
BLOG.ECONOSOFIA.ORG

Sobolewski şi românii. Relansarea pie Ńei de capital din România .

Econosofia vine cu un plus de informaŃie direct de la masa rotundă organizată
de ziarul Bursa, săptămâna trecută. Printre cei care au dezbătut asupra
strategiei de relansare a pieŃei de capital, s-au numărat: Ludwik Sobolewski –
Directorul General al BVB, Remus Vulpescu – Director de  Cabinet al
Ministerului FinanŃelor de Supraveghere Finaciară, Varujan Vosganian-
Ministrul Economiei, Daniel Dăianu – Prim-Vicepreşedinte al AutorităŃii de
Supraveghere Financiară.

Centrul discuŃiei – piaŃa de capital din România – a stârnit adevărate
controverse în ceea ce priveşte asumarea responsabilităŃii pentru ritmul lent
de dezvoltare a acesteia; totodată, s-au oferit răspunsuri în vederea conturării
unei strategii de listare a companiilor şi de deblocare a capitalului.

În faŃa unui număr de aproximativ 150 de invitaŃi, dintre care patru membri ai
comunităŃii Econosofia şi un membru Business Club, au emis judecăŃi de
valoare reprezentanŃi ai statului, ai Bursei de Valori Bucureşti, precum şi
brokeri, avocaŃi, jurnalişti, reuşind astfel să contureze bune practici pentru
relansarea pieŃei de capital din România şi facilitarea accesului la piaŃă.

Deşi dezbaterea a avut loc în sala cu numele metropolei New York al WTC,
subiectul principal a rămas piaŃa de capital din România, cât şi instituŃiile şi
companiile în legătură directă cu aceasta. Oficialii au plecat de la premisa
libertăŃii de investiŃie în obligaŃiunile companiilor de stat, “aspect care de altfel
ne şi lipsea în piaŃă”, aşa cum preciza dl Remus Vulpescu, care a şi făcut
declaraŃii privind emisiunea de titluri de valoare a companiilor Transgaz şi
Transelectrica începând cu acest an.

Remus Vulpescu a lăudat decizia recentă a ASF de a permite fondurilor de
pensii să investească în obligaŃiunile emise de companiile de stat
argumentând că “…în anii trecuŃi, companiile de stat s-au împrumutat la bănci
pentru investiŃii, la o dobândă mare. Acum, companiile publice îşi pot finanŃa
mai avantajos investiŃiile prin obligaŃiuni”, în timp ce ministrul Vosganian
susŃine că “…statul nu mai trebuie să fie jucător în economie, ci doar garant al
liberului comerŃ şi un rafinat supraveghetor al pieŃelor.”

Revenind la formula generală de acoperire a datoriilor de către o companie, dl
Daniel Dăianu ne punctează problema întregii economii, anume că banii nu
circulă, prin urmare revenirea la normalitate se poate face prin relocalizarea
investiŃiilor: “…în aceste condiŃii, trebuie să ne bizuim mai mult pe capitalul
autohton, pentru că rolul pieŃelor de capital şi al pieŃelor financiare, per
ansamblu, este să contribuie la dezvoltarea economică.”

Ne-a suprins optimismul domnului Ludwik Sobolewski, care a declarat că: “în
doi ani, BVB ar trebui să devină o bursă de mărime medie”, Ńinând cont de
faptul că avem nevoie de reforme serioase pentru ca România să devină o
piaŃă de capital importantă: “trebuie să ştim ce vrem să devenim în viitor şi



cum să realizăm Ńintele”.  Cu toate acestea, obiectivele nu sunt atât de clar
definite, iar promovarea pieŃei de capital ca alternativă de finanŃare încă mai
are un drum lung de parcurs.

Aşadar, s-au făcut mărturisiri şi promisiuni, iar din planul listărilor, toamna
aceasta va avea loc listarea Romgaz, iar pentru anul viitor Hidroelectrica,
Complexul Oltenia şi Electrica, continuând cu alte companii de stat. Prin
urmare, rămâne să ne întrebăm dacă se vor îndeplini obiectivele de
dezvoltare şi dacă cele 45 de miliarde de euro din economiile populaŃiei şi
firmelor vor ajunge mai devreme sau mai târziu pe bursă.


