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RAMAYANA SAU

Schiþa unei strategii
pentru resuscitarea pieþei
noastre de capital (III)

(IV) Dispariþia pieþei
derivatelor

D
ispariþia pieþei deri-
vatelor de la Sibiu ar
trebui sã figureze fie
la categoria (II) In-
competenþa ºi co-
rupþia autoritãþii de
supraveghere (ASF/
CNVM), fie la (III)

Complicitãþi între supraveghetor ºi
supravegheat, dar pentru cã Mahab-
harata o numeºte distinct printre cau-
zele subdezvoltãrii pieþei, o tratez ºi eu
ca ºi când ar fi o categorie aparte.

Dar, nu este.
Citez din Mahab-

harata: “România nu
mai are o piaþã a in-
strumentelor derivate
prin care sã permitã
investitorilor posibili-
tatea de a-ºi acoperi
riscurile.” (pag. 2)

Da, cuvintele cheie, aici, sunt “nu
mai are”.

A avut.
La Sibiu a fost creatã prin iniþiativã

privatã o bursã de derivate, care ajun-
sese sã rivalizeze cu BVB (piaþa creatã
de stat) ºi, în loc sã fie încurajatã, a fost
datã pe mâna escrocilor care, prin
2012, controlau conducerea BVB,
între care ultimul - Cristian Sima, care
devenind preºedintele bursei sibiene a
derivatelor - s-a fãcut celebru prin ope-
raþiunile frauduloase (de tip pirami-
dal), rãmase nesupravegheate ºi ne-
sancþionate de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare (CNVM),
strãmoaºa ASF.

Teodor Ancuþa, creatorul Bursei
din Sibiu, a declarat ziarului BURSA:
“Cristian Sima a distrus tot ce am con-
struit, în 17 ani, la Sibex”.

Escrocheriile lui Sima au fost dez-
vãluite, cu prioritate absolutã în
mass-media, începând din 3 septem-
brie 2012, de douã articole publicate
de ziarul BURSA (vezi link-urile la
sfârºitul acestui subcapitol), care au
declanºat întregul scandal.

Terorizat de cele dezvãluite de
BURSA, Sima a fugit din þarã, iar
CNVM s-a declarat inaptã sã îl san-
cþioneze altfel decât cu o suspendare
de cinci ani din activitatea de pe piaþa
de capital româneascã.

În prezent, escrocul Cristian Sima a
revenit în România cu o activitate nea-
utorizatã de colectare a economiilor
populaþiei, rãmasã fãrã sancþiuni,
ºi neobservatã de ASF pânã (din nou!)
nu i-a fost semnalatã de ziarul
BURSA.

Într-o piaþã de capital subdezvolta-
tã, marea performanþã este dispariþia
Bursei derivatelor din Sibiu.

ªi o informaþie de ultimã orã, la 11
octombrie 2012, Cozmin Guºã a de-
clarat cã Cristian Sima a fost ajutat în
afaceri de Bogdan Drãgoi, actualul
preºedinte al SIF Banat Criºana.

Informaþia este de ultimã orã, în
sensul cã eu am aflat-o acum, dupã
zece ani.

Deci, da, Mahabharata are dreptate,
o piaþã a derivatelor ar dezvolta-o pe
cea generalã a pieþei de capital, dar
fãrã escroci, ceea ce, în ultimul timp,
pare cam absurd, pentru cã nu avem de
a face cu o grãmadã întâmplãtoare de
oameni, ci cu un flash-mob.

* https://www.bursa.ro/articol-de-
spre-cristian-sima-apãrut-odatã-
cu-interviul-3-septembrie-2012-ab-
surd-sima-încearcã-sã-mã-ºantajeze-
80375814

** https://www.bursa.ro/conte-
stat-de-un-grup-de-acþionari-cristian

-sima-mizeazã-în-continuare-pe-su-
sþinerea-majoritãþii-acþionarilor-si-
bex-62980818

B) Neîncrederea justificatã
a publicului

Oricât ar pãrea de amãnunþit acest
inventar al evoluþiei pieþei noastre de
capital, el este de fapt sintetic, pentru
cã în spatele fiecãreia dintre ticãloºiile
rememorate se aflã detalii strigãtoare
la cer (apropo, expresia “strigãtor la
cer” vine de la strigãtul Sodomei care a
ajuns la Dumnezeu pentru care a co-
borât sã o ardã).

Aceste prostii ºi/sau ticãloºii au pã-
gubit investitori în numãr mare, dar au
ºi compromis reputaþia ASF/CNVM,
reputaþia pieþei ºi a instituþiilor sale.

