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DUPÃ 20 DE ANI

ASF se apucã
de reforma pieþei de capital
l Obiectivul ASF este promovarea pieþei noastre la statutul de piaþã emergentã, în condiþiile în care
BVB avea un proiect pe aceeaºi temã l Proiectul “STEAM” ia faþa celor “8 bariere” l Ludwik
Sobolewski: “Implicarea ºi iniþiativele ASF în ceea ce priveºte schimbãrile strategice pe piaþa de
capital sunt remarcabile”

C
onsiliul Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã
(ASF) a aprobat proiectul
“STEAM - Planul de ac-

þiuni pentru obþinerea Statutului de
Piaþã Emergentã”, care reprezintã un
program de reformã a pieþei de capi-
tal din România, potrivit unui comu-
nicat al instituþiei, transmis ieri.

Iniþiativa este lãudabilã, chiar
dacã vine dupã 20 de ani de la înfiin-
þarea Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare (CNVM), strãmoºul ASF.

La 20 de ani, supraveghetorul pie-
þei de capital (ASF ºi CNVM) este în
plinã tinereþe ºi pare cã dã semne de
maturizare.

Legea pieþei de capital 52/1994,
abrogatã, spre deosebire de cea actua-
lã 297/2004, menþiona cã CNVM are
misiunea sã dezvolte piaþa de capital.

Cât timp legea a prevãzut acest lu-
cru, CNVM, strãmoºul ASF, nu a fã-
cut nimic.

Când au ºters prevederea, au fãcut
un astfel de document.

Proiectul este folositor. În sfârºit ,
avem ce critica.

Dar orice fel de criticã am formu-
la, ea se înscrie sub semnul admira-
þiei pentru faptul cã au elaborat un
document folositor. Pânã acum, am

avut de criticat doar comportamentul
comisarilor, nu ºi gândirea lor.

Iar Miºu Negriþoiu ne-a furnizat ceva
material, de exemplu prin elaborarea
Codului Vestimentar pentru angajaþi.

ASF precizeazã cã scopul proiec-
tului STEAM (Set of actions
Towards Establishing and Acknow-
ledgment of the emerging Market sta-
tus) este de punere în aplicare a unor
mãsuri strategice pentru reclasifica-
rea pieþei de capital din România ca
“piaþã emergentã” (faþã de “piaþã de
frontierã” în prezent), în cel mult doi

ani de la debutul programului.
Miºu Negriþoiu, preºedintele ASF,

a declarat: “Proiectul STEAM este
obiectivul strate-
gic prioritar iden-
tificat ºi asumat
de cãtre ASF,
pentru piaþa de
capital. El corespunde necesitãþilor de
deschidere a pieþei, de eficientizare ºi
de facilitare a accesului investiþional
în România ºi va avea ca efect creºte-
rea volumului plasamentelor ºi a li-
chiditãþii. Urmãrim sã fim proactivi

în faþa pieþelor ºi sã facilitãm trecerea
pieþei de capital într-o nouã dimen-
siune strategicã. S.T.E.A.M, aºa cum

sugereazã ºi
acronimul, aratã
cã ASF s-a anga-
jat cu energie,
putere, fermitate

ºi entuziasm în obþinerea statutului de
piaþã emergentã pentru piaþa de capi-
tal din România’’.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Scade ºomajul
în Marea Britanie

Rata ºomajului din Marea Brita-
nie a scãzut la 6,4% în perioada apri-
lie-iunie 2014, de la 6,5% în interva-
lul martie-mai 2014, atingând astfel
cel mai redus nivel din 2008 pânã în
prezent.

Numãrul ºomerilor din Marea
Britanie s-a diminuat cu 132.000,
ajungând la 2,08 milioane, conform
Oficiului Naþional de Statisticã

(ONS) de la
Londra. În
iunie, rata
ºomajului a
fost de 6,4%,
faþã de 6,3%
în mai ºi
6,4% în apri-
lie.

De aseme-
nea, numãrul

persoanelor care au solicitat ajutor
de ºomaj s-a redus cu 33.600 în iulie,
la 1,04 milioane, cel mai redus nivel
din 2008.

ONS a mai raportat cã numãrul
angajaþilor din þarã a crescut cu
167.000, în perioada aprilie-iunie
2014, ajungând la 30,6 milioane, cel
mai ridicat nivel din 1971.

Salariile britanicilor au scãzut cu
0,2% în trimestrul al doilea din 2014,
acesta fiind primul declin din ultimii
cinci ani, în condiþiile în care inflaþia
a accelerat la 1,9%, în iunie. Banca
Angliei estimeazã o creºtere cu 2,5%
a salariilor din þarã, anul acesta, dupã
un avans de 1,25% în 2013.

PIB-ul Marii Britanii a crescut cu
0,8% în trimestrul al doilea din 2014,
comparativ cu trimestrul anterior.

V.R.

