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ARTAN GJERGJI, CEO
BURSA DE VALORI DIN
ALBANIA:

“Bursele din ECE
sã îºi întoarcã ochii
cãtre cele din
Sud-Estul
Europei”

B
anca Europeanã de Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD) poate fi jucã-
torul principal care sã faciliteze o

cooperare între bursele din regiunea noa-
strã, este de pãrere Artan Gjergji,
CEO-ul Bursei de Valori din Albania.

Artan Gjergji a spus: “Dezvoltarea þã-
rilor din Europa Centralã ºi de Est a înce-
put din acelaºi punct în anii 90, pentru cã
am trecut de la economii centralizate la
economii de piaþã. Dar chiar dacã am ple-
cat de la aceeaºi linie, þãrile Europei Cen-
trale au avut un ritm mai accelerat de dez-
voltare, în principal datoritã investiþiilor
strãine directe care au venit din þãrile dez-
voltate. Apoi, valul investiþiilor a trecut la
alte þãri din regiune cum ar fi România sau
Bulgaria, în principal datoritã integrãrii în
Uniunea Europeanã. Dupã aceasta, a ve-
nit cãtre þãrile din Europa de Sud-Est ºi
Balcanii de Vest”. (A. I.)

(continuare în pagina 2)

SINIÒA KRNETA, CEO
BURSA DE VALORI
BELGRAD:

”Cooperarea
trebuie sã
urmãreascã
transformarea
investitorilor locali
în investitori
regionali”

B
ursa de Valori din Belgrad (Serbia)
doreºte sã fie parte în procesul de
cooperare regionalã în Europa Cen-

tralã ºi de Est, spune SiniÓa Krneta,
CEO-ul instituþiei, care considerã cã acto-
rii din regiune trebuie sã identifice soluþii
menite sã consolideze aceastã colaborare
- fie în cadrul unei coaliþii, fie printr-o altã
modalitate de integrare orizontalã.

SiniÓa Krneta subliniazã: ”Pentru o
cooperare regionalã între bursele din Eu-
ropa Centralã ºi de Est sunt necesare
abordarea comunã la nivelul infrastruc-
turii, noi alternative de investiþii ºi o pro-
movare comunã. O astfel de cooperare ar
trebui sã se axeze pe transformarea inves-
titorilor locali în investitori regionali.
Decidenþii politici care stabilesc cum sã
arate ecosistemul ar trebui sã ajute inves-
titorii de la nivel local, naþional.

V.R.

(continuare în pagina 3)

RADU HANGA,
PREªEDINTELE BURSEI DE
VALORI BUCUREªTI:

“Trebuie sã
îmbunãtãþim
cooperarea
ºi sã creºtem
vizibilitatea
regiunii noastre”

B
ursele din regiune trebuie sã îmbunã-
tãþeascã cooperarea ºi sã lucreze
împreunã pentru a creºte vizibilitatea

regiunii pentru investitorii internaþionali, a
afirmat Radu Hanga, preºedintele Bursei
de Valori Bucureºti (BVB). Acesta a mai
precizat cã mai mult de 25 de companii din
întregspectruleconomiei româneºti sunt în
diverse etape ale procesului de listare.

Acesta a afirmat: “Aº vrea sã mulþu-
mesc Asociaþiei Brokerilor ºi Ziarului
BURSA pentru organizarea acestui eve-
niment regional. (...) Ce vedem, în ulti-
mii 10 ani, este cã în ciuda progresului
excepþional ºi a creºterii economice pe
care o vedem în regiunea noastrã, ponde-
rea în indicii MSCI ºi FTSE Russell a
scãzut, în principal ca urmare a creºterii
din pieþele asiatice. (M.G.)

(continuare în pagina 3)

CHRISTOPH BOSCHAN,
CEO BURSA DE VALORI DIN
VIENA:

“Singura ºansã a
Burselor din
Europa Centralã ºi
de Est este sã se
deschidã cãtre
zonele de unde
vin bani mulþi”

S
ingura ºansã a Burselor din Europa
Centralã ºi de Est este sã urmeze
modelul vienez ºi sã se orienteze cã-

tre “zonele de unde vin bani mulþi”, ace-
stea fiind Statele Unite ale Americii, Ma-
rea Britanie ºi Europa de Vest, considerã
Christoph Boschan, CEO al Bursei de
Valori din Viena. Acesta a oferit drept
exemplu Bursa din Viena, în cadrul cãre-
ia 85% din volumul de tranzacþii vin din
strãinãtate, în special din Statele Unite
ale Americii. De asemenea, acesta susþi-
ne cã Bursele de Valori trebuie sã facili-
teze accesul investitorilor autohtoni la
pieþele financiare internaþionale.

