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Schiþauneistrategii
pentruresuscitarea

pieþeinoastre
decapital (I)

C
ând spui piaþã de ca-
pital româneascã, as-
tãzi spui “Cooperati-
vã”.
Cum ar fi putut sã fie
realistã strategia ASF
de dezvoltare a pieþei
noastre de capital, cât

timp ascunde cã piaþa de capital româ-
neascãaredrept sinonimCooperativã?!

Aici, corupþia îºi dã mâna cu in-
competenþa, pentru
cã lipsa de relevanþã
a strategiei pieþei de
capital favorizeazã
dezvoltarea Coope-
rativei.

Aceastã strategie
care nu este o strate-

gie este, totuºi, o strategie.
Luând-o în serios, mã fac de rîs.
Pentru cã nu “bifez” ºi nu am nicio

legãturã cu formalismul birocratic al
autoritãþilor în privinþa pieþei noastre
de capital, eu continui sã scriu pe su-
biect, deºi dezbaterea publicã asupra
“Strategiei Naþionale pentru Dezvol-
tarea Pieþei de Capital 2022 - 2026"
(document propus dupã doi ani de
elaborare de cãtre Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã ºi Ministerul
Finanþelor, sub asistenþã OECD ºi cu
finanþare europeanã) s-a încheiat
încã de vineri.

Se spune “Un nebun aruncã un bo-
lovan în baltã ºi zece înþelepþi nu îl pot
scoate”.

Bolovanul este Strategia ASF de
dezvoltare a pieþei de capital, pe care,
din cauza amplorii inutile, am numit-o
“Mahabharata”.

Am dovedit cã o pot scoate din bal-
tã, deºi eu nu sunt zece (unii contestã ºi
cã aº fi înþelept) - sãptãmînã trecutã,
am publicat la foc automat cinci episo-
ade ale criticii asupra Strategiei ASF ºi
m-am oprit, pentru cã textul meu ame-
ninþã sã devinã mai voluminos decât
bolovanul.

Vorba rãposatului Nicu Ceauºescu -
nu puteþi citi voi, cât pot sã scriu eu (de
fapt, el a spus “Nu puteþi zugrãvi voi,
cât a construit tata!” ºi a avut dreptate,
doar cã nu ta-su construise, ta-su doar
dãduse din mâini, iar eu am fost obli-
gat la muncã patrioticã).

Un proverb evreiesc spune cã atun-
ci când un înþelept se ceartã cu un
prost, lumea crede cã se ceartã doi
proºti.

Prin urmare, critica are rost numai
dacã se adreseazã unei persoane inte-
ractive ºi interesate ideatic, iar nu unui
buºtean.

Poate fi persoanã fizicã sau juridi-
cã, dar nu buºtean costumat în ASF, cã
nu-i carnaval, e criticã.

Cred cã dacã mai critic Mahabhara-
ta o sã par ºi eu la fel de prost, ca autorii
Strategiei.

De aceea, dupã ce voi lista cele
nouã obiective afazice pe care Strate-
gia ASF le propune, voi trece în revi-
stã cauzele autentice ale stãrii de ago-
nie a pieþei noastre de capital ºi apoi
voi recomanda eu însumi mãsurile
pentru resuscitarea ei (nicidecum
pentru dezvoltare), care rezultã din
acestea.

Acest material nu este scris cu

pretenþia cã lumineazã pe cineva ºi
fãrã iluzia cã ar servi cuiva, în mod
practic.

Mãcar atât am învãþat din cei 32 de
ani de jurnalism în slujba pieþei noa-
stre de capital, cã ªtefan Boboc, Nicu
Marcu ºi ai lor nu au nicio treabã cu
bunele intenþii ºi cã atunci când unii
întrã la puºcãrie, devin caraghiosul
care zice “V-am spus eu?!”