DAN ªOVA, URMÃRIT PENAL

Cine mai ajunge azi la DNA?
Cu cât ne apropiem de campa-

nia electoralã pentru alege-
rile prezidenþiale, cu atât

sunt mai importante persoanele care
ajung la DNA. Activitatea DNA
s-a intensificat substanþial în ulti-
mele luni, cu puneri sub acuzare
spectaculoase, care au apãrut pre-
ponderent în zilele de joi ale sãp-
tãmânii.

Ieri a venit rândul lui Dan ªova,
care este ºef de campanie pentru
candidatul Uniunii Social Demo-
crate (USD) la preºedinþie, Victor
Ponta.

Procurorii DNA au anunþat ieri
cã senatorul PSD Dan ªova este
urmãrit penal în dosarul Turceni –
Rovinari, privind contractele de
consultanþã juridicã încheiate
între casa de avocaturã „ªova ºi
Asociaþii” ºi societãþile energetice
Turceni ºi Rovinari, în perioada
2007 – 2008. În sarcina domniei sale
au fost reþinute trei infracþiuni de
complicitate la abuz în serviciu, “cu
obþinere de foloase necuvenite pen-

tru sine sau pentru altul”, care, potri-
vit procurorilor DNA, ar fi adus un
prejudiciu de 3,4 milioane de lei.

Ancheta DNAa pornit de la un ra-

port realizat de ANAF, în anul 2011
ºi înaintat procurorilor anticorupþie,
care a vizat activitatea economicã a
Complexurilor Energetice Turceni ºi
Rovinari.

Contactat ieri de ziarul BURSA,

Sorin Blejnar, ºeful ANAF din pe-
rioada respectivã care a dispus efec-
tuarea documentului amintit, s-a li-
mitat la a ne confirma faptul cã în

rândul companiilor care au derulat
afaceri cu producãtorii de energie
se numãrã ºi casa de avocaturã
„ªova ºi Asociaþii”. Domnia sa
ne-a mai declarat cã nu doreºte sã
influenþeze ancheta prin dezvãlui-
rea conþinutului raportului realizat
de ANAF ºi înaintat instituþiei abi-
litate.

Ponta, vizat în dosar?

Surse politice susþin cã þinta fina-
lã a acestui dosar ar fi chiar premie-
rul Victor Ponta, care, în momentul
sãvârºirii infracþiunilor reþiunute în
sarcina lui Dan ªova, era partenerul
actualului senator în casa de avoca-

turã „ªova ºi Asociaþii”.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU,
ANA ZIDARU

(continuare în pagina 4)

“CRUCIADA” ÎMPOTRIVA FIRMELOR DE TRADING CE UTILIZEAZÃ SISTEME ULTRA PERFORMANTE
DE TRANZACÞIONARE

HFT – un competitor avantajat în piaþa de capital
Procurorul General al statului

New York, Eric Schneider-
man, a lansat în luna martie a

acestui an “cruciada” împotriva fir-
melor de trading ce utilizeazã siste-
me ultra performante de tranzacþio-
nare, aºa-numitele firme HFT (High
Frequency Trading). Prin interme-
diul acestor sisteme, firmele ºi-ar
crea avantaje la plasarea de ordine
de tranzacþionare pe pieþele în care
activeazã.

În cadrul unui simpozion, Schnei-
derman a detaliat câteva din servicii-
le pe care diversele pieþe organizate

(burse, sisteme alternative de tran-
zacþionare etc.) le-ar oferi firmelor
HFT, cum ar fi posibilitatea de a pla-
sa servere chiar în sediile pieþelor or-
ganizate, oferirea de lãrgime de ban-
dã suplimentarã, ataºarea de cabluri
de conectare ºi switch-uri de mare
vitezã la servere.

Avantajele create astfel sunt cele
de timing - de ordinul a câtorva mili-
secunde - ce permit traderilor sã rea-
lizeze tranzacþii foarte rapide ºi, de
multe ori, ferite de risc, înainte ca
piaþa sã poatã reacþiona în vreun fel.

Ca rezultat, aceºti traderi îºi asigu-

rã profituri enorme ºi îi forþeazã pe
investitorii mari sã dezvolte strategii
defensive scumpe ºi foarte complexe
ca sã-ºi protejeze propriile ordine.

Omul nu poate sã citeascã o infor-
maþie ºi sã tranzacþioneze în baza ei,
în acelaºi timp ca un HFT.

Astfel, “cruciada” a pornit cu sem-
narea unui acord cu Marketwired
(unul dintre cele mai importante ser-
vicii de distribuþie de comunicate de
presã din lume), privind stoparea
transmiterii directe de comunicate
de presã cãtre traderii HFT.

În lunile ce au urmat, alte douã

companii au semnat acorduri simi-
lare, Business Wire (subsidiarã a
Berkshire Hathaway - consortiu
aflat sub controlul lui Warren Buf-
fett) ºi PR Newswire (acordul pre-
supune ca distribuitorul de date sã
solicite recipienþilor de date directe
ca aceºtia sã ofere certitudinea cã,
atunci când utilizeazã serviciul de
date, nu se angajeazã în tranzacþii
HFT).