“Lucrãm pe un program pe care noi îl
numim ADH (Alliance Data Hub), prin
care adunãm ºi procesãm datele înregi-
strate în zece Burse de Valori ºi le trimi-
tem cãtre SUA, Marea Britanie ºi Europa
de Vest. (S.B.)

(continuare în pagina 6)

MAHMUT AYDO�MUª,
DIRECTOR RELAÞII
INTERNAÞIONALE,
BURSA DIN ISTANBUL:

“Regiunea trebuie
sã aibã o niºã prin
care sã atragã
investitorii”

P
ieþele bursiere ale Europei Centrale
ºi de Est trebuie sã aibã o niºã care
sã le facã atractive pentru investito-

ri, considerã Mahmut Aydo�muº, PhD,
Director (Act.) Relaþii Internaþionale în
cadrul Bursei din Istanbul.

Mahmut Aydo�muº a spus: “În ceea
ce priveºte colaborarea dintre burse, nu
am o soluþie miraculoasã (engl. silver
bullet solution) ºi nu cred cã este o sarci-
nã uºoarã. (A. I.)

(continuare în pagina 4)

MANYU MORAVENOV, CEO
BURSA DE VALORI DIN
BULGARIA:

“Suntem deschiºi
pentru orice fel de
discuþie despre
cooperãri viitoare
în regiunea
noastrã”

B
ursa de Valori din Bulgaria este de-
schisã pentru orice fel de discuþie
despre cooperãri viitoare în regiu-

nea noastrã, a spus Manyu Moravenov,
directorul general al bursei vecine. Printre
altele, acesta a afirmat cã iniþiativa creãrii
unui hub de informaþii pentru þãrile din
Iniþiativa Celor 3 Mãri este foarte bunã ºi
a propus întâlniri regulate între directorii
generale ai burselor din regiune, nu
întâlniri informale, ci întâlniri de lucru.

Moravenov a declarat: “Bursa de Valori
din Bulgaria este deschisã pentru orice fel
de discuþie despre cooperãri viitoare în re-
giunea noastrã. Credinþa mea personalã, ºi
voi repeta ce am spus recent într-un forum
similar, este cã un viitor sustenabil pentru
bursele noastre este transformarea într-o
piaþã regionalã conectatã ºi soluþia practicã
(a cooperãrii) ar fi integrarea. (M. G.)

(continuare în pagina 4)

WILTOLD WILI¼SKI,
DIRECTORUL GENERAL AL
BURSEI DIN VARªOVIA:

“Regiunea
noastrã are
un avantaj
competitiv total
diferit faþã de
membrii UE”

D
in perspectivã macroeconomicã,
Europa Centralã ºi de Est are un
avantaj competitiv total diferit faþã

de ceilalþi membri ai Uniunii Europene,
este de pãrere Witold Wilinski, Directorul
General al GPW Tech, parte a Grupului
Bursa de Valori Varºovia (GPWGroup).

Domnia sa a declarat: “Cred cã în re-
giunea noastrã trebuie sã ne concentrãm
asupra a ceea ce avem în comun. Din
perspectivã macroeconomicã, noi ca re-
giune, avem un avantaj competitiv total
diferit, faþã de ceilalþi membri ai UE.
Creºterea PIB-ului este cea mai rapidã.
În al doilea rând, dacã ne referim la dato-
riile guvernamentale, în regiunea noa-
strã, dupã regimul comunist, nivelul a
fost destul de scãzut. În Vestul Europei,
ºi nu mã refer doar la Grecia ci ºi la Italia
ºi Franþa, nivelul îndatorãrii guverna-
mentale depãºeºte 130% din PIB, ceea
ce este o situaþie periculoasã.

J.P.

