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DAN PAUL, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI
BROKERILOR:

”Autoritatea de
Supraveghere
Financiarã trebuie
sã respecte piaþa”
l ”Modelul cu o autoritate care supravegheazã asigurãrile

ºi pensiile private ºi o altã autoritate care supravegheazã

piaþa de capital existã în Europa”l ”Dacã brokerii nu ar

exista, piaþa de capital nu ar exista”

S
ectorul pieþei de capital tre-
buie sã fie supravegheat de o
entitate separatã faþã de cea
care supravegheazã asigurã-

rile ºi pensiile private, a spus ieri Dan
Paul, preºedintele Asociaþiei Brokeri-
lor, cu ocazia evenimentului ce a mar-
cat aniversarea a 140 de ani de la
înfiinþarea primei burse de valori
mobiliare din þara noastrã.

Domnia sa a punctat cã, de-a lungul
timpului, Asociaþia pe care o conduce
a fost o voce a comunitãþii brokerilor
în piaþa de capital, inclusiv prin propu-
neri legislative, respectiv un proiect

privind reglementarea ASF.
Dan Paul a spus: �Asociaþia Broke-

rilor a fost o voce a comunitãþii broke-
rilor în piaþa de capital, i-a reprezentat
în faþa autoritãþilor. Dar a fost ºi pro-
prietar al uneia dintre pieþe, pentru cã
prin Programul de Privatizare înMasã
ºi Legea 52 - prima lege a burselor de
valori, a fost înfiinþatã Bursa de Valori
Bucureºti, dar ºi Bursa Electronicã
Rasdaq, al cãrei proprietar era
Asociaþia Brokerilor�.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)

”Secetã” de IPO-uri
la Bursa din Londra
lKPMG: Fondurile atrase prin listãrile de pe piaþa

britanicã au scãzut cu peste 90% în acest an, faþã de 2021,

ajungând la numai la un miliard de lire sterline, de la 14,3

miliarde de lire în 2021lKPMG: 40 de firme s-au listat la

Londra în 2022, comparativ cu 123 anul trecut

S
umele atrase de companiile
care s-au listat la Bursa de
Valori din Londra (London
Stock Exchange - LSE) au

scãzut cu peste 90% în acest an, potri-
vit unei analize prezentate de CNBC.

Aceºtia spun cã piaþa ofertelor pu-
blice iniþiale (IPO) dinMarea Britanie
�a secat� din cauza previziunilor slabe
de creºtere a economiei þãrii, amajorã-
rii ratelor dobânzilor ºi a precauþiei cu
privire la performanþa firmelor
britanice.

Pânã în prezent, 40 de firme s-au li-
stat pe piaþa principalã ºi pe cele alter-
native aleBursei deValori din Londra,
potrivit datelor publicate recent de
KPMG. Numãrul este în scãdere faþã
de 123 anul trecut, dar în creºtere de la
38 în 2020. Fondurile totale strânse
prin IPO-urile de la Londra au scãzut
de la 14,3 miliarde de lire sterline
(17,7 miliarde de dolari) în 2021 la un

miliard de lire sterline în 2022, aratã
studiul KPMG. Declinul vine pe fon-
dul unei încetiniri mai ample a oferte-
lor publice iniþiale, despre care S&P
Global a constatat cã au scãzut cu 45%
în primele trei trimestre din 2022, în
ritm anual, la nivel global.

Numãrul de listãri la bursele din
Uniunea Europeanã a scãzut într-o
proporþie similarã cu cea din Regatul
Unit în acest an, cu aproximativ 66%,
aratã cifrele furnizate CNBC de firma
de date de piaþã PitchBook. Sursa cita-
tã subliniazã cã Londra nu a reuºit sã
atragã nicio ofertã de succes, respectiv
care sã strângã mai mult de un miliard
de lire sterline. În schimb, înUE, com-
pania auto germanã Porsche a obþinut
19,5 miliarde de euro la debutul sãu la
Bursa din Frankfurt, în luna septem-
brie.

