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ASF a oferit piaþa de
capital pe tavã domnilor
Lakis ºi Juravle
lUn grup care se hrãneºte din SIF-uri a devenit una dintre cele mai importante forþe ale bursei noastre ºi
este în plinã expansiune

ADMINISTRAÞIA PREZIDENÞIALÃ A PUBLICAT PROGRAMUL
”ROMÂNIA EDUCATÃ”

Iohannis: ”Singurul tren cãtre un
viitor mai bun este educaþia”

E
ducaþia se pregãteºte pentru un
a mp lu p ro c e s d e re fo rme .
Preºedintele Klaus Iohannis a
condus, ieri, ºedinþa de Guvern la

care Executivul ºi-a asumat, prin memo-
randum, proiectul „România Educatã”.
Învãþãmântul a devenit, oficial, o priori-
tate.

În deschiderea ºedinþei, preºedintele
Iohannis a declarat cã acesta este un pro-
iect cu legitimitate democraticã ºi cã este
fundamental pentru viitorul educaþiei au-
tohtone: ”Este o zi extrem de importantã
pentru viitorul educaþiei din þara noastrã.
Împreunã înaintãm decisiv cãtre imple-
mentarea proiectului România Educatã.
Sunt convins cã veþi depune toate efortu-
rile pentru a schimba în bine învã-

þãmântul românesc. Avem toate premi-
sele pentru a prioritiza investiþiile în edu-
caþie ºi pentru a crea cadrul adecvat pen-
tru reformele de care învãþãmântul rom-
ânesc are atâta nevoie (...) O þarã pe de-
plin dezvoltatã ºi cu o democraþie conso-
lidatã are o populaþie educatã ºi corect in-
formatã. Nu putem continua cu rate atât
de mari de abandon, analfabetism fun-
cþional ºi ºtiinþific. În faþa acestor proble-
me, «România Educatã» propune soluþii
concrete, obiective, mãsuri ºi þinte ambi-
þioase, dar realiste. Dintre þintele concre-
te pe care ni le propunem, reamintesc
scãderea ratei de pãrãsire timpurie a ºco-
lii, reducerea ratei de analfabetism fun-
cþional, asigurarea competenþelor digita-
le de bazã, atât în cazul profesorilor, cât

ºi al elevilor, dezvoltarea învãþãmântului
profesional, precum ºi creºterea numãru-
lui de absolvenþi de studii superioare.
Proiectul «România Educatã» este unul
foarte aproape de sufletul meu. Cred cã
este deopotrivã o oportunitate istoricã,
dar ºi o mare responsabilitate pentru ac-
tuala clasã politicã de a genera schimbãri
pe termen lung, nu doar de a rezolva pro-
blemele specifice unui singur ciclu elec-
toral. Guvernul României a dovedit cã
este capabil sã gestioneze situaþii ºi crize
complexe. Sunt convins cã implicarea
Executivului va face posibilã operaþiona-
lizarea Proiectului «România Educatã»
într-o manierã predictibilã ºi eficientã.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

De ce se laudã BNR cã are
credibilitate în timp ce ne spune cã
nu poate opri creºterea preþurilor?

P
rima jumãtate a anului s-a înche-
iat cu o nouã creºtere peste aºtep-
tãri a inflaþiei, care a ajuns la o
ratã anualã de 3,9% în iunie

2021, pe fondul unei creºteri lu-
nare de 0,3%. Media creºterilor
lunare de ultimele ºase luni a fost
de 0,56%, de peste douã ori mai
mare decât media din aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, de 0,26%.
Dacã media lunarã de 0,56% se
va menþine pânã la sfîrºitul anu-
lui, atunci rata anualã a inflaþiei
va fi de 5,9% în septembrie 2021
ºi de 6,9% în decembrie 2021. Ultima
prognozã a BNR pentru decembrie 2021
este de 4,1%.

Cu toate acestea, oficialii Bãncii Na-

þionale continuã sã minimalizeze feno-
menul, în ciuda unor evoluþii similare pe
pieþele internaþionale, ºi promoveazã
neîncetat caracterul tranzitoriu al presiu-

nilor inflaþioniste sau aruncã
vina pe factorii externi.

