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

MahabharataASF,
subasistenþaOECD

(Episodul 4)

Moment de

reculegere

pentru primele

3 Episoade

Pe mãsurã ce public Episoa-
dele acestei Critici în serial,
am puternica impresie cã le
îngrop în sarcofagul pieþei de
capital.

De aceea, rezumatul Episoa-
delor precedente poartã titlul de
“Moment de reculegere”.

Faptul are legãturã cu speranþa de via-
þã a pieþei noastre de capital, la a cãrei
naºtere am fost naº, astfel cã m-ar îndu-
rera sã-i mãnânc coliva.

Am numit Mahabharata documentul
“Strategiei Naþionale pentru Dezvolta-
rea Pieþei de Capital 2022 - 2026", îna-
intat dezbaterii publice, pentru cã are 80
de pagini de bãtut apa-n piuã, condi-
mentat cu greºeli gramaticale ºi analfa-

betism financiar reprodus papa-
galiceºte (vezi Episodul 1 al Cri-
ticii).

Am decelat cã autorii Strate-
giei s-au inspirat dintr-o imbeci-
litate precedentã, operã a fucþio-
narului polonez de stat Ludwik
Sobolewski, care a dat o raitã

dupã bani pe la Bursa de Valori Bucu-
reºti, lãudându-se: “Am respins ideea de
strategie” (vezi Episodul 2).

(continuare în pagina 10)

APOCALIPSA MEDICALÃ

Moartea pândeºte din
laboratoarele de cercetare
medicalã

Î
n timp ce lumea se teme de o apoca-
lipsã nuclearã, prin prisma ameninþã-
rilor ce rãzbat dinspre Kremlin, se
pare cã moartea stã la pândã din la-

boratoarele de cercetare medicalã. Con-
form unui articol publicat de Zerohed-
ge.com, oamenii de ºtiinþã din cadrul la-
boratorului de cercetare de biosecuritate
4 al Universitãþii din Boston au creat
deja o nouã tulpinã a Sars-Cov 2, tulpinã
ce ar avea o ratã de mortalitate de 80%
pentru pacienþii care ar fi infectaþi cu
aceasta.

Pentru a face acest lucru, oamenii de
ºtiinþã au ataºat proteina spike Omicron,
mai imunitarã, de „coloana vertebralã” a
unui virus original Sars-Cov 2, de la
începutul pandemiei.

„Am generat Sars-Cov 2 recombinant
himeric care codificã gena S a lui Omicron

în coloana vertebralã a unui Sars-Cov-2
ancestral ºi am comparat acest virus cu va-
rianta Omicron care circulã natural. Viru-
sul purtãtor Omicron S scapã robust de
imunitatea umoralã indusã de vaccin. (...)
La ºoarecii K18-hACE2, în timp ce Omi-
cron provoacã o infecþie uºoarã, nefatalã,
virusul purtãtor Omicron S provoacã o bo-
alã severã, cu o ratã a mortalitãþii de 80%”,
se aratã în lucrarea ºtiinþificã publicatã pe
site-ul biorxiv.org ºi citatã în articolul din
Zerohedge.

Aºadar nouã tulpinã creatã nu numai
cã se bucurã de o ratã de ucidere de 80%,
dar evitã ºi orice rezistenþã imunã teoreti-
cã indusã de vaccin pe care ar putea-o
întâmpina datoritã proteinei spike Omi-
cron pe care i-au introdus-o cercetãtorii
americani. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 3)

Preþul energiei la bursã a
ajuns aproape de preþul
plafonat de Guvern

B
rusc, de la penurie la exces?
Aºa s-ar putea gândi cineva
vãzând viteza cu care scade
preþul spot al gazelor la bursã,

în condiþiile în care cu câteva sãptãmâni
înainte vorbeam de penurie, preþuri isto-
rice, o iarnã de coºmar.

Ieri la ora 10.00, în Piaþa pentru Ziua
Urmãtoare de la Bursa Românã de Mãr-
furi, cotaþia era de 328,3 lei/Mwh. Greu
de înþeles cum de s-a ajuns aici atât de re-
pede, de vreme ce, în 28 septembrie, ave-
am un preþ de 950 lei/Mwh. ªi nu e doar o
anomalie româneascã, preþurile la bursa
din Viena sunt uzual chiar uºor mai mici
decât la noi ºi chiar pe bursa la termen
TTF din Olanda avem o scãdere rapidã,
la 110 euro/MWh pentru gazul cu livrare
în noiembrie, în condiþiile în care, la fina-
lul lunii august, cotaþiile erau de peste
350 de euro.