Adicã, degeaba spun.
Dar, deocamdatã, nu ne aflãm într-o

comedie.
Numerotarea capitolelor textului

meu o urmãreºte pe cea începutã în
Critica Mahabharatei, întrucât mate-
rialele acestea alcãtuiesc un întreg.

6. Diagnostic improriu,
tratament nepotrivit

Când crezi cã piaþa este subdezvol-
tatã din cauzã cã economiile popula-
þiei sunt insuficiente, întreprinzãtorii
inculþi ºi acþiunile inactive, mãsurile
pentru dezvoltare se rostogolesc în bã-
lãrii, unde Mahabharata ASF a identi-
ficat nouã obiective generale, în jurul
cãrora se edificã “Strategia Naþionalã
pentru Dezvoltarea Pieþei de Capital
2022 - 2026".

Citez lista lor:
1. Îmbunãtãþirea condiþiilor pentru

listarea pe piaþa de capital (ca ºi când
din cauza condiþiilor rele de listare am

avea proporþia de 3/1 între delistãri ºi
listãri; dar, mã rog, dacã e mai bine,
atunci poate e bine);

2. Creºterea lichiditãþii pe piaþa se-
cundarã;

3. Promovarea, dezvoltarea ºi creº-
terea unei pieþe active a IMM-urilor;

4. Promovarea economiilor în
rândul investitorilor persoane fizice
(asta deja este o formulare antologicã);

5. Creºterea rolului investitorilor in-
stituþionali (prin conºtientizare de che-
stii; ori de cîte ori oficialii pieþei vor-
besc despre “conºtientizare”, ar trebui
sã înþeleagã cã, mai întâi, ei înºiºi trebu-
ie sã se califice profesional);

(continuare în pagina 9)

Economiile avansate
susþin tendinþa de
creºtere a comerþului
global

V
olumul comerþului global ºi-a
accelerat creºterea anualã ºi
în august 2022, pânã la 5,3%,
de la 5,1% în luna precedentã,

pe fondul unei creºteri lunare de
0,7%, dupã o stagnare în luna anterio-
arã, revizuitã de la o creºtere
de 0,7%, conform ultimului ra-
port World Trade Monitor al
insti tutului olandez CPB
(www. cpb.nl) (vezi graficul).

Importurile globale ºi-au ac-
celerat creºterea anualã pânã la
6,3%, de la 5,6%, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,1%, iar expor-
turile ºi-au temperat creºterea anualã
pânã la 4,2%, de la 4,6%, în condiþiile
unei creºteri lunare de 0,4%.

Volumul schimburilor comerciale
de la nivelul economiilor emergente
ºi-a temperat creºterea anualã pânã la
3,7%, de la 5,7% în luna anterioarã, pe
fondul unei scãderi lunare de 0,7%, iar

volumul schimburilor comerciale de
la nivelul economiilor avansate ºi-a
accelerat creºterea anualã pânã la 6%,
de la 4,8% în luna anterioarã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 1,6%.

Importurile economiilor avansate
au crescut cu o ratã anualã de
7,2% în august 2022, pe fondul
unei creºteri lunare de 1,5%, iar
exporturile au crescut cu o ratã
anualã de 4,8%, dupã o creºtere
de 3,3% în luna precedentã, în
condiþiile unui avans lunar de
1,6%.

La nivelul economiilor emergente,
importurile au crescut cu o ratã anualã
de 4,2%, dupã o creºtere de 4,3% în
luna anterioarã, pe fondul unei creºteri
lunare de 0,2%, in timp ce exporturile
ºi-au temperat creºterea anualã pânã la
3,2%, de la 7,1% în luna precedentã, în
condiþiile unei scãderi lunare de 1,9%.

(continuare în pagina 9)

Haosul din piaþa
energiei
reconfigureazã
segmentul furnizãrii

Î
n vreme ce furnizorii se zbat sub
povara creditelor contractate pen-
tru a-ºi continua activitatea, iar sta-
tul cocheteazã cu revenirea la piaþa

reglementatã, mai multe companii
plãnuiesc retragerea din România.

