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*BVB trebuie s ă ajung ă din urm ă bursele din Budapesta şi Praga în doi
ani
Noul director general al BVB, Ludwik Sobolewski, afirmă că sunt necesare
schimbări urgente pe piaŃa de capital, atât în ceea ce priveşte mecanismele,
cât şi regulile de tranzacŃionare. Dacă aceste schimbări vor fi făcute, Bursa de
Valori Bucureşti (BVB) ar trebui să ajungă, în cel mult doi ani, o piaŃă medie
precum cele de la Budapesta şi Praga, iar pe termen mai îndelungat să
devină a doua piaŃă din regiune după cea de la Varşovia.
“Avem şansa să devenim un punct vibrant pe harta Europei Centrale şi de
Est. Trebuie luate măsuri serioase. BVB este una dintre cele mai mici din
Europa Centrală şi de Est. (...) Avem resurse şi potenŃial să obŃinem mai mult.
În prima fază, nu ar trebui să dureze mai mult de doi ani. Ar trebui să ajungem
o piaŃă medie ca cifre, precum Budapesta sau Praga. Depinde de ce măsuri,
instrumente introducem pentru a ajunge la acest obiectiv. Mai apoi ar trebui
să avem obiectiv să transformăm BVB în a doua cea mai vibrantă bursă din
regiune, după Varşovia”, a spus joi Sobolewski, la o conferinŃă pe tema pieŃei
de capital organizată de ziarul “Bursa”.
TranzacŃiile cu acŃiuni desfăşurate pe BVB de la începutul acestui an au
totalizat 5,54 miliarde lei (1,2 miliarde euro), iar capitalizarea pieŃei se ridică la
24,7 miliarde euro. Comparativ, bursa de la Praga a înregistrat în prima
jumătate a anului transferuri cu acŃiuni de 3,63 miliarde euro şi are o
capitalizare de 40,7 miliarde euro. Totodată, tranzacŃiile cu acŃiuni efectuate în
primele opt luni ale anului pe bursa de la Varşovia au însumat 40,6 miliarde
euro, capitalizarea pieŃei fiind de 190,3 miliarde euro.
Vulpescu: Pia Ńa de capital româneasc ă e încremenit ă
PiaŃa de capital românească este încremenită, iar rulajul anual reprezintă
numai 10% din capitalizarea bursieră, de 4-5 ori mai puŃin decât, spre
exemplu, la bursa din Varşovia sau Londra, unde între investitori “circulă”
până la 50% din capitalizarea bursieră, a declarat directorul de cabinet al
ministrului FinanŃelor, Remus Vulpescu. “Capitalizarea BVB este de 33 de
miliarde de euro, iar lichiditatea zilnică este de numai 0,04%, ceea ce, într-un
an, cu circa 250 de zile lucrătoare, generează un rulaj de 10% din
capitalizarea bursieră”, a afirmat Vulpescu, citat de Agerpres.
În ceea ce priveşte participarea publicului la dezvoltarea BVB, Vulpescu a
spus că, din fericire, cele 45 de miliarde de euro din depozitele populaŃiei şi
firmelor nu se pot muta foarte repede pe bursă şi şi-a arătat rezerva faŃă de
modul cum ar putea fi fiscalizate tranzacŃiile directe cu acŃiuni la purtător.
Vosganian: Economia intr ă sub auspicii bune
Începând cu a doua jumătate a acestui an, România intră într-o fază pozitivă
de ciclu economic, a declarat ministrul Economiei, Varujan Vosganian,
prezent la eveniment. În opinia sa, trebuie făcută o analiză, care să releve
punctele bune, dar şi vulnerabilităŃile economiei româneşti. “Punctele bune
sunt industria şi exporturile. Puncte slabe: consumul şi investiŃiile”, a spus
ministrul. Acesta consideră că este nevoie şi de o protecŃie, iar în acest caz
trebuie modificat cadrul fiscal. „TVA şi contribuŃiile trebuie obligatoriu
redimensionate până în 2016”, a spus Vosganian.
În plus, este necesară, de asemenea, o comunicare cu sistemul bancar, care,
potrivit lui Varujan Vosganian, „este crispat şi nu ajută firmele să iasă din



criză”. Un alt lucru important se referă la creşterea comerŃului exterior şi a
relaŃiilor comerciale ale Ńării în afara UE.
A patra măsură ar fi crearea de resurse proprii de finanŃare. „Pe bursă este
nevoie de o reglementare consolidată. E nevoie şi de o regândire şi a
parteneriatului cu brokerii şi, în general, cu actorii de pe bursă, şi poate de  o
anumită despovărare în ce priveşte nivelul de taxare”, a afirmat oficialul,
adăugând că Ministerul Economiei încearcă să aducă la bursă cât mai multe
dintre companiile de stat.


