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ASF trebuie curãþat

I
ncapacitatea Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF)
sã-ºi îndeplineascã menirea
este vizibilã acum, fãrã sã mai
fie nevoie de subtilitãþi de spe-
cialitate, deoarece haosul indus
în piaþa SIF-urilor a ajuns în sta-

diul în care reclamã intervenþia poliþiei
ºi douã SIF-uri (Oltenia ºi Transilva-
nia) au fost suspendate de la tranzac-
þionare.

Confuzia de la SIF Oltenia

este creatã de ASF

La SIF Oltenia, haosul a fost iniþiat
de rãspunsul sibilinic al ASF,
care împotriva oricãrei eviden-
þe, a refuzat sã declare concerta-
rea celor unsprezece fonduri de
investiþii finanþate de SIF Banat
Criºana ºi SIF Muntenia, ace-
stea douã impunând deciziile în
Adunãrile generale ale acþiona-
rilor prin mobilizarea voturilor celor
unsprezece fonduri.

ASF a stupefiat publicul afirmând
cã nu a gãsit elemente legale care sã in-
dice concertarea lor, dar acest fel de rã-
spuns, fãrã niciun argument, este tipic
pentru caracter arbitrar (Vezi Scrisoa-

rea Asociaþiei Brokerilor adresatã

ASF) https://www.bursa.ro/comuni-
cat-de-presa-asociatia-brokerilor-soli-
cita-asf-sa-restabileasca-increde-
rea-in-piata-de-capital-din-roma-
nia-28475936.

În realitate, cazul celor unsprezece

fonduri de investiþii de acum nu este
decât o reeditare a cazului din
2012-2013, în care Najib el Lakis a
fost arestat ºi a primit o condamnare
de trei ani de închisoare (cu suspenda-
re), între altele, pentru manipularea
pieþei.

Condamnarea a fost dictatã anul tre-
cut, dar, pe timpul ispãºirii, Lakis fun-
cþioneazã ofical drept consultant al lui
Bogdan Drãgoi, preºedintele SIF
Banat Criºana.

ASF nu a catadicsit sã explice cum
de îi permite lui Lakis, în timpul
ispãºirii condamnãrii pentru manipu-
larea pieþei de capital, sã aibã funcþii în

SIF Banat Criºana.
Întrebarea stãruie de mai

bine de un an.
ASF stãruie sã nu explice.
ASF nu explicã nici de ce în

cazul condamnãrii lui Najib el
Lakis a concertat fondurile de
investiþii, iar în cazul lui Bog-

dan Drãgoi nu le concerteazã, deºi si-
tuaþia este aceeaºi, conceptul este ace-
laºi, ba chiar ºi unele fonduri de
investiþii sunt aceleaºi.

ASF a creat împrejurarea discrimi-
nãrii lui Tudor Ciurezu, ºeful SIF Olte-
nia, în favoarea cuplului Lakis-Drãgoi
de la conducerea SIF Banat Criºana,
ajungând sã tolereze piratarea Adunã-
rii generale a acþionarilor din 28 apri-
lie, de grupul celor unsprezece fonduri
de investiþii, care, alãturi de SIF1 ºi
SIF4, au organizat în afara sediului
SIF5, pe trotuar, altã Adunare decât

cea oficialã.
În loc sã dezavueze acest spectacol

de circ, care, sub bagheta lui Drãgoi, a
fost condus de o persoanã care figurea-
zã prezentã la Adunarea din interiorul
sediului, ASF a început sã se îndoiascã
de legalitatea Adunãrii din interiorul
sediului.

Invocând neclaritatea cazului ace-
stei Adunãri, ASF a suspendat acþiuni-
le SIF Oltenia de la tranzacþionare, dar
situaþia confuzã este creatã chiar de
ASF.

Astãzi, când confuzia încã nu a fost
îndepãrtatã, ASF a permis reintrodu-
cerea acþiunilor SIF Oltenia la tranzac-
þionare.

În loc sã-ºi îndeplineascã menirea -
sã adopte mãsuri prin care sã menþinã
o piaþã ordonatã a acþiunilor SIF Olte-
nia -, ASF a introdus arbitrariul în de-
cizii ºi a anulat piaþa.

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã a devenit un risc pentru piaþa
ordonatã.

La SIF Transilvania, ASF

se substituie Adunãrii

generale a acþionarilor

ASF urmãreºte în mod deliberat
dezmembrarea conducerii SIF Tran-
silvania, încercând sã-l îndepãrteze pe
Mihai Fercalã de la conducere ºi im-
punându-ºi preferaþii – aºa-numita
“grupare Frãþilã” -, în pofida propriilor
regulamente, contrar legii ºi ignorând
sentinþele judecãtoreºti.

