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Apocalipsa chinezeascã
Imaginile de coºmar au fãcut încon-

jurul lumii. Pe coridoarele unui spital,
sute de pacienþi disperaþi. Din loc în
loc, sub cearceafuri, cadavre. Medicii
ºi asistentele circulã
într-un fel de costu-
me de astronaut,
sinistre.

Iar acesta este doar
începutul. Sunt toate
semnele cã ce se pe-
trece acum în Repu-
blica Popularã Chi-
nezã se va transfor-
ma într-o epidemie
de proporþii planetare. Deja sunt în ca-
rantinã aproape 60 de milioane de oa-
meni. Când acest editorial va merge la
tipar, peste câteva zile, vor fi probabil
mai mulþi. Au apãrut primele cazuri în
Australia ºi în Europa.

Din câte se pare, este vorba despre
un virus care provine de la un ºarpe.
Cumva, acesta a infectat un liliac. De
aici a trecut la om. Cel mai grav este al-
tceva: virusul a dobândit capacitatea

de a trece de la om la om. Infecþia este
letalã în aproximativ 5 la sutã din ca-
zuri. Credeþi cã e puþin? Sã facem un
calcul. Dacã în final ar fi contaminaþi
doar 1 milion de oameni, cifra
deceselor s-ar putea urca la 20.000.

Istoric vorbind, din Asia au venit
numeroase epidemii care au devastat
Europa. În 2002-2003, provincia Yu-
nan a fost sursa epidemiei de SARS,
care avea o ratã a mortalitãþii dublã
faþã de aceea cu coronavirusul din Wu-
han. În 1968-1969, un virus al gripei
originar din Hong Kong a ucis, în
lume, circa un milion de oameni.

Natura are un mod al sãu, uneori
mai crud, de a se exprima. Adesea
însã, oamenii sunt cei care toarnã gaz
peste foc. ªi când spunem “oameni”,
adesea spunem “regimuri”.

De ce apar aceste epidemii practic
doar în state precum China sociali-
stã? În multe cazuri, este vorba de
lipsa elementarã de igienã. Îmi amin-
tesc vorbele unei colege care a vizitat
Madagascarul, o þarã în care a izbuc-

nit, recent, o epidemie de ciumã bu-
bonicã.

Mi-a spus cã acolo, dacã eºti euro-
pean, trebuie sã bei doar apã din sticle
închise, de import. Orice altceva este
sinucidere curatã.

Alt motiv þine de obiceiurile ali-
mentare. În China se consumã
te-miri-ce. Am folosit aceastã expresie
pentru a nu fi nevoit sã pun pe hârtie
cuvinte din altã zonã a dicþionarului.
Infecþia cu coronavirusul a trecut la
om, în Wuhan, prin consumul de supã
de liliac, un preparat revoltãtor, în care
creatura este fiartã cu tot cu aripi ºi cu
blanã.

Iar cu asta am ajuns la responsabili-
tatea regimului din Pekin. Era o vreme
când guvernele, mai ales cele europe-
ne, considerau cã este de datoria lor sã
îºi civilizeze supuºii. Anglia, spre
exemplu, scoate în afara legii luptele
cu câini în 1835. În 1915, Franþa inter-
zice absintul, o bãuturã extrem de po-
pularã.
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În fond, ce conteazã în Istorie?
Pneumonia din Wuhan (aºa cum a

fost popularizatã de mass media epide-
mia de coronarvirus 2019-NCoV izbuc-
nitã în decembrie 2019, în oraºul Wuhan
din centrul Chinei)
aduce în atenþie alte
epidemii care au in-
fluenþat Istoria. În
ceea ce priveºte Pne-
umonia din Wuhan,
mulþi vor fi tentaþi sã
considere cã totul este
o exagerare mediati-
cã, acuzând o drama-
tizare de dragul ratingului. Cãci dupã ce
am avut de face cu epidemii de SIDA,
Ebola, gripa porcinã (H1N1) ºi SARS
(sindromul respirator acut sever), pneu-
monia din Wuhan, cu rata sa de 2,5
îmbolnãviri la o persoanã contaminatã
pareunfaptdivers.ªi, în fond, epidemii-
le de coronarvirus, precum SARS din
2002 ºi MERS din 2012, au fãcut mai
puþin de 1000 de victime. Dar dacã nu
s-ar fi intervenit prin politici publice, re-
zultatul ar fi fost acelaºi?