Acest capitol privitor la neîncrede-
rea publicului în piaþa de capital poate
fi scurtat, printr-un calcul aritmetic:

- 300.000 de investitori la FMOA,
în 1996, la care se adaugã câteva zeci
de mii, pãgubiþi la Credit Fond, Dacia
Felix ºi Ardaf;

- circa 14 milioane de acþionari re-
zultaþi din Privatizarea în masã, la cele
6.000 de societãþi listate cu forþã;

- 300.000 de mii de investitori la
FNI, în 2000.

Suma investitorilor pãgubiþi ºi a ac-

þionarilor cãrora nu li s-au respectat
drepturile acoperã întreaga populaþie
maturã a þãrii (chiar dacã unii au fost
înºelaþi ºi în 1996 ºi în 2000 ºi figurea-
zã ºi drept acþionari ºi în PPM).

Celelalte miºelii - hoþie, corupþie,
complicitate la ilegalitãþi ºi incompe-
tenþã - chiar dacã nu au antrenat mase
mari din public, totuºi au alterat repu-
taþia pieþei noastre de capital, creînd
imaginea cã, la bursã, nu se poate încu-
meta “sã joace” decât cel antrenat în
lumea interlopã.

Va rog sã nu protestaþi!
Deseori, vã confund chiar ºi eu.
Prin urmare, nu aveþi de ce sã vã

plângeþi cã publicul nu investeºte la
bursã.

Ce credeaþi, cã s-a-ntâlnit hoþul cu
prostul?!

Nu, publicul nu este prost.

7. Recomandãrile mele

Acest capitol ar trebui sã fie scurt ºi
sã se limiteze la cuvântul “puºcãrie”.

Dacã toþi cei corupþi din piaþa de ca-
pital ar suporta rigorile legii, atunci
agonia ei ar înceta.

Dupã primul val de arestãri, ar tre-
bui sã urmeze cel de al doilea ºi al trei-
lea, astfel încât toatã lumea sã înþelea-
gã cã nu înlocuim corupþii voºtri cu co-

rupþii noºtri, ci cã, în mod serios, nu
este loc de corupþie în piaþa de capital.

Recomandãrile mele care nu se re-
ferã la eliminarea corupþiei sînt suge-
stii pentru o strategie de consolidare,
dar presantã pentru supravieþuirea pie-
þei este activarea puºcãriei.

ªtiind cã recomandãrile mele nu
vor fi aplicate, nu am intrat în detalii.

Nici ASF nu a intrat în detalii.
ASF a angajat caricaturiºti: "Costu-

rile generate de implementarea acestor
obiective vor fi estimate pe parcursul
derulãrii proiectului, urmând a fi stabi-
lite în funcþie de mãsurile punctuale ce
trebuie adoptate pentru ducerea la
îndeplinire a Strategiei". Nu este evi-
dent cã ASF nu-ºi va aplica niciodatã
aceastã aºazisã "Strategie" caricatura-
lã?!

Un bun caricaturist, însã, ºtie sã de-
seneze bine.

Eu desenez bine.
Ceea ce vã recomand este desenul,

schiþa unei strategii, cãreia oricând, cu
uºurinþã, i-aº putea ataºa termenele
scadente, responsabilitãþile pentru
îndeplinire, costurile ºi beneficiile
bãneºti ºi în indicatori de piaþã.

Puteþi sã faceþi asta ºi singuri, nu þin
la drepturile de autor.

(continuare în pagina 9)

Disperare, neputinþã
ºi revoltã la Banca
Naþionalã a Poloniei

Î
n ciuda celei mai mari rate a infla-
þiei din ultimii 26 de ani ºi a aºtep-
tãrilor de pe piaþã, Banca Naþiona-
lã a Poloniei (BNP) nu a

majorat dobânda de intervenþie
la ultima ºedinþã de politicã
monetarã, care a avut loc la
începutul lunii.

Probabil cã autoritatea mo-
netarã, chiar ºi fãrã presiuni po-
litice implicite sau explicite, în
condiþiile apropierii alegerilor genera-
le pe fondul unor probleme economice
tot mai mari, crede cu adevãrat cã in-
flaþia se va reduce, printr-un miracol,
de la sine.

Poate cã oficialii BNP au crezut cã
decizia va fi urmatã ºi de reducerea
presiunilor asupra costurilor de finan-

þare ale guvernului pe termen lung,
însã reacþia pieþelor a fost cu totul alta.

