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Dăianu, BNR: Criptomonedele nu vor putea să substituie moneda
emisă de banca centrală
Criptomonedele nu vor putea să substituie moneda emisă de banca
centrală, dar băncile centrale vor putea emite monede digitale, a afirmat,
marŃi, Daniel Dăianu, membru al Consiliului de AdministraŃie al Băncii
NaŃionale a României (BNR), într-o conferinŃă pe tema pieŃei de capital.
"Trebuie să facem distincŃie între o entitate ca instituŃie şi funcŃiile pe care le
au aceste instituŃii. Important este ca funcŃiile să nu dispară. BineînŃeles că
tehnologiile asigură modele de business şi totdeauna au făcut aşa ceva.
Segmentarea pieŃelor se face de zeci de ani, iar fintech-ul ajută business-ul.
O altă chestiune care este esenŃială se referă la distincŃia care trebuie
făcută între tehnologie, de exemplu blockchain şi criptomonede. Opinia
mea este că acestea sunt nişte active financiare, nu sunt criptomonede şi
nu vor putea să îndeplinească funcŃii de bază ale monedelor. Moneda are
întotdeauna în spate un împrumutător de ultimă instanŃă. În pieŃe, numai
statul poate să fie împrumutător de ultimă instanŃă. Când sistemul bancar a
fost salvat, nu băncile comerciale cu criptomonede s-au salvat. Băncile
centrale au intervenit prin emisiune de monedă de bază, după care au
urmat măsuri non-convenŃionale. Criptomonedele nu vor putea să substituie
moneda emisă de banca centrală. Ce se poate întâmpla este ca băncile
centrale să aibă monedă digitală, dar emisă tot de banca centrală, iar
băncile comerciale vor primi monedă digitală ce se poate multiplica. Sunt
de acord, însă, că noile tehnologii conduc la dezintermediere şi cu această
trăsătură a descentralizării înŃelegem care este virtutea reŃelelor", a explicat
Dăianu.
Referitor la piaŃa de capital din România, oficialul BNR a menŃionat că
aceasta este una firavă atât prin volumul de tranzacŃii, cât şi prin numărul
de companii listate.
"Avem o piaŃă de capital firavă, nu numai prin volumul de tranzacŃii, ci prin
numărul de companii listate. Problema pieŃelor de capital este una
europeană. În SUA, pieŃele de capital finanŃează trei sferturi rulajul
economiei, în timp ce în Europa situaŃia este la antipozi, şi cu diferenŃe mari
între Ńări. Una este piaŃa de capital de la Londra... 80% din tranzacŃiile cu
derivative se fac prin Londra şi acestea unt lucruri care nu mai Ńin de
filosofia Brexit-ului, ci sunt foarte practice. VedeŃi ce greu este unirea

pieŃelor de capital. La nivel local, companiile mici nu se pot lista în altă
parte, dar companiile mari pot. Eu cred că ASF trebuie să se bată în
continuare pentru dezvoltarea pieŃei de capital locale. Nu este floare la
butonieră o piaŃă de capital. Aici avem nevoie şi de dorinŃa firmelor să se
listeze. Trebuie să ajutăm companiile noastre chiar dacă multe preferă
creditul bancar şi acest lucru trebuie acceptat. Să nu credem că finanŃarea
de la bursă este în orice circumstanŃă avantajoasă pentru firme, pentru că
nu este adevărat", a spus Daniel Dăianu.
ReprezentanŃi ai pieŃei de capital, precum şi reglementatorul din domeniu
au participat, 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).