Fapt fãrã precedent, ASF acceptã cã
acelaºi Marius Moldovan sã figureze
drept membru atât în Consiliul de su-
praveghere, cât ºi în Directoratul SIF
Transilvania, facând varzã conducerea
dualistã ºi legea.

În avântul cu care vrea sã-l dãrâme
pe Mihai Fercalã, vineri, ASF a cerut
Consiliului de supraveghere sã adopte
mãsuri pentru verificarea informaþiilor
din documentele privitoare la hotã-
rârile AGOA de la 28 aprilie - o acþiu-
ne care, legalmente, nu este de dome-
niul Consiliului de supraveghere, ci de
cel al Directoratului ºi/sau al instanþe-
lor de judecatã.

Gesturile ASF prin care pare cã vrea
sã înfrunte legea s-au multiplicat
întratât, încât au generat un noian de
plângeri formulate de Mihai Fercalã la
toate instanþele, de la judecãtorii, la
însuºi ASF (cel mai recent, un denunþ
penal la DIICOT Bucureºti împotriva
membrilor Consiliului de supraveghe-
re Crinel Valer Andãnuþ, Moldovan
Marius ºi contra vicepreºedintelui
ASF Gabriel Grãdinescu), dar ºi la Ca-
merele Parlamentului ºi la Preºedinþie,
acuzând abuzuri, fraude, infracþiuni de
fals ºi uz de fals.

Toate astea au culminat vineri, când
“gruparea Frãþilã” a încercat sã interzi-
cã intrarea în sediul SIF Transilvania
lui Mihai Fercalã ºi ªtefan Szabo, mo-
bilizând o firmã de bodyguarzi, alta
decât cea cu care SIF Transilvania are
contract.

(continuare în pagina 4)

PANDEMIE ªI INFRACÞIONALITATE

Medicamentele contrafãcute,
ameninþare pentru sãnãtate ºi
”portofele”
l Jurgen Stock, directorul Interpol, avertizeazã asupra unei creºteri
drastice a comerþului ilegal cu produse medicale contrafãcute, odatã
ce va apãrea la orizont un vaccin sau un tratament anticoronavirus
lOMS estimeazã cã anual sunt tranzacþionate medicamente contrafãcute
în valoare de 73 de miliarde eurol Stock: “Rãufãcãtorii care opereazã
pe plan global s-au adaptat rapid la pandemie, în sensul cã exploateazã
noile temeri ºi preocupãri ale oamenilor ºi trebuie sã-ºi reprofileze
activitãþile criminale”

C
oronavirusul are un aliat în
rândul... oamenilor. Dincolo de
cetãþenii care nu respectã regu-
lile de igienã sau distanþare so-

cialã, mult mai periculoºi sunt in-
fractorii care pot inunda pieþele cu
produse (medicamente, echipamente
de protecþie) contrafãcute. Oamenii
vor pierde bani, dar îºi riscã ºi sãnã-
tatea, fãrã sã aibã nicio vinã, iar com-
baterea pandemiei va fi mai puþin
eficientã. În joc sunt sume imense.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
estimeazã cã anual sunt tranzacþio-
nate medicamente contrafãcute în
valoare de 73 de miliarde de euro.

Un avertisment pe aceastã temã a
fost lansat de la cel mai înalt nivel. O
veste bunã, descoperirea unui vaccin
împotriva COVID-19, va fi urmatã de
una rea - rãufãcãtorii vor încerca, pro-
babil, sã exploateze volumul mare de
cerere, inundând pieþele cu medica-

mente contrafãcute, a avertizat directo-
rul Interpol, Jurgen Stock. Acesta a
atenþionat într-un interviu acordat
agenþiei de presã germane DPA, asupra
unei creºteri drastice a comerþului ile-
gal cu produse medicale contrafãcute,
odatã ce va apãrea la orizont un vaccin
sau un tratament anticoronavirus. De
altfel, deja au apãrut pe pieþe echipa-
mente de protecþie personalã necertifi-
cate, inclusiv mãºti faciale, sau produse
contrafãcute destinate dezinfectãrii
mâinilor. “Va veni un nou mare val, un
val global, imediat ce se va profila un
vaccin”, a spus Stock, care a adãugat cã
rãufãcãtorii care opereazã pe plan glo-
bal s-au adaptat rapid la pandemie, în
sensul cã “exploateazã noile temeri ºi
preocupãri ale oamenilor ºi trebuie
sã-ºi reprofileze activitãþile criminale”.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 11)

