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Mavrodin (MFP): Proiectul de inviintare a Fondului Suveran va fi 
aprobat in maxim 2-3 luni 
 
Proiectul privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi 
aprobat de Parlament in maxim doua sau trei luni, apoi se va trece la 
implementarea propriu-zisa, a declarat marti Valentin Mavrodin, secretar de 
stat in Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-o conferinta organizata de 
ziarul Bursa. "In maxim 2-3 luni va fi aprobat si se va trece la 
implementarea propriu-zisa. Vor fi doua etape. In prima etapa, primul 
management va pune bazele fondului urmand, in cea de-a doua, dupa 6-12 
luni, sa se selecteze un nou management care va realiza efectiv 
managementul fondului", a spus Mavrodin. Potrivit acestuia, Fondul va fi 
capitalizat din veniturile din privatizare. "Va fi capitalizat din venituri din 
privatizare si din actiunile companiilor care vor face parte din portofoliu. 
Dividendele vor fi venituri ale fondului pe care le va investi in continuare. 
Managementul fondului va fi unul independent. Statul vine cu o strategie 
generala, dar deciziile de investitii nu vor fi impuse de stat", a explicat 
secretarul de stat. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) ar 
putea avea aproape 90 de companii in portofoliu, desi in proiectul initial era 
vorba despre 27, potrivit unor declaratii facute de Mircea Ursache, 
vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), in luna 
noiembrie a anului trecut. Pe de alta parte, reprezentantul Ministerului 
Finantelor a vorbit si despre educatia financiara a populatiei, considerand 
ca aceasta este o mare problema. "Eu consider ca cea mai mare problema 
este legata de nivelul de educatie. Sunt absolvent de ASE si va pot spune 
ca inca de atunci nu se punea accent pe partea practica, ci doar pe partea 
teoretica. Atunci, lucrand in MFP, am constat ca cea mai mare problema in 
interactiunea cu cetatenii este legata de partea de educatie. Dorinta noastra 
este ca impreuna cu mediul academic sa fortam putin lucrurile, sa 
dezvoltam nivelul de intelegere a produselor pe care bursa le poate oferi. 
Mediul universitar cateodata este destul de rigid", a aratat Mavrodin. 
Secretarul de stat din Ministerul Finantelor participa marti la conferinta 
"Viitorul pietei de capital romanesti", organizata de grupul de presa Bursa. 
 
 
 
 



Tanase (BVB): Bursa s-a uitat prea mult la piata primara; exista bariere 
de tranzactionare 
 
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-a uitat prea mult la piata primara si exista 
bariere in ceea ce priveste tranzactionarea, a declarat marti, Adrian 
Tanase, director general al BVB, intr-o conferinta referitoare la piata de 
capital. "Bursa de Valori Bucuresti s-a uitat mult prea mult la piata primara. 
Piata primara creeaza premisele dezvoltarii pietei secundare. Ce se 
intampla pe piata primara? Vin companii, se listeaza, speram sa fie din ce 
in ce mai multe companii, insa trebuie sa realizam ca aceasta piata primara 
este cumva dominata de investitorii buy and hold. Piata primara nu creeaza 
premisele pentru a dubla lichiditatea. Bine, ea creeaza premisele, dar 
trebuie facute si alte lucruri", a spus Tanase. Potrivit acestuia, BVB trebuie 
sa se uite la nevoile investitorilor din piata secundara. "Atunci trebuie sa ne 
uitam si la piata secundara, la ce se intampla cu actiunile care sunt listate la 
platforma bursei, cat de tranzactionate sunt ele, ce nevoie au investitorii 
care activeaza in piata secundara. Focusul bursei ar trebui sa se mute 
prioritar catre dezvoltarea pietei secundare. Sunt foarte multe lucruri de 
facut. Exista bariere in ceea ce priveste tranzactionarea pe piata secundara 
de capital. Noi acum tranzactionam o simpla idee, sa cumparam si sa 
vindem ulterior. Exista multe alte idei de tranzactionare pe piata secundara 
de capital pe care nu le putem implementa. Sunt multe operatiuni pe care 
nu le putem face acum pe piata secundara", a aratat directorul general al 
Bursei. Adrian Tanase participa marti la conferinta "Viitorul pietei de capital 
romanesti", organizata de grupul de presa Bursa. 
 
 


