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Bursa de la Bucureşti. Tănase, semnal de alarmă: Cea mai mare
problemă!
Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB)
trage un semnal de alarmă.
Cea mai mare problemă a pieŃei de capital din România este participarea foarte
redusă a investitorilor locali, a declarat, marŃi, Adrian Tănase, directorul general
al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), într-o conferinŃă pe tema pieŃei de capital.
"Nu sunt un mare specialist în tehnologia blockchain, dar aş putea să prevăd
nişte tendinŃe. Bursa din România este o piaŃă de capital mică, chiar foarte mică,
cu o dimensiune de numai 10% din PIB. Uniunea Europeană are în plan să
ajungă cu pieŃele de capital până la jumătatea următorului deceniu la o valoare
de 100% din PIB. Ca să putem merge pe o direcŃie corectă, trebuie să
identificăm în mod corect problemele şi soluŃiile. Una dintre probleme, cea mai
mare a Bursei de Valori Bucureşti, este participarea extrem de redusă a
investitorilor locali. Asta trebuie să fie prioritatea numărul zero pentru a spera la o
piaŃă de capital mult mai mare, mult mai ridicată ca dimensiune. De asemenea, o
participare mult mai ridicată a populaŃiei la piaŃa de capital, şi asta înseamnă să
economiseşti în valori mobiliare, ar face ca piaŃă primară să fie mult mai eficientă.
Trebuie să explicăm cumva investitorilor individuali care sunt riscurile investiŃiei la
bursă şi să le spune de ce economiile lor trebuie să stea în valori mobiliare", a
afirmat Tănase.
"Eficientizarea pieŃei secundare"
Acesta a adăugat că o piaŃă de capital depinde mult şi de o piaŃă secundară, nu
doar de o piaŃă primară, iar scopul primordial ar fi ca investiŃiile pe bursă să se
facă în totalitate online.
"Eu visez cumva ca investiŃia la bursă să fie online în totalitate, paperless... O
piaŃă de capital nu stă numai într-o piaŃă primară, ci şi într-o piaŃă secundară
eficientă. Eficientizarea pieŃei secundare este un proces mai simplu decât
eficientizarea pieŃei primare. Bursa are aici iniŃiativa ContrapărŃii Centrale.
Tehnologiile pot ajuta cumva, Tehnologia blockchain poate ajuta la eficientizarea
acestor procese, dar Contrapartea Centrală înseamnă mai mult decât
tehnologia. Vrem să nu ne batem capul cu inovarea tehnologiilor, ci să închiriem
o tehnologie de la un dezvoltator deja existent şi să fim ancoraŃi cumva în
dezvoltările din viitor. Contrapartea Centrală înseamnă capital la risc, nu doar

tehnologie. Acest capital depinde, însă, de o decizie umană", a subliniat
directorul general al BVB.
Agenda temelor de discuŃie
ReprezentanŃi ai pieŃei de capital, precum şi reglementatorul din domeniu
participă, marŃi, la cea de-a VIII-a ediŃie a conferinŃei cu tema "TendinŃe în pieŃele
de capital; Dezbatere asupra problemelor pieŃei noastre", organizată de Grupul
Bursa, la sediul Camerei de ComerŃ şi Industrie a României (CCIR).
Pe agenda temelor de discuŃie se regăsesc: procesul dezintermedierii, conex la
utilizarea tehnologiei blockchain şi a cryptoasseturilor, necesitatea derivatelor utilitatea ContrapărŃii Centrale (CCP), căile extinderii participării la piaŃa bursieră,
consecinŃele măsurilor prevăzute în OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 114 asupra pieŃei
de capital.

