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Cât spa Ńiu are finan Ńarea prin Burs ă?

Banca NaŃională a României crede că o competiŃie pentru finanŃarea
economiei între sistemul bancar şi Bursă este benefică pentru Ńară, a afirmat
ieri la o conferinŃă pe această temă economistul-şef al instituŃiei, Valentin
Lazea. În acest sens, BNR sprijină eforturile Bursei de Valori Bucureşti pentru
îndepărtarea celor opt obstacole care au fost identificate de operatorul de
piaŃă ca stând în calea accesibilităŃii investiŃiilor româneşti.
Măsurile vizează trecerea pieŃei locale de capital la categoria Burselor
emergente de la cea actuală de periferie, prima consecinŃă fiind chiar fluxurile
financiare. Pentru pieŃele emergente sunt, pur şi simplu, mai mulŃi bani alocaŃi
de către fondurile de investiŃii decât pentru pieŃele de frontieră, a amintit
Lazea.
ExplicaŃia pentru care, deşi Bursa de la Bucureşti a depăşit la nivelul
capitalizării totale Bursele din Praga şi Budapesta, totuşi are o lichiditate şi un
free-float mai mic, stă şi în acest aspect: celelalte două Burse regionale, fiind
la categoria pieŃelor emergente, atrag mai mulŃi bani.
În ceea ce priveşte finanŃarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin piaŃa de
capital, acesta reprezintă o Ńintă mai îndepărtată, a mai spus oficialul BNR.
ExperienŃa altor Ńări care au parcurs un drum similar cu cel al României arată
că mai întâi au fost companiile mari cele care au accesat Bursa pentru ca
apoi, pe măsură ce piaŃa a devenit mai lichidă şi mai vizibilă, să facă pasul
către aceasta şi alŃi antreprenori cu firme de mai mică anvergură.
Adrian Lupşan, director de dezvoltare la Certinvest, prezent la eveniment, a
amintit că Directiva MIFID II a Comisiei Europene - propusă a fi implementată
la nivel comunitar până în 2017 -  trasează ca direcŃii majore ale pieŃei de
capital configurarea unor proiecte private care să contribuie la finanŃarea
sectorului IMM prin intermediul pieŃei de capital şi dezvoltarea unor platforme
de tranzacŃionare destinate exclusiv IMM-urilor - Multilateral Trading Facilities
MTFs.


