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Piaþadecapital - insuficientdezvoltatã
pentru nevoile economiei noastre

P
iaþa de capital este insu-
ficient dezvoltatã pen-
tru nevoile economiei
þãrii noastre - în condi-
þiile în care fondurile
Pilon II reclamã cã bur-
sa devine prea micã
pentru nevoile lor, Fon-

dul Proprietatea vrea o listare dualã pen-
tru Hidroelectrica, iar guvernanþii sunt
prea puþin implicaþi în dezvoltarea pieþei
-, este una dintre principalele concluzii
ale conferinþei “Piaþa financiar-bancarã,
la graniþa dintre pandemie ºi rãzboi”, or-
ganizatã de ziarul BURSA.

De asemenea, actori importanþi ai pie-
þei au sesizat cã ”Raportul Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Econo-
micã (OECD) privind piaþa de capital din
România: pregãtirea unei strategii naþio-
nale", ce a fost prezentat la începutul sãp-
tãmânii, nu aduce absolut nimic nou faþã
de ideile, proiectele ºi strategiile ce au
fost vehiculate de-a lungul timpului în
piaþa noastrã.

Radu Crãciun, preºedintele Asociaþiei
pentru Pensiile Administrate Privat din
România (APAPR), a subliniat cã valoa-
rea totalã a activelor aflate sub admini-
strarea fondurilor de pensii private este, în

prezent, de aproape 18 miliarde de euro,
dar din estimãrile asociaþiei pe care o con-
duce, valoarea va creºte cu 50% pânã în
2026, la 26 de miliarde de euro.

”România nu are o problemã legatã
de lipsa de bani. Mediul economic nu are
o problemã în acest sens. Bani sunt, pro-
blema este lipsa de idei ºi de proiecte cre-
dibile. Atunci când spun cã sunt bani nu
mã refer doar la fondurile de pensii pri-
vate, ci inclusiv la fondurile de private
equity, care sunt în cãutare disperatã de
oportunitãþi în mediul antreprenorial ºi le
gãsesc foarte greu”, a spus preºedintele
APAPR.

Listarea Hidroelectrica, evenimentul
aºteptat de întreaga noastrã piaþã ºi care
ar creºte semnificativ oferta de acþiuni
disponibilã de la BVB, în primul rând
pentru fondurile de pensii private, va
avea loc în toamna acestui an sau la înce-
putul anului viitor, a estimat Cãlin
Meteº, Director General Adjunct pentru
investiþii al Franklin Templeton Bucu-
reºti ºi Manager de Portofoliu Adjunct al
Fondului Proprietatea.

”Vorbim despre un record al dimen-
siunii ofertei, nu doar la nivel local cât ºi
la nivel regional. Din acest motiv, pentru
a maximiza ºansele realizãrii listãrii ºi al

preþului, considerãm cã este oportunã o
listare dualã - atât la Bursa de Valori Bu-
cureºti cât ºi pe o altã piaþã, posibil cea
din Londra. Lucrãm pentru ca listarea sã
aibã loc în toamna acestui an sau la înce-
putul anului viitor (...). Þinând cont de
domeniul de activitate al Hidroelectrica,
de preþul energiei, de faptul cã este o
companie care produce energie verde,
credem cã interesul va fi foarte mare ºi cã
va fi o listare de succes”, a spus
managerul de portofoliu al FP.

ANDREI IACOMI
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CE TREBUIE SÃ REPARÃM MAI ÎNTÎI:

Învãþãmîntul sau
societatea?

P
rostie: inadecvare logic-cogniti-
vã sau acþional-funcþionalã în
raport cu scopul de a gãsi/for-
mula/aplica o soluþie pentru o

problemã practicã sau teoreticã.
Aceasta este definiþia ºi cu ea operãm

în continuare. Ca sã nu existe confuzii!
Aºadar, trebuie sã fie cineva un monu-
ment de prostie ca sã nu sesizeze grava
inadecvare ºi ridicolul la care se expune
folosindu-se de funcþia de ministru pen-
tru a comunica la televizor Universului
rezultatele examenului de bacalaureat
din România anului 2022. Ce cãuta dom-
nul Cîmpeanu ”sã interpreteze” în vãzul
lumii, într-o viguroasã vînã triumfalistã,
rezultatele ”istorice” ale unui bacalaure-
at care nu spune nimic despre competen-

þele educaþionale ºi/sau ºtiinþifice acu-
mulate de absolvenþii liceelor din Rom-
ânia, în schimb spune totul despre ”arta
mînãriilor” la care se dedã pletora de in-
conºtienþi ºi incapabili din vîrful pirami-
dei care administreazã ºcoala din Rom-
ânia, tocmai pentru a-ºi acoperi crasa in-
conºtienþã ºi monumentala incapacitate
profesionalã, asta este clar ca lumina zi-
lei. Ceva aplauze de la galerie, cultivarea
în ”subconºtientul colectiv” a conexiunii
”Succes-Cîmpeanu” ºi sprijin politic
pentru a putea sã îºi ducã la bun sfîrºit
misiunea de a prãbuºi pînã la capãt, în
fundul prãpastiei, ceea ce a mai rãmas în
picioare din educaþia ºcolarã care se face
la noi.

(continuare în pagina 9)

Euro a ajuns mai slab
decât francul elveþian

I
eri, în jurul orei 15, raportul
euro/franc elveþian se tranzacþiona
în jurul valorii de 0,995, motiv de
supãrare pentru puþinii debitori în

franci care au mai rãmas în România
dupã programele de restructurare deru-
late de bãnci ori ajungerea la maturitate
a vechilor împrumuturi.