FLORIN OPREA,
Consultant pieþe financiare

(continuare în pagina 4)
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Plecãrile voluntare din
ASF se împiedicã în
impozitul de 85% pe
salariile compensatorii
l 12 salarii compensatorii sunt tentante, dar nu
ºi taxarea cu 85% a celor cu funcþii de conducere
l Noua organigramã urmeazã sã fie înlocuitã

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a oferit
12 salarii compensatorii an-

gajaþilor care pãrãsesc voluntar in-
stituþia, însã se pare cã acest stimul
nu a avut rezultatul scontat.

Pânã acum, aproximativ 40 de sa-
lariaþi au fost de acord cu propune-
rea, în condiþiile în care alte câteva
zeci – cu funcþii de conducere - s-au
împiedicat de faptul cã ar trebui sã
renunþe pe loc la 85% din sumã, da-
toratã statului drept impozit.

Dupã ce comisari din fostele comi-
sii anterioare ASF – CSA, CNVM ºi
CSSPP– au încasat salarii compensa-
torii la desfiinþarea instituþiilor, Gu-
vernul a stabilit, anul trecut, prin
Ordonanþã de Urgenþã cã astfel de re-
muneraþii trebuie impozitate cu 85%.

Mãsura era una “cu dedicaþie”
pentru ASF, însã, textul ordonanþei
nu specifica acest lucru, ceea ce a
creat o isterie în mediul de afaceri,
iar Premierul Victor Ponta s-a vãzut
nevoit sã recunoascã faptul cã fusese
vorba de o eroare a unor funcþionari
din Guvern.

Legea care aprobã OUG a fãcut
corecturile de rigoare: “Prin deroga-
re de la prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioa-

re, cota de impozit pe venit este de
85% pentru veniturile reprezentând
salarii/ indemnizaþii/ sume compen-
satorii acordate, în condiþiile legii,
cu ocazia încetãrii contractului de
muncã, raportului de serviciu sau
mandatului angajaþilor cu funcþii de
conducere sau persoanelor care au
fost numite în calitate de membru în
cadul Consiliului ASF”.

Aproximativ 70 de persoane cu
funcþii de conducere din ASF se pare
cã ar fi fost de acord cu plecarea vo-
luntarã, dacã nu ar fi existat impozi-
tarea.

MARIA PELTAN
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Rusia mai are rezerve de
alimente pentru douã sãptãmâni
lMoscova, la un acord cu Belarus pentru
importuri suplimentare de profil

Rusia mai dispune de rezerve de
alimente, din toate categoriile, pen-
tru douã sãptãmâni doar, dupã ce,
sãptãmâna trecutã, Moscova a decis
interzicerea, timp de un an, a impor-
turilor de produse
agroalimentare
din SUA ºi UE,
conform afirma-
þiilor fãcute de vi-
cepremierul rus
Arkadi Dvorkovici,
la postul public de
televiziune Ros-
sia-24.

“La principale-
le tipuri de alimente, dacã vorbim
despre situaþia la zi, dispunem de re-
zerve pentru douã sãptãmâni”, a
avertizat Dvorkovici, menþionând cã
dependenþa Rusiei de importuri este
de 4% pentru unele produse (cartofi,
spre exemplu), iar pentru altele - de
pânã la 30% (carne). Dependenþa

Rusiei de producþia de lapte din exte-
rior este de aproximativ 20%, în ca-
zul cãrnii de porc - de 20% ºi al celei
de pasãre - de circa 10%.

“Restabilirea stocurilor de produ-
se este o problemã
de trei-patru zile”,
a spus vicepre-
mierul rus, adã-
ugând cã Mosco-
va îºi pune speran-
þa în þãri precum
Turcia, Belarus ºi
mai multe state
din America Lati-
nã, pânã când ma-

gazinele vor putea fi aprovizionate
cu produse autohtone.

Ieri, Rusia ºi Belarus au ajuns la
un acord pentru achiziþii adiþionale
de produse agricole.

V. RIBANA

(continuare în pagina 2)

2 lei

Rusia a interzis importurile de ali-

mente din Uniunea Europeanã,

SUA, Canada, Australia ºi Norve-

gia, ca rãspuns la sancþiunile im-

puse de Occident Moscovei, în

contextul conflictului cu Ucraina.

Sunt vizate de interdicþii importu-

rile ruseºti de carne de vitã, porc,

peºte, pui, fructe, legume, fructe

cu coajã lemnoasã ºi lactate.

La închiderea ediþiei: nici Asociaþia Bro-

kerilor, nici preºedinþii SIF-urilor con-

tactaþi de ziarul BURSA, nici AIPC, nu

auziserã de proiectul STEAM.