În 2018 s-a comemorat un secol de la
sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, iar
la noi Marea Unire. Dar tot atunci se
aniversa un alt eveniment, despre care
s-a scris mai puþin, dar care a ucis mult
mai multe persoane ºi a avut un impact
cel puþin la fel important precum rãzbo-
iul: “gripa spaniolã”. Dacã rãzboiul a
fãcut aproximativ 40 de milioane de
victime, în ce priveºte „gripa spaniolã”
se crede cã ar fi murit cel puþin 60 de
milioane de oameni, dar existã estimãri
credibile care vorbesc de aproape 100
de milioane de victime, deci aproxima-
tiv 2% din populaþia lumii. Cele patru
valuri ale epidemiei, numitã “gripa spa-
niolã” nu pentru cã ar fi originarã din
peninsula Ibericã, ci pentru cã în Spania
neutrã, unde nu funcþiona cenzura de
rãzboi, se putea scrie liber despre aceas-
tã epidemie, au durat cel puþin din pri-
mãvara anului 1918 pânã la sfârºitul
anului 1920, deºi studii recente sugerea-
zã cã epidemia ar fi putut începe mai
devreme ºi ar fi fost originarã tot din
Orientul Îndepãrtat. Efectele economi-

ce ºi sociale ale acestei epidemii au in-
fluenþat indiscutabil istoria de dupã rãz-
boi. Nu am gãsit date fiabile privind si-
tuaþia din România - ºtim însã cã gene-
ralul Eremia Grigorescu a fost una din
victime - dar în Bulgaria au fost mai
mult de 50.000 de victime în
1918-1919, iar în toamna anului 1918
Ungaria ar fi fost devastatã de epidemie
(http://elsovh.hu/english/the-autumn-
of-1918-the-spanish-flu-devastates-h
ungary/). La nivel mondial, impactul
epidemiei de gripã spaniolã a fost se-
ver, mai ales în comunitãþi de popoare
indigene care au fost decimate, în spe-
cial în Alaska. Pe de altã parte, câteva
insule din Pacific au reuºit sã punã în
carantinã vizitatorii ºi au scãpat com-
plet. Unii istorici considerã cã pande-
mia de la sfârºitul rãzboiului a jucat un
rol semnificativ în mobilizarea miºcã-
rilor de eliberare din Africa, ca o reac-
þie la faptul cã administraþiile colonia-
le au concentrat resurse asupra europe-
nilor, au abandonat autohtonii.

(continuare în pagina 3)
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Ultima zi – Consiliul BVB
îºi încheie mandatul

A
stãzi este ultima zi în care
actualul Consiliu de Ad-
ministraþie al Bursei de
Valori Bucureºti (BVB)
se mai aflã în funcþie,
dupã patru ani de când
board-ul condus de Lu-

cian Anghel se aflã la cârma operato-
rului pieþei noastre de capital.

ªase listãri de companii în Piaþa
Principalã, promovarea în categoria
pieþelor emergente secundare conform
FTSE Russell, demararea procesului
de înfiinþare a Contrapãþii Centrale,
capitalizare în creºtere, volume ºi tran-
zacþii în scãdere ºi unsprezece inter-
mediari pierduþi pe drum.

Sã le luãm pe rând.

Cu mult sub Varºovia, dar
peste Praga sau Budapesta
în ceea ce priveºte listãrile

MedLife, Digi Communications,
Aages, Transilvania Broker, Sphera
Franchise Group ºi Purcari Wineries -
toate vin din mediul privat. Spre deo-
sebire, în cei patru ani anteriori (ianua-
rie 2012 – ianuarie 2016) nicio compa-
nie antreprenoarialã nu a pãºit pragul
Bursei, listãrile, doar trei (Romgaz,
Nuclearelectrica ºi Electrica), fiind so-
cietãþi aflate pânã atunci exclusiv în
proprietatea Statului.