(continuare în pagina 5)

IVANA GAZIC,
PREªEDINTELE
BURSEI DE VALORI DIN
ZAGREB:

”Dacã
rãmâneam
un jucãtor local,
nu aveam
suficiente resurse”

B
ursa de Valori din Zagreb (Croaþia)
a ales calea extinderii în afara þãrii
sub conducerea pe care o are de mai

bine de un deceniu, în condiþiile în care,
fiind doar o piaþã naþionalã, nu avea sufi-
ciente resurse.

Ivana Gaïi�, preºedintele Consiliului
de Administraþie al Bursei de Valori din
Zagreb, declarã: ”Când m-am alãturat
bursei, în urmã cu 11 ani, aceasta era
doar o piaþã naþionalã care se baza foarte
mult pe veniturile din rulaj sau comisioa-
ne. Ne-am dat seama cã, dacã vom rãmâ-
ne doar un jucãtor local, nu vom avea su-
ficiente resurse ca sã menþinem o calitate
ridicatã a tranzacþionãrii. Aºa stãteau lu-
crurile înainte de intrarea þãrii noastre în
Uniunea Europeanã.

A.V.

(continuare în pagina 4)

ADRIAN TÃNASE, CEO
BURSA DE VALORI
BUCUREªTI:

“Scopul
colaborãrii
trebuie sã fie
creºterea
vizibilitãþii
regiunii noastre
cãtre investitorii
strãini”

S
copul colaborãrii dintre bursele Eu-
ropei Centrale ºi de Est trebuie sã
fie creºterea vizibilitãþii regiunii

cãtre investitorii strãini, a punctat
Adrian Tãnase, directorul general al
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

Adrian Tãnase a spus: “Suntem foarte
interesaþi sã avem o astfel de colaborare,
iar unele iniþiative deja au demarat. De
pildã sã avem un portal local, un ghiºeu
unic (engl. one-stop shop) de unde inve-
stitorii interesaþi de aceastã zonã sã îºi
culeagã informaþiile. Sã avem campanii
de promovare (engl. road-show-uri) co-
mune pentru a promova regiunea Euro-
pei Centrale ºi de Est.

A.I.

(continuare în pagina 6)

ZIARUL BURSA ªI ASOCIAÞIA BROKERILOR AU ORGANIZAT

"Eurovisionul" burselor, la Bucureºti

RICH;RD VIGH, CEO
BURSA DE VALORI DIN
BUDAPESTA:

“Dorim sã
stabilim colaborãri
regionale, în
urmãtorii
cinci ani”

B
ursa de Valori din Budapesta (BSE)
doreºte ca, în urmãtorii cinci ani, sã
stabileascã colaborãri cu alte burse

din regiune, a subliniat Rich<rd VJgh,
CEO-ul BSE.

Domnia sa a spus: “Ne aflãm într-o
poziþie norocoasã pentru cã avem 31 de
ani ºi, dupã deschiderea bursei, s-au
întâmplat foarte multe lucruri.

A.I.

(continuare în pagina 5)

ANDRE CAPPON, FONDATOR
CBM GROUP:

“Bursele din
Europa Centralã
ºi de Est trebuie
sã-ºi creeze
propria clasã de
active”

B
ursele din Europa Centralã ºi de Est
trebuie sã-ºi creeze propria clasã de
active pentru a deveni mai atractive

pentru investitorii internaþionali, respec-
tiv pentru fondurile pasive de acþiuni, a
spus Andre Cappon, fondatorul grupului
de consultanþã CBM din New York,
SUA.

M.G.

(continuare în pagina 7)

ALES IPAVEC,
PREªEDINTELE BURSEI DE
VALORI DIN LJUBLJANA:

”Alfabetizarea
financiarã este la
un nivel redus, în
Slovenia”

B
ursa din Ljubljana (Slovenia) a pus
la punct, în ultimii patru ani, o plat-
formã pentru companii aflate în di-

ferite etape ale ciclului de viaþã, prin care
acestea sã poatã atrage finanþare, spune
Ales Ipavec, preºedintele Consiliului de
Administraþie al Bursei de Valori Ljub-
ljana, care menþioneazã cã platforma se
adreseazã start-up-urilor, firmelor cu ca-
pitalizare medie, precum ºi celor din ca-
tegoria blue-chip. (A.V.)

(continuare în pagina 2)
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