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23 IUNIE - EVENIMENT UITAT DE APROAPE TOATÃ LUMEA

Astãzi se împlinesc 25 de
ani de la inaugurarea

Bursei de Valori Bucureºti

I
naugurarea a avut loc la Banca
Naþionalã a României, la ora
prânzului.
Zi strãlucitoare.
Cald.
Protocol zero.

IntrareaprinStradaLipscani.
Urcãm scãrile, e coadã.
La poarta din fier forjat,

înãuntru, control ca la vamã -
trei bãrbaþi ºi o femeie.

Îi fotografiez - pac, pac!
Scandal previzibil.
Încearcã sã-mi confiºte aparatul.
Mã smucesc ºi râd.
Apare un al cincilea, ºeful.
Sunt împins de cei din spate, mã

lasã în pace.
Cam asta a fost toatã distracþia.
Sala ticsitã de costume ºi cravate.
Iliescu, Vãcãroiu, Coºea, Isãrescu,

Stere Farmache (ºi cel care în anul
2000 avea sã fie arestat în mod ruºinos,

preºedintele CNVM de tristã
amintire ªtefan Boboc).

Pe ceilalþi nu-i ºtiu.
Vorbesc cei pe care îi ºtiu ºi

desigur, nu spun nimic, - aºa se
cuvine în astfel de ocazii inaugu-
rale.

Fac poze - aparat cu film, po-
zele le-am depozitat într-o cutie

de carton albastrã, pe raftul de jos,
într-un sfert de secol s-au rãtãcit.

Regret pozele cu securiºtii, nu
mi-au folosit la nimic.

Aveam ºi poze din timpul amenajã-
rii spaþiului din BNR, în vederea gãz-
duirii Bursei de Valori Bucureºti, erau
alb-negru.

Dar, în ocazia aia, la 23 iunie 1995,
nu a avut loc nici o tranzacþie.

Au existat senviºuri ºi piºcoturi, dar
nici o acþiune.

De fapt, Bursa nu era pregãtitã.
Toþi cei prezenþi au ºtiut asta.
Dupã cinci luni, la 20 noiembrie,

1995, când a avut loc prima zi de tran-
zacþionare, în afiºul BVB figurau 12
emitenþi, din care 11 erau aduºi la cotã
de Petru Prunea

Când ulterior, am citit notiþa unei
agenþii de ºtiri cã, luni, 26 iunie 1995,
la Chiºinãu a avut loc deschiderea
Bursei de Valori a Moldovei (BVM),
mi-a picat fisa, cã autoritãþile ne-au
jucat o farsã.

Bursa de Valori a Moldovei nu s-a
“inaugurat”, ci s-a “deschis”, acolo
au avut loc tranzacþii încã din prima
zi.

Ai noºtri s-au grãbit sã “inaugure-
ze” Bursa în mod formal, printr-o fe-
stivitate goalã de conþinut, cu trei zile
înainte ca Republica Moldova sã-i dea
drumul efectiv bursei sale.

Doar aºa, ca sã nu se afle cã Repu-
blica Moldova a luat-o înaintea Rom-
âniei…

Prin urmare, faptul cã Wikipedia nu
consemneazã cã s-ar fi petrecut ceva
pe 23 iunie 1995 pare sã coincidã cu
judecata dreaptã a istoriei - nu, la acea
datã a avut loc doar o ruºinoasã
mascaradã.

ªefii Bursei de atunci nu au avut
nici o vinã.

Dimpotrivã, de la momentul de-

schiderii tranzacþiilor, în toamnã,
BVB s-a comportat ca o instituþie se-
riosã, care respectã legile dar ºi princi-
piile pieþei, consolidându-ºi caracterul
onorabil cu care a intrat, ulterior, în
competiþie cu piaþa extrabursierã nu-
mitã Rasdaq (despre aceasta din urma,
BURSAa afirmat argumentat cã a fost
o piaþã ilegalã - concluzie la care, dupã
un deceniu, a ajuns ºi Comisia
Europeanã).

