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Bursa din Londra face
disponibilizãri
l Profitul LSE, sub aºteptãrilGrupul avertizeazã cã nu îºi
va atinge obiectivul privind marja de profit Ebitda

Noua conducere a London Stock
Exchange Group Plc, operatorul Bur-
sei de Valori din Londra (London
Stock Exchange –
LSE) a anunþat, la fi-
nele sãptãmânii trecu-
te, o rundã de disponi-
bilizãri, ca mãsurã de
pregãtire a ieºirii þãrii
din UE (Brexit) ,
anunþã Reuters.

Bursa taie 250 de
posturi în 2019, ca sã
realizeze economii
anuale de 30 de milioa-
ne de lire sterline.

David Schwimmer,
cel care a preluat funcþia de director
executiv al LSE în august 2018, a in-
format cã operaþiunile pieþei, inclusiv
cele percepute ca fiind cele mai expuse
la ieºirea Marii Britanii din Uniunea

Europeanã, precum clearing-ul (com-
pensarea), continuã sã aibã o evoluþie
bunã ºi îºi pãsterazã poziþia în

domeniu.
“Suntem foarte

bine pregãtiþi pentru
orice ar rezulta din
Brexit”, a declarat
Schwimmer, adã-
ugând: “Aºteptãm ca
oportunitãþile inter-
naþionale de creºtere
sã compenseze orice
eveniment neplãcut
din 2019”. Schwim-
mer a amintit de plat-
forma paneuropeanã

a LSE destinatã tranzacþionãrii acþiu-
nilor Turquoise pentru care este aºtep-
tatã autorizaþia de la autoritãþile de re-
glementare din Olanda. (A.V.)

(continuare în pagina 4)
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BET traseazã un raliu
de peste 10%, în februarie

Bursa de Valori Bucureºti (BVB) a
încheiat luna februarie, poate cea mai
importantã lunã din an pentru piaþa
noastrã de capital în condiþiile în care
companiile se prezintã în faþa investito-
rilor cu rezultatele financiare prelimi-
nare pentru anul anterior, cu avansuri
consistente ale majo-
ritãþii cotaþiilor acþiu-
nilor listate, indicele
BET trasând un raliu
de aproape 725 de
puncte, echivalentul
unui salt de 10,42%,
în vreme ce indicele
compozit BET Plus a
urcat cu 104 puncte,
ceea ce reprezintã un
avans de 10%, chiar dacã perspectiva
pentru majoritatea emitenþilor impor-
tanþi listaþi la BVB, precum ºi pentru
piaþã în ansamblu, rãmâne ceþoasã, în
condiþiile în care, nici pânã acum, nu se

cunoaºte forma finalã sau normele de
aplicare ale Ordonanþei de Urgenþã
114/2018.

Ca aproape tot timpul, a fost un par-
curs aparte faþã de evoluþiile pieþelor
externe, în condiþiile în care bursele
mature au marcat, în februarie, creºteri

semnificativ mai mici
decât cele ale cotaþiilor
de la BVB, cu indicele
paneuropean Stoxx
600 bifând o creºtere
de 4%, FTSE 100 al
pieþei londoneze de
1,52%, în timp ce pes-
te Atlantic, indicele
Standard & Poor’s 500
a avut un avans de

2,97%, iar Nasdaq Composite de
3,44%.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 5)

Î
n primul articol scris pentru
BURSA, cu titlul “Pierderi im-
portante ca urmare a modului
de administrare a rezervei de
aur a BNR”, din 16 mai 2006,
arãtam cã “rezerva de aur s-a
menþinut relativ con-
stantã în perioada 2000 -

2004, dar a crescut cota procen-
tualã plasatã pentru valorificare
în strãinãtate”, iar “datele pri-
vind aceste cote se regãsesc doar
în rapoartele anuale ale BNR în
limba englezã”.

Am reluat afirmaþia într-un
articol recent, “Prea târziu pentru re-
patrierea aurului României?”, de la
sfârºitul sãptãmânii trecute.

Într-un comunicat trimis redacþiei
BURSA, reprezentanþii BNR aratã cã
“nu existã diferenþe de conþinut între
versiunea în limba românã ºi cea în
limba englezã a publicaþiilor” (vezi
“Nu sunt diferenþe de conþinut între

versiunea în românã ºi cea în
englezã a rapoartelor BNR”,
ediþia online BURSA,
01.03.2019).