Dar cum stãm faþã de vecini, de pie-
þele þãrilor din preajma noastrã?

În ultimii patru ani, în Polonia au
fost 26 de listãri, iar la Praga, Budapes-
ta, Sofia ºi Zagreb câte douã, conform
datelor publicate de Federaþia Europea-
nã a Valorilor Mobiliare (FESE).

Sigur cã este o evaluare simplistã,
farã elemente precum valoarea listãri-
lor, free-float, majorãri sau nu de capi-
tal, provenienþa companiilor etc., nu-
mãrul listãrilor are o relevanþã redusã.

Chiar ºi aºa, când ne comparãm cu
cei din zona noastrã, cu toate cã situa-
þia nu e de vis, nu e nici un dezastru.

Piaþã emergentã
secundarã sub FTSE, în
vreme ce Cehia ºi Ungaria
sunt emergente avansate

În data de 26 septembrie, agenþia de
evaluare londonezã FTSE Russell a
anunþat cã va promova piaþa noastrã de
capital în categoria celor emergente
secundare începând cu luna septem-
brie 2020. Este o realizare, chiar dacã
în rapoartele anuale ale BVB din 2014
sau 2015 se vorbea de promovare sub

umbrela MSCI. Totuºi, privind în jur,
vedem cã Ungaria ºi Cehia sunt emer-
gente avansate, iar Polonia este chiar
în liga celor dezvoltate.

Adicã nu a avut loc chiar un eveni-
ment de anvergurã cosmicã, ci doar
am fãcut un pas cãtre normalitate.

CCP.RO Bucharest -
Contrapartea Centralã
a pieþei noastre

Anul tocmai încheiat a adus înfiin-
þarea de cãtre Bursa de Valori Bucu-

reºti împreunã cu o serie de parteneri
din domeniul energetic ºi financiar a
CCP.RO Bucharest, societatea ce va
funcþiona ca o Contraparte Centralã
(CCP) în þara noastrã, entitate în ab-
senþa cãreia nu poate exista o piaþã prin
care sã se tranzacþioneze instrumente
financiare derivate.

Este un demers clar, palpabil ºi de
lãudat, dar care a luat naºtere târziu ºi
numai dupã ce în funcþia de director
general al BVB a venit Adrian Tãnase
care ºi-a asumat acest proiect, de-
clarând public cã este unul dintre
obiectivele mandatului sãu.

Valoare record a pieþei, ca
urmare a creºterii
preþurilor acþiunilor

În ceea ce priveºte capitalizarea, va-
loarea tuturor companiilor tranzacþio-
nate la BVB (inclusiv Erste Group
Bank) s-a ridicat la finele anului trecut
la 180,85 miliarde de lei, cea mai mare
din istorie, conform datelor prezentate
de BVB.

Este efectul creºterii preþurilor, în
condiþiile în care atât numãrul tranzac-
þiilor cât ºi volumul se aflã într-un de-

clin clar.
Dupã cum era de aºteptat, cu o capi-

talizare de 135,03 miliarde de euro,
Varºovia este vedeta zonei noastre din
acest punct de vedere, peste BVB mai
gãsindu-se bursele din Budapesta ºi
Praga cu valori ale companiilor listate
în 2019 de 29,37 miliarde euro ºi 23,43
miliarde euro.

Pentru bursa noastrã, FESE indicã o
capitalizare de 23,33 miliarde de euro
(ceea ce corespunde valorii tuturor
companiilor de la BVB fãrã Erste), ni-
vel care ne plaseazã deasupra burselor
din Zagreb ºi Sofia, cu valori de 20,04

miliarde de euro ºi 14,27 miliarde de
euro.

Din nou e puþin, dar nu catastrofal.

De 40 de ori mai multe
tranzacþii la Varºovia ºi de
3,5 ori mai multe la Praga,
decât la noi, anul trecut

Dar ce relevanþã are capitalizarea
când la tranzacþionare stãm prost?

ANDREI IACOMI
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