Totuºi, absenþa datei de 23 iunie
1995 din Wikipedia, probabil cã nu
este o coincidenþã: textul de prezentare
al BVB, de acolo, pare elaborat de
înºiºi reprezentanþii BVB ºi este foarte
posibil ca ei sã nu fi cunoscut detaliul,
aºa cum ºi memoria individualã dese-
ori ºterge din amintire întâmplãrile
ruºinoase.

“Dupã aproape 50 de ani, Bursa de
Valori Bucureºti a fost reînfiinþatã în
anul 1995, prima ºedinþã de tranzac-
þionare fiind în 20 noiembrie 1995",
scrie în Wikipedia, care, pe de altã par-
te, la capitolul consacrat Bursei de Va-
lori a Moldovei, scrie:” Primele nego-
cieri au avut loc la 26 iunie 1995, con-
sideratã ziua de “naºtere” a Bursei de
Valori a Moldovei."

Adicã, farsa de la Bucureºti nici nu
ºi-a atins þinta: istoria din Wikipedia
consemneazã cã Moldova a luat-o îna-
intea României, în privinþa întemeierii
bursei de valori.

(continuare în pagina 11)

DE LUNA VIITOARE

Bursa din Shanghai va avea un indice de
referinþã restructurat
lSSE Composite va reflecta mai bine evoluþia pieþei ºi va include titlurile listate la STAR Market

Bursa de Valori din Shanghai
(Shanghai Stock Exchange - SSE) îºi
va ajusta modul de calcul al indicelui
de referinþã Shanghai Stock Exchange
Composite (SSE Composite), astfel
încât acesta sã reflecte mai bine evolu-
þia pieþei, potrivit xinhuanet.com.

Începând cu data de 22 iulie, indice-
le va include acþiunile listate la Scien-
ce & Technology Innovation Board
(Sci-tech Innovation Board), divizia
de tip Nasdaq a Bursei din Shanghai,
cunoscutã ºi sub denumirea de STAR
Market, ceea ce va creºte ponderea
sectorului tehnologic ºi a altor dome-
nii din noua economie în alcãtuirea
SSE Composite, respectiv va reduce
ponderea sectorului serviciilor finan-
ciare ºi al energiei, modificând
structural piaþa din Shanghai.

Ma Wenyu, analist la Shanxi Secu-
rities, declarã conform Economic Ti-
mes India: ”Includerea acþiunilor de pe
STAR în alcãtuirea indicelui SSE
Composite va face structura sa mai ra-
þionalã ºi mai reprezentativã, în condi-
þiile în care societãþile listate pe piaþa
STAR reprezintã direcþia de
dezvoltare a economiei Chinei”.

Indicele ajustat va include, de ase-
menea, companii ”red-chip”, adicã so-
cietãþi înregistrate în strãinãtate, dar
care opereazã în China continentalã ºi
care vor fi listate pe piaþa din Shan-
ghai, prin emisiuni de China Deposi-
tary Receipts (CDR), potrivit anunþu-
lui fãcut de operatorul bursier. Acþiu-
nile ”red-chip” sunt, în general, listate
la Hong Kong.

În baza noului mod de calcul, acþiu-

nile nou listate pe piaþa din Shanghai
vor fi incluse în indice la un an dupã
debut, în timp ce titlurile noi care se si-
tueazã printre primele zece în funcþie
de valoarea medie zilnicã de piaþã vor
fi incluse la trei luni de la debut. Acest
lucru marcheazã o schimbare semnifi-
cativã faþã de sistemul actual, potrivit
cãruia societãþile se pot alãtura indice-
lui SSE Composite din a 11-a zi dupã
lansarea ofertei publice iniþiale, ceea
ce înseamnã cã el nu include
câºtigurile realizate de aceste societãþi
în primele zile de tranzacþionare.