“Obiectivul fundamental al
BNR este asigurarea ºi menþine-
rea stabilitãþii preþurilor”, se ara-
tã pe site-ul instituþiei ºi nicãieri
nu este precizat cã obiectivul este
opþional în cazul unor influenþe
externe sau interne despre care
se afirmã cã se aflã dincolo de ca-

pacitate de influenþã a politicii monetare.
Iar apoi, cum poþi sã foloseºti drept

scuzã existenþe unor preþurile “exoge-
ne”, când în strategia de politicã moneta-

rã se precizeazã cã se þinteºte inflaþia cal-
culatã pe baza indicelui preþurilor de
consum? Dacã a fost stabilitã o astfel de
þintã, nu înseamnã cã existã ºi mijloace
sau instrumente pentru atingerea ei?

A asigurat BNR stabilitatea preþurilor?
Nici pe departe. În perioada ianuarie 2010
– iunie 2021, rata medie lunarã a inflaþiei
a fost de 0,24%, care nu ar trebui sã repre-
zinte un motiv de îngrijorare, dupã cum ar
spune probabil oficialii de la BNR.

Ce înseamnã aceasta? Cã un indice al
preþurilor construit pe baza ratelor lunare
ale inflaþiei raportate de INS ºi o valoare
iniþialã de 100 de puncte în decembrie
2009 a ajuns la 138,2 puncte în iunie
2021 (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 3)

“Susþinem creativitatea
împotriva pasivitãþii
de orice fel”

(Interviu cu arhitectul Marius Cãlin, Principal la
X Architecture & Engineering)

Reporter: Clãdirile dezvoltate de
One United Properties se disting foarte
clar în arhitectura oraºului. Ce au în co-
mun spaþiile construite de One United
Properties, nu numai din punct de vedere
al urbanismului, ci ºi al practicii arhitec-
turale?

Marius Cãlin: Înþelegerea transfor-
mãrii ºi descoperirea, evidenþierea nou-
lui Bucureºti. Proiectarea în arhitecturã
este o operaþiune radiarã, exploratorie ºi
de echipã în toate sensurile – ºi astfel
sunt ºi viziunea ºi realizãrile ONE Uni-
ted Properties ºi X Architecture & Engi-
neering Consult S.R.L.

Ca mod de viaþã, arhitectura noastrã
este gândire spaþialã prin aplicarea meto-
delor de construcþie integrate, studiul
perseverent al orientãrii ºi al luminii ze-
nitale, exprimarea ceremonialã ºi echili-
bratã a spaþiului arhitectural ºi armoniza-
rea funcþiunilor: de locuire, a birourilor ºi
comerþului, în relaþie cu mediul înconju-
rãtor.

În prezent, asemenea altor contribuþii
generative la cunoaºterea umanã – de la
ecologie, logos, educaþie, la tehnologii
– avem nevoie ºi de oraºul contempo-
ran. Unii dintre noi avem senzaþia cã
oraºele sunt un fel de exoskeleton isto-
ric vizualizând – între faþadele ºi strãzile
lor – cataloage de memorie colectivã re-
lativ inaccesibile sau frecvent depãºite.
Uitând – sau „doar” ignorând – cum fie-
care perioadã anterioarã semnificativã a
fost o invenþie vitalã, o aspiraþie proa-
spãtã, ulterior multiplicatã prin deschi-
derea culturalã a participanþilor împotri-
va cliºeelor urbane – pseudo-mimetic
sau extrapolate (acest micul Paris al
acupuncturii bucureºtene!), frustrare
ideologicã sau colonizare, inclusiv
auto-suficiente constructive sau de con-
fort nostalgic.

