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

Mahabharata ASF, sub
asistenþa OECD

(Episodul 5)

M
oment de reculegere

pentru primele

4 Episoade

Am explicat cã, pe mãsurã
ce public Episoadele acestei
Critici în serial, am puternica
impresie cã le îngrop în sarco-
fagul pieþei de capital.

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

Faptul are legãturã cu speranþa de
viaþã a pieþei noastre de capital, la a cã-

rei naºtere am fost naº, astfel cã
m-ar îndurera sã-i mãnânc
coliva.

Am numit Mahabharata, do-
cumentul “Strategiei Naþionale
pentru Dezvoltarea Pieþei de
Capital 2022 - 2026", înaintat
dezbaterii publice, pentru cã are

80 de pagini de bãtut apa-n piuã, condi-
mentat cu greºeli gramaticale ºi analfa-

betism financiar reprodus papagali-
ceºte (vezi Episodul 1 al Criticii).

Am decelat cã autorii Strategiei
s-au inspirat dintr-o imbecilitate pre-
cedentã, operã a fucþionarului polonez
de stat Ludwik Sobolewski, care a dat
o raitã dupã bani pe la Bursa de Valori
Bucureºti, lãudându-se: “ Am respins
ideea de strategie” (vezi Episodul 2).

În contradicþie cu Mahabharata, am
demonstrat cã economiile de aproape
100 de miliarde de euro din depozitele

bancare, deºi sunt considerate de pãdu-
rarul din fruntea ASF drept neîndestu-
lãtoare pentru dezvoltarea pieþei de ca-
pital, joacã, totuºi, un rol major pentru
piaþa bancarã (vezi Episodul 3); am arã-
tat, totodatã, cã economiile de 100 de
miliarde de euro din depozitele bancare
sunt superioare cu 15 miliarde de euro
celor din Ungaria, deºi Bursa de la Bu-
dapesta prilejuieºte tranzacþii mai valo-
roase decît cea de la Bucureºti.

(continuare în pagina 9)

Noul Imperiu
Otoman, varianta
pe energie,
prinde contur
O

durat mai puþin de o sãptã-
mânã ca proiectul anunþat pe
14 octombrie de Vladimir Pu-
tin la Astana, capitala Kazah-

stanului, în urma întâlnirii cu preºedin-
tele turc, sã fie confirmat oficial.

Miercuri, preºedintele Erdogan a
anunþat cã s-a înþeles cu omologul sãu
rus sã creeze un “hub de gaze” în Tur-
cia, potrivit RIA Novosti. În timpul
unei alocuþiuni adresate parlamentului
turc, Erdogan l-a citat pe Putin
spunând cã Europa ar putea obþine
aprovizionarea cu gaze de la hub-ul
din Turcia, în timp ce livrãrile Rusiei
cãtre Europa au fost perturbate de san-
cþiunile legate de Ucraina ºi sabotajul
de la conductele Nord Stream.

“Am dat, împreunã cu Vladimir Pu-
tin, ministerului nostru al energiei ºi
instituþiei abilitate din Rusia, ordinul

de a executa o sarcinã împreunã”, afir-
ma Erdogan în timpul unui interviu
acordat jurnaliºtilor în zborul sãu de
întoarcere de la Astana.

ªeful statului turc mai preciza atun-
ci cã hub-ul ar putea fi construit în re-
giunea Tracia din nord-vestul Turciei.

Spre Turcia mai pleacã în acest mo-
ment încã douã conducte din Rusia,
ambele traversând fundul Marii Negre.

