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CONTINUÃ ASF SÃ LUCREZE PENTRU GRUPUL LUI BOGDAN DRÃGOI?

Termenul legal a trecut de douã
sãptãmâni,darASFnuarãspuns
sesizãrii investitorilor
l ASF trebuia sã rãspundã la sesizarea investitorilor în maxim 30 zile, dar continuã sã tot “analizeze” conflicte de interese evidente

nul viitor ar putea aduce primul
crah sau corecþie majorã a burselor de acþiuni din SUA, de dupã
izbucnirea pandemiei de Covid-19, în martie 2020, potrivit companiei de consultanþã financiarã ºi investiþionalã Motley Fool.
Aceasta aminteºte cã, de la începutul
anului curent, indicele de referinþã S&P
500 a câºtigat peste 25%, având o ratã
anualã de rentabilitate medie, inclusiv dividende, de aproximativ 11% din 1980.
Motley Fool considerã cã 2021 a fost
un an bun pentru multe companii majore
din SUA, dar istoria ne aratã cã prãbuºirile bursiere ºi corecþiile cu douã cifre reprezintã ceva obiºnuit. Pe mãsurã
ce ne pregãtim sã intrãm într-un nou an,
Motley Fool a identificat ºapte mari
ameninþãri (cele mai mari) la adresa pieþei acþiunilor din SUA, în 2022:

A

1. Federal Reserve intrã în
panicã din cauza inflaþiei ºi
creºte dobânzile
Cea mai mare îngrijorare pentru pieþele de pe Wall Street va fi, probabil, în
2022, modul în care banca centralã a
SUA (Federal Reserve - Fed) va gestiona
inflaþia în creºtere rapidã. Pe tot parcursul anului 2021, preºedintele Fed, Jerome Powell, a descris inflaþia ca fiind
”tranzitorie”. Dar, opinia sa s-a schimbat
în aceastã lunã, Powell recunoscând cã
preþurile mari s-ar putea menþine. Deºi
este aºteptat un anumit nivel de inflaþie
într-o economie aflatã în expansiune,
creºterea cu 6,8% a indicelui preþurilor
de consum din SUA, în noiembrie, a
marcat cel mai mare avans din ultimii 39
de ani.
Motley Fool subliniazã cã un avans
de duratã al preþurilor, de o asemenea
amploare, va anula creºterile salariale, va
înghiþi veniturile discreþionare ale consumatorilor ºi ale întreprinderilor, ºi ar putea opri redresarea economicã dupã
recesiunea indusã de coronavirus.
În acest context, banca centralã a SUA
ar putea fi forþatã sã majoreze
dobânda-cheie mai devreme decât era
aºteptat, ceea ce va influenþa toate ratele
dobânzilor. Îngrijorarea este cã, dacã Fed
a susþinut prea mult economia SUA prin
mãsurile sale - dobânzi la minime istorice
ºi programul de cumpãrare de obligaþiuni
-, ar putea fi nevoitã sã majoreze agresiv
dobânzile pentru împrumuturi. (V.R.)
(continuare în pagina 12)

Desen de MAKE
ineva chiar ar trebui sã
scrie o carte despre
istoria SIF-urilor ºi despre cum statul român,
prin Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF), a contribuit din
plin la neaplicarea legilor în detrimentul protejãrii celor câteva milioane de acþionari la
SIF-uri. Finalul cãrþii încã nu este cunoscut, deci mai avem de aºteptat. Dar cu
naivitate, eu am pariat pe principiile ºi

valorile care se aplicã în alte pieþe europene, considerând cã bursa româneascã
nu poate sã mai rãmânã la nivelul anilor
1990. Rãmâne de vãzut dacã acele principii vor prevala. Sunt încã optimist!
În nicio þarã europeanã nu existã o
bursã unde administratorii unor companii listate sã foloseascã banii acelor companii pentru a-ºi cumpãra propriile acþiuni prin interpuºi. Dar la SIF-urile româneºti sunt atât de multe acþiuni proprii
cumpãrate, încât administratorii au ajuns
sã controleze aceste companii cu voturile
acþiunilor proprii, deþinute prin interpuºi.

APÃRAREA ARDE, GUVERNANÞII SE PIAPTÃNÃ

Chiar aºa stau lucrurile la SIF Banat
Criºana (SIF1), SIF Muntenia (SIF4) ºi
tot aºa va fi într-un viitor apropiat ºi la
SIF Oltenia (SIF5).
La bursele civilizate ale lumii nu se
întâmplã aºa ceva pentru cã ar fi ilegal. O
astfel de practicã nu ar putea produce niciun beneficiu economic ºi, mai mult, ar
putea frauda voinþa investitorilor. În
România, lucrurile sunt clare din punct
de vedere legal. Legea 31/1990 nu permite cumpãrarea de acþiuni proprii prin
interpuºi. Legiuitorul român, chiar de la
începuturile instalãrii capitalismului,

acum mai bine de 31 ani, a încercat sã
previnã posibilitatea preluãrii abuzive a
companiilor de cãtre administratori. Dar
în anul 2021, ASF-ul permite astfel de
practici, care eludeazã spiritul legii
31/1990 ºi-i prejudiciazã pe acþionari. ªi
cu toate astea, chiar dacã de mai multe
luni suntem mai mulþi acþionari la
SIF-uri care reacþionãm, scriem ºi tot explicãm ceea ce se petrece, funcþionarii
ASF rãmân impasibili. Sã fie vorba
numai de rea voinþã sau se mai adaugã ºi
posibil corupþia?
Numeroºi acþionari la SIF-uri, inclu-

