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Piaþa noastrã de
capital, sat fãrã câini

Î
n cea mai mare parte a lumii,
pieþele de capital au reguli clare
ºi beneficiazã de sprijinul unor
instituþii capabile sã le punã în
aplicare. Asta nu înseamnã cã
neregulile dispar. Însã odatã se-
sizatã o fraudã, instituþiile abili-
tate acþioneazã prompt, iar cei
responsabili pentru manipula-

rea pieþei ºi înºelarea investitorilor
plãtesc. Amintesc deznodãmântul în
cazulTheranosdinnoiembrie anul tre-
cut, unde fondatoarea Elizabeth Hol-
mes a fost condamnatã la unsprezece
ani de închisoare pentru fraudarea in-
vestitorilor sau, mai recent, cazul fon-
datorului ºi CEO al exchange-ului
cripto, FTX, Bankman-Fried. Îl aºte-
aptã, probabil, zeci de ani de puºcãrie,
acesta fiind acuzat cã i-a prejudiciat pe
investitorii americani cu câteva mi-
liarde de dolari. Presa vorbeºte mereu
despre astfel de scandaluri atunci când
apar. Însã de fiecare datã, în pieþele sã-

nãtoase se ajunge la un deznodãmânt,
iar cei vinovaþi pentru nereguli ajung
sã suporte consecinþele.
"Þepele" luate de investitorii
de la noi în ultimii ani,
chiar sub ochii ASF

Prin comparaþie, piaþa noastrã de
capital pare sa fie, dacã citim o parte
a presei, un fel de rai investiþional pe
pãmânt unde nu existã triºori sau in-
vestitori pãgubiþi. Însã lucrurile nu
stau deloc aºa. Nu voi face o prezen-
tare a fraudelor de la începutul pieþei
de capital româneºti, ci mã voi limita
la o selecþie a celor mai mari deza-
mãgiri ale investitorilor din anul
2022.

Am sã amintesc câteva listãri pãgu-
boase din Sistemul Multilateral de
Tranzacþionare al Bursei deValori Bu-
cureºti, faþã de care supraveghetorul
pieþei din þara noastrã, Autoritatea de

Supraveghere Financiarã (ASF), pare
sã nu aibã deocamdatã vreo reacþie.

Cine a luat în serios promisiunile
din memorandumurile de listare care
au avut loc în anii 2020-2021, în unele
cazuri la scurt timp dupã listare, în loc
de cele promise, a început un adevãrat
dezastru. În 2021 avea sã vinã în Piaþa
AeRo compania AirClaim, însã ime-
diat ce a intrat la tranzacþionare, direc-
torul acesteia ºi-a vândut în întregime
pachetul semnificativ de acþiuni deþi-
nut înainte de listare. Evident a urmat
o prãbuºire a cotaþiei ºi de acolo acþiu-
nea a continuat sã scadã. Tot în 2021,
chiar în prima ºedinþã de tranzacþiona-
re, acþiunea GoCab Software, o com-
panie controlatã de BRK Financial
Group, închidea la sub 50% din
valoarea plasamentului privat dinainte
de listare.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Atac cibernetic la
adresa ziarului
BURSA ºi a
publicului cititor

P
agina de si te a ziarului
BURSA a fost clonatã, vineri,
de autori necunoscuþi care au
publicat pe mai multe site-uri

anonime de internet un articol menit
sã prejudicieze financiar publicul citi-
tor. Este vorba despre materialul
"RAPORTSPECIAL: Ultima investi-
þie a lui Ion Þiriac a îngrozit conduce-
rea bãncilor mari din România", apã-
rut chipurile în ziarul BURSA, sub
semnãtura colegului nostru Andrei Ia-
comi, articol în care cetãþenii sunt sfã-
tuiþi sã investeascã într-un nou pro-
gram de tranzacþionare a criptomone-
delor numit - în falsul articol - Crypto
Engine.

Cetãþenii care doresc sã accesezepe
linkul respectiv celelalte secþiuni ale
ziarului sunt redirecþionaþi automat
cãtre programul respectiv, însã de fie-
care datã în dreptul adresei de internet
apare o altã adresã.

Falsul este evident pentru cititorii
fideli ziarului BURSA care, dacã ac-
ceseazã pagina oficialã a ziarului no-
stru, pot observa cã articolul respectiv
nu existã pe site, bamaimult imaginea
pdf a primei pagini postatã în dreapta
nu coincide cu aceea de pe site-ul care
a clonat cotidianul nostru.

Cu toate acestea, arãtãm cã persoa-
nele care stau în spatele falsului articol
au clonat pânã ºi sigla ziarului
BURSA, deoarece dacã veþi copia lin-
kul ºi îl veþi cãuta cu Google, la cãuta-
reo sã aparã inclusiv sigla respectivã.