Pandemia muºcã din
comerþul extern
lMihai Ionescu: “Am propus premierului mãsuri economice pentru
faza a doua a crizei“l Exporturile extra-UE au scãzut cu 58,1%, în
prima parte a lunii mail Deficitul comercial s-a adâncit, în trimestrul
întâi al anului în curs

C
riza provocatã de pandemia
Covid 19 a contaminat ºi sec-
torul comerþului extern, în ulti-
ma perioadã scãderile din do-

meniu fiind semnificative.
Exporturile extra-comunitare au

scãzut, în prima decadã a lunii în curs,
cu 58,1%, în timp ce importurile din
afara UE au înregistrat o scãdere de
41,9%, comparativ cu aceeaºi perioa-
dã de anul trecut, dupã cum ne-a spus
Mihai Ionescu, preºedintele executiv
al ANEIR ºi Co-Preºedintele Consi-
liului de Export al României. Conform
domniei sale, în luna aprilie scãderile
au fost de 34,4% în segmentul expor-
turilor extra-comunitare, respectiv de
25,3% la importurile extra-UE.

În acest context, în cadrul întâlniri-
lor care au avut loc la Palatul Cotroce-
ni la începutul lunii în curs, Mihai Io-
nescu a propus o serie de mãsuri eco-
nomice care sã fie adoptate de autori-
tãþi în faza a doua a crizei.

În scrisoarea transmisã premierului
Ludovic Orban, preºedintele ANEIR

subliniazã: „Pentru început am remar-
cat cã în faza 1 a crizei Guvernul Rom-
âniei a implementat mãsuri similare cu
cele din UE, fapt constatat din Centra-
lizatoarele pe care le realizez zilnic, pe
baza rapoartelor primite de la Birouri-
le comerciale ale Ambasadelor
României din statele UE”.

Domnia sa a adãugat cã, întrucât
economia nu se va reseta instantaneu
dupã 15 mai, va trebui ca mãsurile de
sprijin pentru salariaþii ºi firmele pro-
ductive sã fie aplicate gradual în conti-
nuare, cel putin 3-6 luni, dupã înceta-
rea stãrii de urgenþã, pentru toate do-
meniile ºi pentru toate tipurile de
firme, mari sau mici.

De asemenea, marile firme ar trebui
sã se bucure de un pachet de sprijin pen-
tru relansare la fel de generos ca
IMM-urile, ”aºa cum se procedeazã ºi în
celelalte state membre UE”, este de pã-
rere Mihai Ionescu.

EMILIA OLESCU
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FUNDAÞIA PENTRU EDUCAÞIE ECONOMICÃ DIN SUA:

”Dezgheþarea economiei,
un proces dificil ºi dureros”
l ”Economia post-COVID-19 va arãta foarte diferit de cea pe care o
cunoºteam înainte ºi trebuie descoperitã de antreprenori”

E
conomiile din întreaga lume
sunt îngheþate în majoritate, în
prezent, în încercarea de a face
faþã pandemiei de COVID-19,

iar cele mai multe guverne menþin
aceastã stare deocamdatã, ca sã limi-
teze rãspândirea coronavirusului.

O analizã realizatã recent de Fun-
daþia Pentru Educaþie Economicã din
SUA aratã cã, deºi multã lume crede
cã economia va fi dezgheþatã la fel
cum oprim ºi repornim o maºinã, re-
luarea activitãþilor nu va putea fi fãcu-
tã aºa, din pãcate, ºi nici nu va fi atât
de uºoarã cum se presupune.

Economiºtii Darcy Allen ºi Aaron
M. Lane, care sunt co-autori ai cãrþii
”Dezgheþarea: Cum sã creãm o eco-
nomie în creºtere ridicatã dupã pan-
demie”, susþin cã dezgheþarea eco-
nomiei va fi un proces dificil ºi dure-
ros. Potrivit acestora, economia

post-COVID- 19 va arãta foarte dife-
rit de cea pe care o cunoºteam înain-
te, însã nimeni nu poate ºti cât de di-
ferit.

”Noua economie va trebui descope-
ritã de antreprenori, într-un mediu de
reglementare care sã le permitã acest
lucru”, spun specialiºtii citaþi, adãu-
gând: ”Dezgheþarea necesitã o recon-
strucþie fundamentalã a sistemului no-
stru de reglementare, iar aceastã re-
construcþie ar trebui sã fie orientatã di-
rect cãtre stimularea antreprenorilor sã
descopere economia post-pandemie.
Este uºor sã ne imaginãm cã o econo-
mie e alcãtuitã pur ºi simplu din tere-
nuri, forþã de muncã ºi resurse de capi-
tal. Acestea sunt lucruri pe care le pu-
tem vedea ºi atinge.

ALINA VASIESCU
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