Da, este adevãrat, acum nu
mai existã diferenþe, dar în 2006
existau diferenþe semnificative,
iar atunci BNR nu a trimis nicio
clarificare sau precizare pentru

publicare. Reprezentanþii BNR subli-
niazã cã data creãrii rapoartelor nu
are relevanþã, în condiþiile în care “oda-

tã cu lansarea noii versiuni a websi-
te-ului BNR, în martie 2009, fiºierele
existente în vechiul site (lansat în anul
2000) au fost preluate, treptat, ºi, în
unele cazuri, redenumite ºi adaptate la
noile standarde de prezentare”.

Aºa sã fie oare? Se pare cã raportul
pentru 2002, creat în septembrie 2003,
a corespuns noilor standarde, dar nu ºi
rapoartele din 2003, 2004 ºi 2005, care
au fost create în decembrie 2008, înain-
te de rapoartele din 1998, 1999, 2000 ºi
2001, care au fost create în ianuarie
2010.

Dincolo de “scãpãrile” privind data
creãrii ºi publicãrii rapoartelor anuale,
în care situaþia administrãrii rezervei
de aur este tratatã cu superficialitate,

problema “valorificãrii” acesteia
ridicã numeroase semne de întrebare.

Dupã cum arãtam în articolul din
luna mai 2006, valorificarea rezerve-
lor presupune împrumutarea lor pe o
perioadã determinatã cãtre mari bãnci
internaþionale, care vând ulterior aurul
ºi investesc sumele obþinute în titluri
financiare cu randament mai ridicat.

În acea perioadã, doar o singurã or-
ganizaþie, GATA (Gold Anti-Trust
Action Committee), susþinea cã bãnci-
le centrale, cu ajutorul unor bãnci co-
merciale sau de investiþii, manipulea-
zã preþul aurului astfel încât sã þinã sub
control aºteptãrile inflaþioniste ale
populaþiei.

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Societatea închisã
ºi tentaþia fascistã

Viktor Orbán sperã sã joace un rol
central în politica europeanã. De ace-
ea, încearcã sã-ºi consolideze rolul de
lider ideologic al dreptei europene.
Dacã iniþial opþiunea lui Viktor Orbán
pentru o aºa zisã „democraþie ilibera-
lã” pãrea sã rãmânã în cadrul conser-
vatorismului clasic, chiar dacã spre
extrema dreaptã naþionalistã, odatã cu
afirmarea deschisã a preferenþei sale
pentru societatea închisã ºi reluarea
unor cliºee fasciste interbelice, liderul de
la Budapesta se plaseazã fãrã complexe
în continuarea naþional-fascismului lui
Miklós Horthy. De altfel, aceastã evo-
luþie nu e deloc surprinzãtoare, cãci
deja în vara anului 2017 Viktor Orbán
afirma, la inaugurarea casei renovate a
lui Kuno Klebelsberg la Budapesta, cã
regentul Miklós Horthy, alãturi de pri-
mul sãu ministru István Bethlen ºi de
ministrul Kuno Klebelsberg au fost
„oameni de stat excepþionali”. Ori,
Horthy a fost unul din primii promoto-
ri ai politicii antisemite încã din anii 20
ai secolului trecut, iar Kuno Klebel-
sberg (nãscut la Pecica, lângã Arad în
1875 ºi ministru de interne ºi al educa-
þiei între 1920 ºi 1931) a fost un pro-
motor al ideologiei supremaþiei ma-

ghiare ºi un antisemit notoriu, care pu-
nea pe seama evreilor responsabilita-
tea revoluþiilor liberalã ºi comunistã
din 1918-1919 º tratatul de la Trianon.

Întreaga politicã a lui Viktor Orbán
de dupã câºtigarea alegerilor în mai
2010 s-a aflat, într-o oarecare mãsurã,
în tradiþia hortistã, dar dupã 2017 afir-
marea acestei continuitãþi a fost public
asumatã. Ca ºi România, Ungaria cu-
noaºte un clivaj urban-rural important.
Or, convins cã nu poate câºtiga alege-
rile în mediul urban, mult prea liberal,
Viktor Orbán s-a orientat spre mediul
rural ºi a folosit vechiul naþionalism
horthist adaptat pentru momentul ac-
tual. De aici ºi pânã la utilizarea
retoricii naziste în scopuri electorale
nu a fost decât un pas.

Pentru campania electoralã de la
alegerile parlamentare maghiare din
2018 a fost deja utilizatã o campanie
de afiºe anti-Soros inspiratã de campa-
niile naziste germani împotriva evrei-
lor din anii ‘30 ai secolului trecut.
Apoi, convins cã aceastã campanie a
avut succes, Orbán a decis s-o adapte-
ze pentru alegerile europene din mai
2019.
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