siv subsemnatul, am fãcut sesizãri la
ASF în privinþa încãlcãrii legii 31/1990,
dar ºi în privinþa conflictelor de interese
existente la SIF1 ºi SIF4, mai ales în cazul fondurilor alimentate de SIF1 ºi
SIF4. În ceea ce priveºte legea 31/1990,
ASF ne-a rãspuns cã nu are competenþa
sã o interpreteze (https://www.bursa.ro/
asf-interpreteaza-si-aplica-legea-in-functiede-persoane-si-conjuncturi-87154344).
ORLANDO ANDREI,
MEMBRU FONDATOR AISIF
(continuare în pagina 8)

CRIZA ENERGETICÃ A EUROPEI SE ADÂNCEªTE ªI NU VA TRECE
ODATÃ CU IARNA

Companiile din industria de apãrare - Europenii mai au doar dreptul
fãrã bugete aprobate pe anul în curs sã moarã de frig

l Nicolae Ciucã: „Am fost neplãcut surprins sã constat cã bugetele acestor societãþi cu
capital majoritar de stat nu au fost aprobate pânã acum” l Claudiu Nãsui: “Cât timp am
fost ministrul Economiei, nu am vrut sã aprob bugete pe pierderi sau care includeau
cheltuieli aiuristice” l Bende Sandor: “S-a ajuns în aceastã situaþie din cauzã cã tot timpul
acestui an ne-am aflat permanent în reorganizarea Ministerului Economiei”
ugetul cu care au funcþionat anul
acesta 18 unitãþi de producþie
din industria naþionalã de apãrare este 1/12 pe lunã, din alocarea
de anul trecut. Situaþia este stranie, mai
ales cã am ajuns la sfârºitul anului 2021
ºi unitãþile respectiv nu au aprobate încã
bugetele pentru anul în curs, fapt care
le-a împiedicat sã efectueze plãþi cãtre
terþi pentru investiþiile aflate în derulare
ºi care le-a fãcut sã amâne demararea altor investiþii ce fuseserã planificate pentru aceeaºi perioadã.
“Am fost neplãcut surprins sã constat
cã bugetele acestor societãþi cu capital
majoritar de stat nu au fost aprobate pânã

B

acum. Ele trebuie aprobate pânã la finalul anului pentru cã altfel unitãþile respective nu au cum sã îºi proiecteze bugetele pentru anul viitor”, a rãspuns
prim-ministrul Nicolae Ciucã, la întrebarea pusã de reporterul ziarului BURSAîn
cadrul unei întâlniri informale cu
reprezentanþii presei.
ªeful Guvernului a spus cã de vinã
pentru situaþia respectivã este Ministerul
Economiei ºi cã aºteaptã ca hotãrârile respective sã intre pe ordinea de zi a ºedinþei de vineri, 17 decembrie 2021.
“Este o situaþie care va fi clarificatã de
Ministerul Economiei ºi sunt convins cã
vom avea aprobate acele bugete”, a pre-

cizat premierul.
Chestionat de ce nu a luat atitudine
pânã acum cu privire la industria naþionalã de apãrare, mai ales cã a fãcut parte
ºi din fostul guvern, Nicolae Ciucã ne-a
rãspuns cã nu a fost ministrul Economiei, omiþând însã faptul cã, în calitate
de ministru al Apãrãrii Naþionale ar fi
trebuit sã se intereseze de situaþia societãþilor respective, dintre care multe au
contracte de mentenanþã pentru echipamentele ºi tehnica din dotarea Armatei
Române.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Europã care ºi-a pierdut calea în
nenumãrate feluri în ultimele decenii este nevoitã acum sã se
întoarcã la Dumnezeu, mãcar
aºa de formã, prin rugi
fierbinþi pentru o iarnã
caldã. Dar rugile nu
pot sã se opreascã
aici. Este nevoie ca
europenii, în frunte cu
liderii lor luminaþi, sã
se roage pentru o iarCÃLIN
nã blândã ºi în China,
RECHEA
în condiþiile în care
autoritãþile de la Beijing au emis directive de aprovizionare cu gaze naturale ºi
cãrbune la orice preþ.
Iar Germania trebuie sã se roage, în
plus, ºi pentru oprirea prãbuºirii moriºtilor de vânt înainte de inaugurare, cum s-a
întâmplat recent într-o pãdure de lângã
oraºul Haltern, dupã cum scrie Associated Press. Oare din ce oþel era fãcut

O

stâlpul de susþinere? Importat din China
sau reîncãlzit în oþelãriile germane, atâtea câte au mai rãmas, care ºi-au oprit
producþia pentru cã le-a cãzut curentul?
De parcã toate acestea nu ar fi fost de
ajuns, declaraþii recente ale noului mini-

stru german de externe, Annalena Baerbock, au contribuit decisiv la creºterea
preþului gazelor din Europa pânã la un
nou record, de aproape 130 EUR/MWh
(vezi graficul 1).
(continuare în pagina 12)