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

P
rin 2020, când m-am trezit cã deþin acþiuni
la o companie, SIF Oltenia (SIF5), contro-
latã din umbrã de un infractor, mi-am tot
pus întrebarea cum de într-o þarã membrã
de ani buni a Uniunii Europene este posibil
aºa ceva. Am fãcut niºte cercetãri sã gã-
sesc o explicaþie. Aº fi putut scrie o carte

cu cele descoperite, dar n-am
avut timp decât pentru un ar-
ticol mai lung. Am sã împart
acest text în douã episoade,
fiecare despre câte o compo-
nentã importantã a structurii
de putere a grupãrii coordona-
te de Najib El Lakis.

Între timp, am observat cã mulþi
îi dau o importanþã mult prea mare
celui care tot este prezentat drept ca-
pul grupãrii. Mã refer la Bogdan
Drãgoi. Însã toate datele îi indicã
drept principali dirijori pe Najib El
Lakis, cel care a început totul la SIF
Banat-Criºana (SIF1) ºi pe Bogdan
Juravle, cel care a ajutat expansiunea
cãtre SIF Muntenia (SIF4) ºi SIF Oltenia.
Amândoi au preferat sã lucreze din umbrã. Au ºi avut
motive sã fie discreþi: domnul Lakis fusese arestat ºi tri-
mis în judecatã de DIICOT, iar domnul Juravle trebuia
sã salveze aparenþa cã se aflã în fruntea unei companii
independente de brokeraj ºi administrare de fonduri.

Lakis fondatorul

Najib El Lakis (împreunã cu partenerul lui de atunci,
Dragoº Bîlteanu) a fost arestat în decembrie 2014 de
DIICOT pentru mai multe fapte penale care vizau preju-
dicierea acþionarilor SIF1. Avea sã-ºi recunoascã vino-
vãþia ºi sã primeascã numai o sentinþã cu suspendare
pentru faptele comise. Dar dupã ce a trecut de acest ob-
stacol, domnul Lakis a continuat ceea ce începuse. ªi a
mers chiar mai departe.

În decursul ultimilor nouã ani, gruparea patronatã de
domnul Lakis a adoptat o politicã de expansiune cãtre
alte companii cotate la bursa româneascã fãrã sã folo-
seascã niciun ban din resurse proprii. Astfel, a conti-
nuat sã foloseascã banii acþionarilor SIF1 pentru a
cumpãra indirect acþiuni la SIF1 ºi ulterior la alte
SIF-uri.

Iar aceste acþiuni au ajuns sã fie folosite în adunãrile
generale pentru control. Iar oamenii domnului Lakis,
votaþi de acþionarii fantomã, au luat mãsuri dupã mãsuri
pentru devalizarea patrimoniilor SIF-urilor în interesul
acestui grup.

Lakis marele boss

Cu toate cã a fost arestat ºi condamnat, domnul Lakis
nu a plecat de la SIF1 ºi nu a plãtit niciun leu pentru pre-
judiciile cauzate acþionarilor. Mai mult, ºi-a instalat ºi
fiul de numai 25 ani în consiliile de administraþie ale ce-
lor mai importante deþineri ale SIF1 ºi SIF4 (Biofarm ºi
Vrancart). Putem, pe bunã dreptate, sã ne gândim cã Na-
jib El Lakis nu este un simplu consilier al lui Bogdan
Drãgoi, pentru cã nicio companie publicã n-ar dori sã

pãstreze la vârf o persoanã arestatã ºi condamnatã pen-
tru devalizarea aceleiaºi companii. În fapt, domnul
Najib El Lakis ia toate deciziile importante pentru cã
dumnealui este adevãratul ºef al grupãrii!

Dar în acest moment domnul Lakis este, în acte,
doar consilierul domnului Bogdan Drãgoi, directorul
general al SIF1. Iar SIF1 are peste 99% din SAI Mun-
tenia care administreazã SIF Muntenia (SIF4). Mai
departe SIF1 ºi SIF4 în mod direct, dar ºi prin inter-
mediul mai multor fonduri alimentate aproape exclu-
siv de ele, au ajuns sã controleze ºi SIF Oltenia
(SIF5). Astfel, domnii Lakis ºi Drãgoi au ajuns în
nouã ani sã controleze SIF1, SIF4 ºi SIF5, fãrã sã fi
avut vreodatã acordul investitorilor la niciuna dintre
aceste companii cu milioane de acþionari.

