Comunicat de presă
București, 15.11.2016

Reprezentanți ai pieței de capital propun strategii de dezvoltare a
acesteia pentru Proiectul de Țară inițiat de administrația
prezidențială
Dezvoltarea și capitalizarea companiilor, finanțarea economiei, atragerea
disponibiului financiar al populației și agrenarea acestuia în economie, precum și
finanțarea proiectelor administrației publice centrale și locale ar putea avea ca sursă
piața de capital. De aceea, reprezentanți ai asociațiilor profesionale din domeniul
pieței de capital, ai companiilor listate la bursă, ai autorităților publice, presa,
consultanți, analiști financiari și avocați specializați vor participa, în ziua de 24
noiembrie 2016, la Dezbaterea PROIECT DE ȚARĂ – PIAȚA DE CAPITAL Soluții și Propuneri pentru strategia de dezvoltare a României.

Evenimentul va avea loc la București, iar scopul este acela de a genera un set de
propuneri vizând strategia de dezvoltare a pieței de capital, ca fundament pentru
dezvoltarea economiei și de a le aduce în atenția Comisiei pentru Proiectul de
Țară inițiat de administrația prezidențială. La jumătatea anului 2017, Comisia
Prezidențială însărcinată cu elaborarea strategiei Proiectului de Țară și-a propus
lansarea publică a unui document care să cuprindă lucrările acestei Comisii și să ofere
un “fir călăuzitor” dezvoltării României pentru perioada următoare. Dezvoltarea
pieței de capital locale este o componentă care nu poate să lipsească din nicio
strategie care își propune identificarea de căi și modele pentru dezvoltarea României.
O piață de capital dezvoltată este condiția și premisa construcției unei economii bine
și corect finanțate, rezistente și dinamice.

Premisele pentru această Dezbatere, se referă la faptul ca finanțarea economiei
locale se face aproape exclusiv prin intermediul sistemului bancar, deși în întreaga
UE se pune problema schimbării acestui modelul de finanțare - de la finanțarea prin
bănci spre finanțarea prin piața de capital. În plus, listarea companiilor ar putea aduce
un plus de transparență și de dinamică, atât companiilor respective, cât și
mecanismului economic în general, iar o piață de capital dezvoltată ar deveni o
alternativă la sistemul de pensii și ar permite o mai bună utilizare a banilor
existenți în Fondurile de Pensii și în Fondurile Mutuale, pe plan local. Nu în ultimul
rând, o piață de capital dezvoltată ar contribui la o mai bună angrenare a capitalului
autohton pentru dezvoltarea economiei naționale.

În cadrul dezbaterii vor fi abordate teme precum:
 Identificarea cadrului juridic care ar permite menținerea și continuarea
programelor de listări ale companiilor de stat, indiferent de guvernare
 Identificarea modalităților de stimulare a listării companiilor la bursa de
valori (stimulente fiscale și/sau de orice altă natură)
 Identificarea modalitaților de atragere a publicului de retail către Piața de
capital (programe de educație, înlesniri fiscale)
 Identificarea modalităților prin care se poate susține dezvoltarea Pieței de
capital autohtone (listări, programe de educație, stimuli fiscali, intrarea
Statului alături de BERD în acționariatul BVB, sprijinul Statului în
inființarea Contrapărții Centrale, reducerea taxelor ASF etc.)
 Înființarea unui fond care să dețină participații la companiile de Stat, care să
fie listat la bursă și care să folosească piața pentru finanțarea obiectivelor
companiilor din portofoliu

În urma dezbaterii va fi redactat un document care va cuprinde propunerile rezultate,
semnat de ONG-urile participante și alte instituții care își exprimă interesul. Acesta
va fi transmis membrilor Comisiei Prezidențiale, Ministerelor, Primului Ministru,
reprezentanților partidelor politice.

Evenimentul este susținut de: Asociația Administratorilor de Fonduri din România,
Organizația Profesioniștilor din Piața de Capital, Asociatia Română a Băncilor,
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Românnia, CFA Society România,
Institutul de Studii Financiare și este organizat cu ajutorul partenerilor SIF Moldova
și SIF Transilvania.
Suportul media al Dezbaterii este asigurat de Agerpres, în calitate de partener media
principal și de partenerii media: Ziare.com, Business24.ro, Economiczom.ro si
Klarmedia.
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