Referitor la articolul fals publicat
de link-ul respectiv, dar ºi peunalt link
(se pare cã falsul se multiplicã ori de
câte ori doresc autorii atacului ciber-
netic), colegul nostru Andrei Iacomi
ne-adeclarat: �Amfost surprinsneplã-
cut sã vãd materialul respectiv, care
mi-a fost transmispe telefon. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 3)

Politica Net Zero,
un instrument foarte
eficient pentru
distrugerea civilizaþiei

D
aniel Yergin, unul dintre cei
mai reputaþi specialiºti la nivel
global în domeniul energiei,
în prezent vicepreºedinte la

S&P Global, a scris recent un
articol cu titlul �Tranziþia ener-
geticã se confruntã cu realita-
tea� pentru Project Syndicate.

Aici aratã cã �având învede-
re scara ºi complexitatea tran-
ziþie energetice, mulþi specia-
liºti sunt îngrijoraþi de faptul cã
analiza economicã a fost negli-
jatã în procesul de planificare al
acestor politici�.

Autorul cãrþilor �The Prize: The
Epic Quest for Oil, Money & Power�
ºi �The New Map : Energy, Climate,
and the Clash of Nations� probabil cã
nu doreºte sã fie alarmist prin aceastã
exprimare, în condiþiile în care este tot
mai evident cã autoritãþile din þãrile
dezvoltate nu au neglijat, ci au ignorat

complet costurile ºi implicaþiile eco-
nomice ale introducerii unor standarde
ºi termene complet rupte de realitate.

Maimult, aceleaºi autoritãþi exerci-
tã presiuni tot mai mari ºi asu-
pra þãrilor în curs de dezvoltare
din Africa, Asia, America Lati-
nã sau Europa pentru aplicarea
unor standarde similare, presiu-
ni care vor conduce inevitabil
cãtre blocarea oricãrei perspec-
tive a dezvoltãrii economice
pentru fostele lor colonii.

Yergin accentueazã cã tranziþia
energeticã actualã este profund diferi-
tã de cele precedente, deoarece numai
este �aditivã�, în condiþiile în care se
doreºte eliminarea într-o perioadã fo-
arte scurtã, de circa 25 de ani, a surse-
lor existente, în loc sã fie permisã utili-
zarea lor în paralel pânã la înlocuirea
completã.

(continuare în pagina 12)

INDUSTRIA OSPITALITÃÞII, ÎN CÃUTAREA FORÞEI
DE MUNCÃ

Lucrãtorii strãini – o
soluþie temporarã, dar
costisitoare pentru
antreprenori

F
orþa de muncã este în continua-
re o problemã acutã de care se
lovesc antreprenorii din þara
noastrã, chiar dacã anul trecut

Guvernul a aprobat ca, pentru 2023,
numãrul contingentului de lucrãtori
strãini ce pot fi aduºi în România sã
fie de 100.000 de persoane, egal cu
numãrul celor aduºi în 2022 ºi dublu
faþã de anul 2021. Deºi pânã acum nu
s-a ajuns la angajarea a mãcar jumãta-
te din acest contingent � o cauzã fiind
procedurile consulare greoaie din
India ºi din alte þãri asiatice -, repre-
zentanþii antreprenorilor considerã cã
acest contingent ar trebui suplimentat
cu încã 50.000 de persoane, mai ales
cã nevoia de forþã de muncã va creºte
considerabil în sectorul construcþiilor,
odatã cu demararea tututor proiectelor
de infrastructurã prevãzute în Planul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã

(PNRR), proiecte ce trebuie finalizate
pânã la 31 decembrie 2026, adicã în
mai puþin de trei ani.

Un alt sector care se confruntã de
ani buni cu lipsa forþei de muncã este
industria ospitalitãþii, care, în pande-
miaCovid 19 s-a confruntat cu un ade-
vãrat exod al forþei de muncã autohto-
ne din cauza restricþiilor impuse de au-
toritãþi. Pentru a suplini numãrul mare
de angajaþi care au pãrãsit acest sector
economic, antreprenorii au solicitat ºi
obþinut de la Guvern mãrirea numãru-
lui contingentului de lucrãtori strãini
ce pot fi aduºi în þara noastrã ºi acum
vedem în hoteluri ºi restaurante din ce
în cemaimulþi angajaþi careprovindin
þãri din Asia, cum ar fi India, Nepal,
Sri Lanka ºi Filipine.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

GoCab
Software -
pierdere de
90% din
investiþie
într-un an
l Compania a venit în

piaþã cu un memorandum

întocmit în decembrie

2021, în care estima

profit pentru acel an; în

câteva luni raporteazã o

pierdere de 3,7 milioane

leilDocumentul a fost

semnat inclusiv de un

administrator al BVB

G
oCab Software (CAB)
este compania care, în
opinia noastrã ºi a pie-
þei, a înºelat cel mai se-

ver aºteptãrile investitorilor.
Societatea, care se prezintã

drept o suitã de aplicaþii utilizate
în serviciul de taximetrie, a ve-
nit la bursã la începutul lunii de-
cembrie 2021, dupã ce în august
strânsese de la investitori prin
plasament privat 7,4 milioane
de lei.

Încã de la început au existat
suspiciuni serioase legate de
companie, fapt ilustrat de cãde-
rea preþului acþiunii imediat
dupã listare.

ANDREI IACOMI
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