Francul a mai fost la paritate cu euro
la începutul lunii martie, pe fondul aver-
siunii la risc declanºate de invazia Rusiei
în Ucraina ºi abia prin mai 2015 am mai
putea gãsi închideri apropiate de raportul
la care se tranzacþionau ieri cele douã va-
lute. Înainte de criza financiarã din 2008,
în octombrie 2007 mai exact, când toate
pieþele erau numai lapte ºi miere, iar ri-
scul era subapreciat peste tot, raportul
euro/franc era însã de 1,67.

Nu ar trebui sã cãutam prea mult ex-
plicaþii în decizii de politicã monetarã
aºteptate în respectivele zone sau influ-
enþa veºtilor din economiile lor, pentru
cã tot ieri, când se aprecia faþã de euro,
moneda elveþianã scãdea în faþa dola-
rului (USD/CHF avea +0,3% când
francul depãºea euro), deci tot aversiu-
nea la risc din pieþele de capital ar fi de
vinã.

De altfel, scãdeau ºi bursele, meta-
lele preþioase, grâul, petrolul, bitcoinul
se apropia ameninþãtor de 19.000 dola-
ri. Euro avea însã clienþii sãi ºi urca faþã
de monedele emergente, forintul co-
rectându-se, de pildã, ieri cu 1% la un
moment dat în faþa euro, deºi în urmã
cu douã zile Ungaria urcase dobânda
de politicã monetarã de la 5,9% la
7,75%. Sigur, cu excepþia leului, care
rãmâne ca o stâncã în faþa monedei eu-
ropene de prin primãvarã, nicio veste
în plan macro, micro, legatã de front
sau de inflaþie nereuºind sã mai miºte
cotaþia euro/leu.

Cu bursa din SUA cochetând cu piaþa
bear, cu energia scumpã, spectrul foamei
ºi dobânzile în creºtere abruptã nu ne pu-
tem mira cã revin la modã refugiile con-
sacrate în caz de turbulenþe, francul elve-
þian fiind un soi de Rai al investitorilor
refugiaþi din zona produselor financiare
cu profil mai speculativ.

Sã nu luãm însã decizii radicale în
aceste zile, piaþa evolueazã în cicluri ºi
reacþiile, când se ating extremele, nu sunt
indicate.

CRISTIAN DOGARU

BRD Pensii, în centrul
unui scandal de
delapidare cuprejudiciu
de peste 4 milioane euro

B
RD Pensii, unul din cei ºapte
administratori de fonduri de
pensii private din România,
este în centrul unui anchete pe-

nale de delapidare în care prejudiciul se
ridicã la peste 4 milioane de euro. Su-
specþii sunt angajaþi ai fondului ºi mai
multe persoane din conducere, iar bãnu-
iala este cã aceºtia au facilitat, în ultimii
3 ani, peste 700 de transferuri ilegale
prin care s-au scurs efectiv banii, fondu-
ri proprii ale administratorului, în contu-
rile suspecþilor.

Investigaþiile în acest dosar au înce-
put în luna mai, dupã un control de-
sfãºurat iniþial de Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF) ºi ulterior
continuat pe cale internã de acþionarii
BRD Pensii. Aºa au fost descoperite o
serie de nereguli, respectiv aceste peste
700 de transferuri care ar fi fost fãcute
cu girul fostului director general al BRD

Pensii, Alina Andreescu, cãtre conturile
unor persoane fizice apropiate acesteia,
respectiv cãtre mai multe companii care
începând cu anul 2019 ar fi fost înfiinþa-
te special în acest scop, potrivit datelor
din anchetã.

Poliþiºtii ºi procurorii au fãcut zeci de
percheziþii, ieri dimineaþã, la locuinþele
celor vizaþi de infracþiunile de delapida-
re, fals ºi uz de fals, dar ºi la sediile firme-
lor prin conturile cãrora ar fi fost trecute
sumele scoase ilegal din BRD Pensii,
circa 23,5 milioane de lei.

Reprezentanþii BRD Pensii au preci-
zat ieri cã fondurile clienþilor din Pilonul
II ºi Pilonul III de pensii private nu au
fost afectate, iar lipsurile constatate în
urma controalelor din luna mai au fost
acoperite de acþionari.

M.G.

(continuare în pagina 9)

Aºadar, trebuie sã fie cineva un monument de prostie

ca sã nu sesizeze grava inadecvare ºi ridicolul la care se

expune folosindu-se de funcþia de ministru pentru a co-

munica la televizor Universului rezultatele examenului de

bacalaureat din România anului 2022.

DAN PAUL, PREªEDINTELE
ASOCIAÞIEI BROKERILOR:

”Nu putem sã
dezvoltãm piaþa de
capital fãrã ajutorul
statului”
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AUREL BERNAT, DIRECTORUL
GENERAL AL BT ASSET
MANAGEMENT:

“Începe sã aparã un
interes din partea
investitorilor mici
pentru zona fondurilor
de investiþii în acþiuni”
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CÃLIN METEª, DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT PENTRU INVESTIÞII AL
FRANKLIN TEMPLETON BUCUREªTI:

”Lucrãm pentru ca
listarea Hidroelectrica
sã aibã loc în toamna
acestui an sau la
începutul anului
viitor”
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BOGDAN MAIOREANU, ANALIST DE
PIAÞÃ, ETORO:

“Investiþiile în piaþa de
capital le-au adus
femeilor-investitor
un control de peste
60% asupra
finanþelor
familiei/casei”
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RADU CRÃCIUN, PREªEDINTELE
APAPR:

”România nu duce
lipsã de bani, ci de idei
ºi proiecte credibile”
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