Paravanul Swiss Capital
Aº vrea sã lãmuresc pentru cei care nu ºtiu, faptul cã

Swiss Capital nu are nicio legãturã cu Elveþia. A avut
întotdeauna doar acþionari români. Sunt sigur cã au
ales sã-ºi punã acest nume pentru a-ºi induce în eroare
clienþii ºi investitorii.

Un aspect foarte important în evaluarea rolului
Swiss Capital în gruparea domnului Lakis este cã
Swiss Capital înseamnã de fapt doi brokeri sub aceeaºi
umbrelã: Swiss Capital ºi BRK Financial Group
(BRK). Swiss Capital este în cârdãºie cu BRK, ambele
companii fiind abonate la sifonarea banilor SIF1 ºi
SIF4.

În ultimii ani, Swiss Capital n-a avut rolul unui sim-
plu broker (SSIF) în piaþa de capital din România: fap-
tele sunt tulburãtoare ºi cred cã sunt de naturã pena-
lã. Astfel, persoane de la Swiss Capital, angajate, afi-
liate sau plãtite, au o implicare puternicã ºi directã în
gruparea domnului Lakis. Despre încasãrile nejustifi-
cate ale Swiss Capital de la gruparea domnului Lakis
s-a scris detaliat. Activitatea de brokeraj este mai de-
grabã o faþadã, iar adevãrata sursã de venit pentru cei
de la Swiss Capital este colaborarea cu gruparea

patronatã de domnul Lakis. În urma acestei colaborãri
frauduloase, Swiss Capital a fãcut atât de mulþi bani
încât a cumpãrat participaþii semnificative la companii
cotate la bursã (de exemplu Impact Developer & Con-
tractor, BRK Financial Group, Altur, Mecanica Rotes)
în timp ce brokerii corecþi ai bursei s-au zbãtut la limita

supravieþuirii. O bursã slabã cu ac-
þiuni ieftine a fost, evident,
beneficã pentru Swiss Capi-
tal, în timp ce pentru ceilalþi
jucãtori ai pieþei a avut efec-

tul opus. Swiss Capital a avut
ºi are un rol determinant în slã-

birea bursei româneºti.

Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF Muntenia,
sinecura Swiss Capital

Dacã ne uitãm la structura condu-
cerii SIF4, la Consiliul Reprezentanþi-
lor Acþionarilor (CRA), descoperim

lucruri foarte interesante. Consiliul este
format din trei membri dintre care unul

este preºedinte. Acesta este ªtefan Gioga,
de asemenea membru în consiliul de administraþie (CA)
al Swiss Capital. Un alt membru al acestui CRAeste Mi-
hai Chiºu, care a fost pânã 2018 broker la Swiss Capital,
iar între 1996 ºi 2005 angajatul lui Sorin Ovidiu Vântu.
Aºadar, dintr-un total de trei membri cât are CRA-ul
SIF4, Swiss Capital a primit din partea echipei domnu-
lui Lakis nu mai puþin de doi. Nu ºtiu ce rost ar mai avea
întrebarea dacã aceºtia îi reprezintã pe numeroºii acþio-
nari ai SIF4 atât timp cât Swiss Capital este abonatã la
banii SIF4. Swiss Capital face acest lucru prin fondurile
proprii de investiþii, ºi doar pentru Active Dinamic, SIF4
plãteºte un comision de administrare cãtre Swiss
de 12,55% pe an.

Acesta este un factor important ºi transparent de de-
valizare al acþionarilor SIF4. Un asemenea comision de
administrare nu se mai practicã nicãieri în lume. Swiss
Capital participã astfel în mod activ la sifonarea banilor
SIF4 ºi în mod paradoxal îi mai ºi ‘reprezintã’ pe
acþionarii SIF4!