SSE considerã cã aceastã schimbare
va consolida stabilitatea indicelui ºi va
încuraja investiþiile pe termen lung ºi
pe cele ”raþionale”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

Probabilitatea unei reveniri economice
în V, supraestimatã de la început

Revenirea economicã ce a urmat
Crizei Financiare Globale a luat un de-
ceniu în lumea dezvoltatã. Este posibil
sã fi fost cea mai lentã revenire din
istorie dupã o crizã economicã. Criza
financiarã ºi recesiunea subsecventã
au fost necaracteristice, mai ales în
Europa, unde anumite þãri “necompe-
titive” ºi dezechilibrate au fost legate
la mâini de arhitectura monetarã a
zonei euro.

La momentul 2014 de exemplu, un
articol din Euromonitor International
nota cã viteza revenirii pânã atunci a
fost “neobiºnuit de lentã”, în ciuda
dobânzilor foarte scãzute. De aseme-
nea, se adaugã cã în timp ce în Germa-
nia nu au existat pierderi pe termen
lung pe partea de creºtere potenþialã,
în Italia ºi Spania PIB-ul pierdut pe re-
venire pânã în 2014 a fost de aproape
20%. Italia, de altfel, se regãseºte
acum, în termeni de produs intern brut,

sub unde era în 2008. În România,
având în vedere deficitele bugetare
acumulate în anii guvernãrii Tãricea-
nu, corecþia a fost una scurtã ºi extrem
de dureroasã, iar revenirea la nivelul
pre-crizã s-a petrecut abia în 2014.

Fiecare crizã are, totuºi, efecte ca-

racteristice într-un sistem dinamic -
afectând uneori permanent diferite ac-
tivitãþii economice -, unde pot exista
generatori non-observabili.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)

MIHAI RADU, FOST
VICEPREªEDINTE CNVM:

“BVB s-a redeschis
pe 23 iunie
ca sã fim înaintea
Basarabiei”

Reinaugurarea Bursei de Valori Bu-
cureºti (BVB) din data de 23 iunie
1995 a fost fãcutã pentru cã peste trei
zile urma sã se deschidã Bursa de la
Chiºinãu, ne-a povestit ieri Mihai
Radu, fost vicepreºedinte al Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare
(CNVM) în perioada 1994-2000. El a
mai spus cã inaugurarea oficialã s-a fã-
cut chiar dacã nu existau societãþi li-
state, dar ºi cã în prezent bãncile sunt
cele care nu lasã bursa sã meargã cum
trebuie.

Mihai Radu ne-a precizat: “De ce
s-a fãcut inaugurarea oficialã a Bursei
de Valori Bucureºti pe 23 iunie, pentru
cã atunci când s-a inaugurat nu era ni-
cio societate listatã? Se fãceau numai
demonstraþii. Când s-a inaugurat a ve-
nit Iliescu, a tãiat panglica… Noi care
eram în conducere, eu vicepreºedinte
(la CNVM), am primit aºa ordin marþi
cã vineri deschidem bursa. ªi ne-am
întrebat de ce aºa o grabã? Pentru cã
luni se deschidea la Chiºinãu ºi sã fim
noi înaintea Basarabiei. Eu am fost ºi
acolo la inaugurare, nu numai la Bucu-
reºti, dar acolo a început cu marfã în
raft, cu societãþi listate. ªi prima listare
la bursã a fost Banca de Economii ºi
Consemnaþiuni de la Chiºinãu,
CEC-ul lor”.

Prima ºedinþã de tranzacþionare la
bursa localã s-a efectuat abia în data de
20 noiembrie 1995. În ziua respectivã
s-au tranzacþionat 905 acþiuni emise de
6 societãþi listate, prima tranzacþie
fiind înregistratã cu titlurile Artrom,
companie care s-a retras recent din rin-
gul bursier de la Bucureºti. Pânã la re-
deschiderea din 1995, bursa a fost
închisã timp de 50 de ani în perioada
regimului comunist.