TurkStream, inauguratã în 2020,
poate transporta pânã la 31,5 miliarde
de metri cubi de gaz pe an iar Bulgaria,
Grecia, Serbia, România, Ungaria ºi
Macedonia de Nord sunt alimentate pe
aceastã rutã. Blue Stream, lansatã în
2003, are o capacitate de 16 miliarde
mc de gaz pe an.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 9)

JURNAL DE CÃLÃTORIE

Rusul din
Antalya
C

e a cãutat ”neamþul” la Mo-
scova nu am aflat, dar cu si-
guranþã ºtiu ce cautã rusul în
Antalya. Sã se impunã. Nu

conteazã cum. Am întâlnit unul în
Turcia. Eu eram într-o deplasare cu
TUI TravelCenter, el cu ale lui.
Impresia e cã m-am întîlnit cu
absolut toþi rusii ºi deja îmi re-
evaluez toþi vecinii din Bucu-
reºti, trecuþi (pe care i-am ju-
decat prea aspru) ºi viitori (pe
care mã angajez sã nu-i mai
judec deloc), dar asta e altã
poveste. Eu stãteam ºi consu-
mam o porþie de aer îmbibatã
cu vraja mãrii, el, Igor, se certa cu so-
þia ºi copilul ºi înghiþea nervos o tãrie.
Victoria e numele soþiei, copilul a rã-
mas anonim. Oricum avea mai mulþi.
Între noi s-a insinuat un turc, Erdal,
care vorbea toate limbile pãmîntului
într-un ritm uluitor. Era o singurã pro-
blemã, limbile lui erau înþelese doar
de el. Cu greu am priceput cã vrea ne-

apãrat sã ne confruntãm la un joc de
darts. Nu am refuzat. În joc s-au mai
prins ºi alþi turiºti, unii tãcuþi, aºa cã
mai greu le puteai identifica naþional-
tatea. Mult a fost pânã a început trea-
ba. Igor a intrat pe modulul victorie cu
orice preþ ºi pãrea dispus sã încalce

orice regulã sã o obþinã. Printre
adversari era ºi soþia. Copilul îl
încuraja doar pe tatã, la mamã
se abþinea. Jocul avansa, lupta
era între mine ºi el. ”O luptã-i
viaþa, deci te luptã/ Cu dragoste
de ea, cu dor”, susþine poetul.
Am auzit, dar nu am practicat.
Greºeala mea. Igor pãrea dispus

sã-mi înfigã o sãgeata în ceafã dacã
asta i-ar fi asigurat victoria. Dincolo
de competitivitate, rusul trãgea bine,
nici soþia lui nu o fãcea rãu. Copilul
zbiera eroic. În final Igor a învins,
mi-a aruncat o privire în urma cãreia
am fost convins cã voi fi luat prizonier
ºi trimis la sapã în Siberia.

(continuare în pagina 10)
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Pieþele britanice
salutã demisia
premierului
Liz Truss
l Lira se apreciazã

I
nvestitorii britanici au rãspuns
pozitiv la demisia de ieri a
prim-ministrului de la Londra,
Liz Truss, ale cãrei planuri buge-

tare au provocat, la începutul acestei
luni, turbulenþe pe pieþe, determinând
intervenþia Bãncii Angliei.

Potrivit nytimes.com, dupã anunþul
demisiei, lira sterlinã era cotatã în ur-
care cu 0,5% faþã de moneda SUA,
ajungând la 1,13 dolari. Ulterior, lira a
mai pierdut ceva teren, fiind tranzac-
þionatã la 1,1276 dolari.

Randamentul obligaþiunilor brita-
nice de stat de referinþã, cu maturitatea
la zece ani, a crescut pânã la 3,819%
dupã ce Truss ºi-a confirmat plecarea,
de la 3,769% anterior.

Indicele FTSE 100 al Bursei din
Londra a urcat cu 0,2%, la 6.941,70
puncte la ora localã 15.06. Acþiunile
gigantului bancar HSBC Holdings Plc
s-au apreciat cu 0,4%, la 476 pence la
ora 15.06, cele ale rivalului mai mic
Barclays Plc - cu 1,8%, la 146,96 pen-
ce. În acelaºi domeniu, titlurile Stan-
dard Chartered Plc au crescut cu 0,5%,
la 563 yeni la ora 15.08.

Paul Dales, economist-ºef la Capi-
tal Economics, a declarat citat de
BBC: ”Reacþia pieþelor aratã cã ace-
stea simt o «uºurare» dupã plecarea
doamnei Truss, în ciuda faptului cã
existã încã multã incertitudine.

A.V.

(continuare în pagina 12)
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