Randamentul obligaþiunilor de 10
ani a atins un nou maxim al ul-
timelor douã decenii, în condi-
þiile în care au înregistrat cea
mai rapidã creºtere din lume.
Închiderea din 21 octombrie
2022 arãta un nivel de 8,7%
(vezi graficul), dupã o depãºire
a pragului de 9% în timpul

ºedinþei de tranzacþionare.
Aurmat o scãdere de circa un punct

procentual sãptãmâna trecutã, însã
randamentul continuã sã fie de peste
douã ori mai mare decât la începutul
anului, dupã o creºtere de peste 4 punc-
te procentuale.

(continuare în pagina 9)

ÎN CIUDA ANCHETEI DESCHISE DE
PARCHETUL EUROPEAN

CE ºi-a întãrit rolul
de principal achizitor
al vaccinurilor
anti-Covid

P
rin regulamentele adoptate în
urmã cu o sãptãmânã, Comi-
sia Europeanã ºi-a întãrit ro-
lul de principal achizitor al

vaccinurilor ºi medicamentelor nece-
sare în cazul confruntãrii cu o nouã
pandemie, epidemie sau crizã sanita-
rã, ignorând faptul cã Parchetul Euro-
pean a deschis în urmã cu 14 zile o an-
chetã penalã privind achiziþia vacci-
nurilor în timpul pandemiei Covid 19.

Ursula von der Leyen – preºedinte-
le Comisiei Europene, Stella Kiriak-
ydes – comisarul european pentru sã-
nãtate ºi Margaritis Schinas – vice-
preºedintele Comisiei Europene susþin
cã ºi-au îndeplinit în mod optim atri-
buþiile în timpul pandemiei Covid 19
ºi cã achiziþia vaccinurilor de cãtre
forul de la Bruxelles a fost un real

succes.
Achiziþ ionarea vaccinurilor

COVID-19 în timpul pandemiei a fost
o poveste de succes ºi „un mic miracol
european”, a declarat vicepreºedintele
Comisiei Europene, Margaritis Schi-
nas, comisiei speciale privind gestio-
narea pandemiei Covid, din cadrul
Parlamentului European, în cadrul
unei audieri, care a avut loc la mijlocul
sãptãmânii trecute.

„Uniunea Europeanã a implemen-
tat cel mai mare program de vaccinare
din istoria omenirii. ªi am putut livra
pentru toþi europenii, indiferent de lo-
cul de reºedinþã sau de condiþia lor so-
cio-economicã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Startul pentru
prezidenþiale

S
e pare cã s-a lansat competiþia
pentru setarea cadrului în care
se vor desfãºura alegerile pre-
zidenþiale programate pentru

noiembrie 2024. Dupã discursul din 4
octombrie de al UBB a lui Eduard Hel-
lvig cu ocazia celor „15 ani de studii de
securitate” ai programului de pregãtire
a noilor „securiºti” al universitãþii clu-
jene, program iniþiat de altfel de unul
dintre colaboratorii directorului SRI,
Adrian Ivan, Mircea Geoanã vine ºi
el, pe 27 octombrie la ASE, de data
aceasta cu un discurs prezidenþialist.
Iar cele douã discursuri nu fac nicio
economie când este vorba de recupe-
rarea naþionalismului. Totul se
întâmplã în contextul unei aparente

evoluþii spre extrema dreaptã a socie-
tãþii (vest)europene dupã alegerile din
Suedia ºi Italia. Dar ºi a celor o sutã de
ani de la marºul fascist asupra Romei
(22-29 octombrie 1922) care a adus
fascismul al putere. Dacã în Italia nu e
nicio coincidenþã faptul cã fasciºtii
ajung la putere la fix o sutã de ani de
la marºul lui Mussolini, oare în Ro-
mania sã fie doar eterna tendinþã de a
copia modele politice? Sau e vorba de
convingerile intime ale celor doi poli-
ticieni care par sã se grãbeascã în lan-
sarea temelor pentru campania pentru
alegerile prezidenþiale, poate ºi în va-
rianta - încã ipoteticã - în care acestea
ar putea fi anticipate.

(continuare în pagina 12)

“Deja jumuliþi” / Capricii - Francisco de Goya (1746–1828)
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“Lucrurile au luat-o razna. ªedinþa Consiliului de
Politicã Monetarã de la începutul lunii octombrie a
fost paiul care a rupt spatele cãmilei”.

WOJCIECH STEPIEN,
ANALIST BNP PARIBAS
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