“Ce sã inaugurezi dacã nu aveam
societãþi listate… numai aºa sã zicem
ºi noi. Abia pe 20 noiembrie a început
sã listeze societãþi Bursa din Bucu-
reºti, în 1995. Acum au trecut 25 de

ani de la reinaugurarea oficialã. Ce
pot sã spun este cã îmi pare rãu cã în
25 de ani tot spunem cã suntem posi-
bili sã ajungem o piaþã emergentã…
vã daþi seama… Mi se pare absurdã
toatã treaba asta. ªi îmi mai pare rãu
cã Statul, Ministerul de Finanþe sau
BNR, care scoate emisiunile de titluri
de stat, nu le scoate prin bursã. Pentru
cã, ºi dau o pãrere pur personalã, dacã
vor sã sprijine populaþia, cine e la pu-
tere - ori unii ori alþii -, domnule faceþi
ºi niºte emisiuni de titluri de stat care
sã aibã o perioadã de subscripþie, pri-
ma sãptãmânã sau o perioadã acolo,
sã nu aibã dreptul persoanele juridice
- sã fie numai persoane fizice ca sã ia
ºi populaþia o dobândã de 3,5-4%”, a
mai spus fostul vicepreºedinte al
CNVM.

Acesta a mai afirmat cã, în prezent,
bãncile sunt cele care “omoarã” bursa
ºi “nu o lasã sã meargã”.

“Culmea e cã atunci când s-a inau-
gurat au existat peste 200 de societãþi
de brokeraj, SVM-uri. Au existat pen-
tru cã a existat programul de privatiza-
re în masã, cuponiada. Apoi când s-a
terminat, încet-încet s-au închis ºi
(acum) înafarã de bãnci mai sunt
(doar) câteva. Iar Bursa, din nou o opi-
nie pur personalã, cine o omoarã ºi nu
o lasã sã meargã sunt bãncile. Toate
bãncile care sunt acþionari la bursã
sunt acþionari eventual ca sã ia divi-
dende dar nu ca sã facã ceva. Pentru cã
o companie care se duce la o bancã,
care are ºi societate de brokeraj, banca
zice mereu «hai sã-þi dãm împrumut».
Nu zice niciodatã hai sã «faci o emi-
siune de obligaþuuni, hai sã faci o ma-
jorare de capital». Pe ei nu-i interesea-
zã sã facã afaceri pe bursã, chiar dacã
cheltuiesc niºte bani cu personalul
care ar trebui sã facã acest lucru”, a
conchis Mihai Radu.

MIHAI GONGOROI

Inaugurarea Bursei de Valori Bucureºti (BVB) la 23 iunie 1995, nu este consem-
natã în Wikipedia.
Ea menþioneazã cã, la 23 iunie 1937, Felix Þopescu, tatãl cunoscutului comenta-
tor sportiv de televiziune, Cristian Þopescu, a câºtigat Trofeul „Daily Mail", la
concursul hipic de la Londra ºi menþioneazã cã, ºapte ani mai târziu, la 23 iunie
1944, Thomas Mann a devenit cetãþean american.
Sunt evenimente pe care Wikipedia le menþioneazã.
La 23 iunie1992, gangsterul american John Gotti a fost condamnat la închisoare
pe viaþã - da, e important ºi este scris în Wikipedia, dar la 23 iunie 1995, când a
fost inauguratã Bursa de Valori Bucureºti, pentru Wikipedia nu s-a petrecut ni-
mic atât de important, încât sã fie consemnat.
În schimb, este scris cã, la 23 iunie 2006, a avut loc primul concert al formaþiei
Depeche Mode în România.
Depeche Mode, da, BVB, nu.
Sã fie o scãpare a Wikipediei?

MAKE

Fotografie realizatã de MAKE la inaugurarea BVB din 23 iunie 1995