Andrici, partenerul nelipsit
Anul trecut, dupã ce echipa lui Tudor Ciurezu a fost

îndepãrtatã de la conducerea SIF5 de cãtre gruparea
domnului Lakis, Adrian Andrici, un membru important
al echipei Swiss Capital, a primit funcþia de administra-
tor. Afost modalitatea prin care Swiss Capital a fost pre-
miat pentru aportul la cucerirea SIF5. În urmãtorul epi-
sod am sã prezint modalitatea frauduloasã prin care
Swiss Capital a fãcut acest lucru.

De ce îl asociez pe domnul Andrici cu Swiss Capital?
Oricine are cunoºtinþe minime despre bursa româneascã
ºtie cã Adrian Andrici ºi Swiss Capital sunt cam acelaºi
lucru. Domnul Andrici este acþionar semnificativ la pa-
tru companii listate (din câte am aflat), iar Swiss Capital
este de asemenea un acþionar important la acestea, ºi to-
ate patru sunt conduse de echipa Swiss Capital.

CÃTÃLIN BUZDEA
(continuare în pagina 8)

BCE a lansat proiectul
privind euro digital
l Faza de cercetare a proiectului va dura 24 de luni
lDesignul monedei se va baza pe preferinþele utilizatorilor
ºi pe sfaturile comercianþilor ºi intermediarilorlUn euro
digital ar completa numerarul, nu l-ar înlocui

C
onsiliul guvernatorilor Bãncii
Centrale Europene (BCE) a lan-
sat, ieri, cel mai important proiect
al sãu de la introducerea monedei

unice europene, cel privind euro digital,
care va începe cu o fazã de cercetare, ur-
matã de teste.

Dacã va fi adoptat, euro digital le va
permite gospodãriilor ºi companiilor sã
depunã direct aceastã monedã într-un
cont deschis la banca centralã, la care,
pânã acum, accesul era rezervat doar
bãncilor comerciale. Aceºti bani vor fi
protejaþi împotriva oricãrui risc de pier-
dere.

Faza de cercetare (evaluare) a proiec-
tului euro digital va dura 24 de luni, con-
form anunþului BCE, care adaugã cã de-
singul monedei trebuie sã se bazeze pe
preferinþele utilizatorilor ºi pe sfaturile
tehnice ale comercianþilor ºi
intermediarilor.

Paschal Donohoe, preºedintele Euro-
group, care a participat la reuniunea de
ieri a conducerii BCE, ºi-a exprimat su-
sþinerea pentru noul proiect.

Preºedintele BCE, Christine Lagarde,
a declarat ieri: “Au trecut nouã luni de
când am publicat raportul nostru despre
euro digital. De la acel moment, am efec-
tuat analize suplimentare, am cãutat con-
tribuþii de la cetãþeni ºi profesioniºti ºi
am realizat câteva experimente, cu rezul-

tate încurajatoare. Toate acestea ne-au
determinat sã decidem sã creºtem viteza
ºi sã începem proiectul euro digital.
Munca noastrã are ca scop asigurarea
faptului cã în era digitalã cetãþenii ºi fir-
mele continuã sã aibã acces la cea mai
sigurã formã de bani, banii bãncii
centrale”.

La rândul sãu, Fabio Panetta,
preºedintele comisiei care se ocupã de
proiectul euro digital, membru în con-
ducerea BCE, a afirmat ieri: “Vom inte-
racþiona cu Parlamentul European ºi cu
alþi factori de decizie europeni, ºi îi
vom informa periodic cu privire la con-
statãrile noastre. Vor fi implicaþi ºi ce-
tãþeni, comercianþi ºi industria plãþi-
lor”.

Domnia sa mai susþine: ”Un euro digi-
tal ar oferi siguranþã. La fel ca numerarul,
un euro digital ar fi o creanþã directã asu-
pra bãncii centrale ºi, prin urmare, nu ar
avea niciun risc - fãrã risc de lichiditate,
fãrã risc de credit, fãrã risc de piaþã. Fiind
oferit de banca centralã, care nu are ni-
ciun interes comercial în monetizarea
datelor utilizatorilor, euro digital ar
contribui la protejarea confidenþialitãþii
persoanelor împotriva utilizãrii
comerciale a datelor lor”.

A.V.
(continuare în pagina 12)