Câteva ºtiri din piaþa energiei, toate
pe surse, au creat confuzie în ultimele
zile. Mai întâi, la finalul sãptãmânii
trecute, a apãrut informaþia cã s-ar pu-
tea reveni la piaþa reglementatã pentru
energia electricã, coaliþia de guvernare
cãzând de acord asupra acestui aspect.
Ar fi fost vorba de un nivel de 0,8
lei/kwh pentru consumatorii casnici cu
un consum între 100-255 kwh pe lunã
ºi 1 leu pentru cei care îl depãºesc ºi
aproximativ 1,3 lei/kwh pentru consu-
matorii industriali. Numai cã ºedinþa
coaliþiei de luni nu a generat ºi o
confirmare în acest sens.

Apoi, tot pe surse, avem ºtirea cã

Hidroelectrica ar fi renunþat la achizi-
þia CEZ Vânzare pentru care obþinuse
deja acordul Consiliului de Suprave-
ghere. De menþionat aici cã, în acest
an, Hidroelectrica anunþase triumfalist
cã are în plan extinderea în zona de
furnizare ºi cã intenþioneazã sã achizi-
þioneze pânã la 3 companii de profil
(se speculase iniþial cã Electrica ar fi
printre acestea), iar anul trecut consor-
þiul alcãtuit de Hidroelectrica, SAPE ºi
Electrica eºuase sã preia toate opera-
þiunile CEZ din România. Faptul cã
grupul Macquarie, câºtigãtorul de
atunci, ajungea în poziþia de vânzãtor
pentru o parte din deþinerile CEZ un an
mai târziu are relevanþã, în contextul
stãrii generale a pieþei de energie din
România din prezent.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 9)

RAPORT

Schimbãrile
climatice afecteazã
grav sãnãtatea
oamenilor

L
egãtura dintre oameni ºi climã
este una foarte strânsã. Când la
nivelul climei au loc schimbãri,
oamenii le resimt din plin.

Când acestea sunt extreme, chestiu-
nea devine gravã. Schimbãrile clima-
tice afecteazã major sãnãtatea oame-
nilor din întreaga lume, aceasta este
concluzia raportului Lancet Coun-
tdown. Documentul informeazã cã
dependenþa lumii de combustibilii fo-
sili creºte riscul de insecuritate ali-
mentarã, boli infecþioase ºi boli legate
de creºterea temperaturilor. Raportul
a fost realizat de 99 de experþi din di-
verse organizaþii, inclusiv Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), sub co-
ordonarea University College Lon-
don. Potrivit acestora vremea extremã
a crescut presiunea asupra serviciilor
de sãnãtate la nivel global, care se
confruntã deja cu pandemia de
COVID-19. Decesele cauzate de cãl-

durã la nivel global au crescut cu douã
treimi, în ultimele douã decenii. Re-
cordurile de temperaturã au fost do-
borâte în întreaga lume, în 2022.
Efectele cãldurii extreme asupra sãnã-
tãþii includ exacerbarea afecþiunilor
cronice, cum ar fi bolile cardiovascu-
lare, respiratorii, mintale. ”În ciuda
provocãrilor, existã dovezi clare cã o
acþiune imediatã ar putea încã salva
vieþile a milioane de oameni, cu o tre-
cere rapidã cãtre energie curatã ºi efi-
cienþã energeticã”, este una dintre
concluziile raportului. Cercetãtorii au
descoperit cã schimbãrile climatice au
crescut rãspândirea bolilor infecþioa-
se. Numãrul de luni care faciliteazã
transmiterea malariei a crescut în zo-
nele muntoase din America ºi Africa
în ultimii 60 de ani.

OCTAVIAN DAN
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"Tu, cel care nu poþi" / Capricii / Francisco de Goya (1746–1828)


