2022, conform ultimelor
date de la BNP, cea mai mare din ulti-
mii 20 ani (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 11)

BAROMETRU COFACE:

“Posibilitatea unei
recesiuni globale
devine tot mai clarã”

E
conomia pare sã se instaleze
într-un regim de „stagflaþie”,
în care stagnarea economica ºi
preþurile în creºtere rapidã co-

existã, potrivit rezultatelor barometru-
lui realizat pentru trimestrul al III-lea
al anului 2022 de cãtre specialiºtii Co-
face, care susþin cã posibilitatea unei
recesiuni globale devine din ce în ce
mai clarã.

De aceea, Coface a realizat revizui-
ri generale în sens descendent ale pre-
viziunilor de creºtere a PIB-ului ºi ale
evaluãrilor sectoriale ºi de þarã.

Opt þãri, inclusiv Italia, Danemarca,
Elveþia, Egipt ºi Chile, au fost evaluate
în jos dupã 19 retrogradãri anunþate în
trimestrul al doilea. Un numãr de 49 de
retrogradãri sectoriale evidenþiazã de-
teriorarea clarã a condiþiilor din secto-
are sensibile la ciclul economic, cum
ar fi construcþiile, metalele ºi lemnul,

dintr-o varietate de zone geografice.
Cele mai multe dintre riscurile

menþionate în publicaþiile anterioare
Coface s-au materializat: criza energe-
ticã din Europa, inflaþia persistentã ºi
înãsprirea monetarã agresivã. Acestea
au contribuit la revizuirea în a jos a
creºterii economice mondiale în 2023,
cu un estimat de sub 2% similar anilor
2001, 2008, 2009 ºi 2020.

În timp ce previziunile de creºtere
au fost revizuite negativ pentru toate
regiunile din lume, Europa este þinta
celor mai grele perspective, cu o rece-
siune care pare inevitabilã în toate
principalele economii în iarna ce ur-
meazã, afirmã analiºtii companiei Co-
face, care mai susþin cã are loc o inten-
sificare a crizei energetice ºi cã
bãtrânul continent se pregãteºte pentru
o sobrietate „impusã”. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 9)

Ilustraþie de MAKE

MAKE

ªi dacã ºtie ce spune ºi dacã nu ºtie ce spune, Dîncu tot nu con-

teazã. Oricum, este o cantitate neglijabilã, numai bun pentru rolul

de victimã sau de victimã colateralã. Diferenþele semantice nu

mai conteazã. E nevoie ca cineva sã plece, sã bifeze Ciucã rema-

nierea, fãrã de care orice guvernare la români este ca nunta fãrã

lãutari. ªi dacã nu el, atunci cine ºi dacã nu acum, atunci cînd?

“Creditul nostru ipotecar a devenit dintr-o datã
înspãimântãtor”.

JAKUB RDZANEK, CETÃÞEAN POLONEZ

CÃLIN
RECHEA