A.V.
(continuare în pagina 12)

Conglomerate cu
aspiraþii imperiale

P
entru cã tot am vorbit recent
despre �Noua Lume�, cea
nãscîndã din cenuºa bipolari-
smului de secol XX, o lume

dominatã de structuri ºi politici impe-
riale, vã propun o privire mai detalia-
tã asupra uneia dintre soluþiile alter-
native pentru atingerea masei critice
necesare participãrii la marea com-
petiþie, conglomeratele statale. În va-
rianta standard, imperiile sunt con-
strucþii instituþionale, juridice, politi-
ce ºi, desigur, economice, ba chiar
culturale, aºezate pe fundamentul
stabil ºi bine dezvoltat al unui stat
care furnizeazã din propriile elite nu-

cleele �clasei imperiale�, care asigu-
rã forþa militarã ºi economicã pentru
luarea sub control a zonelor de ex-
pansiune, fundamentele legislative ºi
instituþiile de represiune implacabil
necesare dezvoltãrii ºi consolidãrii
imperiale. De regulã, toate aceste
componente sunt însoþite de elemen-
te specifice de ideologie ºi culturã
care asigurã susþinerea �simbolicã� a
construcþiei de tip imperiu. Exemplu:
�teoria misiunii civilizatoare� îmbrã-
þiºatã atît de mai toate structurile im-
periale europene, din secolul al
XVI-lea ºi pînã azi.

(continuare în pagina 8)

Cât de aproape este
cãderea pieþelor
imobiliare peste
economiile care nu le
mai pot susþine?

M
arile agen-
þii de ºtiri
au început
sã acorde o
atenþie tot
mai mare
pieþei imo-

biliare din Suedia, unde preþu-
rile ºi-au accelerat scãderea în ulti-
mele luni, depãºind ritmul înregistrat
în perioada crizei majore de la înce-

putul anilor �90. Atunci a fost
nevoie de intervenþia guver-
nului pentru stabilizarea pie-
þei financiare, inclusiv prin
naþionalizarea unor bãnci im-
portante.

Acum Bloomberg scrie cã
declinul de pe piaþa imobiliarã

din Suedia a declanºat cea mai mare
crizã economicã dintr-o þarã aUniunii
Europene, în condiþiile în care agenþia

de ºtiri a crescut semnificativ frec-
venþa ºtirilor ºi analizelor cu acest su-
biect.

Cãderea este, într-adevãr, impresio-
nantã, mai ales prin viteza sa, iar o se-
rie de analize recente considerã cã
evoluþia din Suedia reprezintã �cana-
rul dinminade cãrbune�pentrupieþele
imobiliare la nivel global.

Indicele preþurilor publicat lunar de
Valueguard-KTH, cu baza în ianuarie

2005, a atins unmaximde 303.39 pun-
cte în martie 2022 (vezi graficul 1).

Ultima valoare, din octombrie
2022, a fost de 261,13 puncte, dupã un
declin de 13,9% în doar câteva luni.
Preþurile apartamentelor au scãzut cu
12,1% faþã de maximul înregistrat în
februarie 2022, în timp ce preþurile ca-
selor au scãzut cu 14,9% faþã de
maximul din martie 2022.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

Cele douã �neputinþe� structurale, ca ºi creºterea tensiunilor competitive la nivel poli-
tic, forþarea brexitului ºi opoziþia sfidãtoare a unor centre statale de putere faþã de
direcþiile politice �recomandate� ori �legiferate� de centrul care se viseazã imperial,
de la Bruxelles, au fãcut o cvasi certitudine din eºecul UE de a deveni o putere impe-
rialã. Cu excepþia unui miracol, desigur, doar cã el trebuie sã se întîmple neapãrat în
deceniul acesta, dacã este sã mai existe o ºansã cît de micã.