Veºtile bune nu se opresc însã aici, ºi
din piaþa OPCOM vin doar cotaþii în scã-
dere pentru energia electricã. Pe PZU s-a
afiºat un preþ mediu de 866 lei/Mwh pen-
tru 18 octombrie, iar la nivel european,
conform energyineu.com, alãturi de
România ºi Bulgaria - cu 175 euro/Mwh,
erau Ungaria ºi Slovacia - cu 172 euro,
Germania - cu 168 euro, Franþa - cu 159
euro, Polonia - cu 137 euro, Spania - cu
81 euro/Mwh ºi tot aºa.

Cum la finalul lunii august aveam
3.000 lei/Mwh, un preþ destul de bine ali-
niat cu pieþele europene de altfel, ce s-a
schimbat în percepþia operatorilor ºi în
structura ofertei de atunci astfel încât sã
ajungem la paliere de preþ în România
apropiate de plafoanele fixate de Guvern?

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 10)

CORESPONDENÞÃ DIN ANTALYA /
ªTEFAN JOOS, TUI TRAVELCENTER:

„Rãzboiul este marea
temere, celelalte crize
sunt manageriabile”

A
ntalya, raiul celor cu un apetit
enorm ºi al ruºilor dornici de
distracþie ºi nu de rãzboi, este o
destinaþie la mare cãutare chiar

ºi la finalul lunii octombrie. Peisaje di-
verse, de la spectaculosul naturii pânã la
ineditul uneori amuzant al imaginaþiei
umane, mese îmbelºugate, personal
amabil, posibilitãþi nenumãrate de petre-
cere a timpului liber, sunt cîteva dintre
ingredientele unei poveºti de succes în
materie de turism.

Pentru turiºtii români destinaþia nu
este deloc strãinã, dovadã stau cifrele.
ªtefan Joos, directorul general al TUI
TravelCenter, ne-a prezentat chiar la
faþa locului cum stau datele problemei:

”Anul acesta a fost primul de operare
efectivã pentru noi. Au fost multe pro-
vocãri, ne-am dezvoltat echipa, în
acest moment avem în jur de 700 de
parteneri. Existã interes major pentru
brandul TUI pe piaþa din România.
Vom încheia anul acesta cu aproape
10.000 de turiºti, iar pentru 2023 ne-am
propus o creºtere de 100%. Antalya
este pe primul loc, cu o pondere de cir-
ca 20% în portofoliul nostru de clienþi,
dar ºi destinaþiile exotice revin în ac-
tualitate ºi sfârºitul de an este dominat
de cererea cãtre acestea".

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 10)

Graficã de MAKE, pornind de la un desen al lui Leonardo da Vinci

AURSF:

“Investitorii individuali
români ocupã doar un loc
marginal în Strategia de
dezvoltare a pieþei de capital”

Proiectul Strategiei Naþionale pentru Dezvoltarea Pieþei de Capital 2022-2026,
întocmit de Autoritatea pentru Supraveghere Financiarã ºi Ministerul Finanþelor,
document ce se aflã în dezbatere publicã, se dovedeºte a fi un text legislativ slab, în
condiþiile în care asociaþiile investitorilor au ridicat mai multe obiecþii. (G.M.)

(continuare în pagina 10)

MAKE

LAURA CODRUÞA KOVESI CONFIRMÃ
ZIARUL BURSA

Klaus Iohannis este un
preºedinte laº

L
aura Codruþa Kovesi, procuro-
rul-ºef al Parchetului European a
confirmat, într-un interviu publi-
cat ieri de G4Media, ceea ce Flo-

rian Goldstein afirma într-un articol pu-
blicat în 16 iulie 2018, în ziarul BURSA,
dupã revocarea ei de la ºefia DNA: Klaus
Iohannis este un preºedinte laº.

Întrebatã în interviul respectiv dacã în
iulie 2018, preºedintele Klaus Iohannis
i-a solicitat demisia înainte de a semna
decretul de revocare, Laura Codruþa Ko-
vesi a spus: “Da, este un lucru pe care nu
l-am fãcut public. A fost o discuþie între

noi. N-am considerat cã trebuie sã fac
public acest lucru. Mi-a cerut demisia.
Am refuzat. Pentru cã nu aveam niciun
motiv sã demisionez. Rolul meu nu este
sã ajut preºedinþii sã treacã peste mo-
mente delicate când trebuie sã-ºi explice
propriile lor decizii. Nu mã consideram
vinovatã cu nimic. Aºteptam sã ….la fi-
nalul mandatului, dacã am fost revocatã,
cineva mãcar sã mulþumeascã pentru ce
am fãcut, nu sã-mi cearã demisia. (...)

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)


