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Punerea în discuție a oportunității existenței Bursei de Valori București descurajează atât
emitenții, cât și investitorii, și transmite un mesaj negativ privind potențialul economic al
României.
Asociația Brokerilor din piața de capital își exprimă îngrijorarea față de declarațiile recente din
Ziarul Financiar ale reprezentaților firmei Deloitte România, declarații care pun în discuție
oportunitatea existenței Bursei de Valori București și sugerează că „ar fi mai eficient să ne
învățăm companiile să se listeze la Londra”, sau ca acestea să aleagă alte instrumente de finanțare
mai ieftine. Chiar dacă, ulterior, reprezentanta Deloitte România a revenit cu clarificări și a mai
nuanțat opiniile inițiale, considerăm că o astfel de declarație publică, venită de la o firmă de
consultanță și audit din grupul ”big four”, nu poate rămâne neobservată de investitori (atât locali,
cât și internaționali) și de emitenți sau potențiali emitenți, aducând serioase prejudicii Bursei de
Valori București (B.V.B.). Este inacceptabil ca o firmă de consultanță de asemenea notorietate să
recomande companiilor, în mod public, să se liste la Londra și nu la București, și să încerce să
transmită ideea că în România bursa este „percepută ca un joc”. Iar când firma este și auditor al
B.V.B., prin Deloitte Audit S.R.L., se pune problema afectării intereselor entității auditate,
prevalând preocuparea de a îndruma emitenții către alte piețe, în detrimentul desfășurării
activității de audit.
În plus, deoarece firma Deloitte România este și consultant autorizat de Bursa de Valori
București pentru companiile care vor să se listeze pe piața AeRO, ne întrebăm ce mesaj transmite
consultantul potențialilor emitenți, dar și cum își sprijină emitenții consiliați în asigurarea relației
cu investitorii, aceasta fiind una din obligațiile consultanților autorizați.
În stadiul actual de dezvoltare, economia românească are nevoie de finanțare, iar eforturile
tuturor factorilor implicați (bursă, brokeri, guvern, consultanți) ar trebui să se focalizeze pe
găsirea modalităților de creștere a atractivității bursei locale, și nu de desființare a acesteia. Bursa
este vitală pentru o economie de piață funcțională și competitivă, atât ca mijloc de finanțare, cât
și pentru impunerea unor principii corecte și transparente de guvernanță corporativă.
În același timp, surprinzătoare este și lipsa de reacție a B.V.B. la declarațiile menționate anterior.
Având în vedere însă modul în care directorul general al B.V.B. înțelege să ”promoveze” piața de
capital din România la evenimentele dedicate investitorilor străini, aruncând pe umerii
Guvernului responsabilitatea neîndeplinirii obiectivului de a accede la statutul de piață emergentă
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și prezentând piața de capital locală într-o lumină extrem de negativă, așteptările noastre privind
o reacție din partea acestuia devin zadarnice.
În calitate de acționari ai B.V.B., dar și de contributori semnificativi la veniturile acesteia, prin
tarifele și comisioanele pe care le plătesc permanent, brokerii din piața de capital solicită
Consiliului Bursei exprimarea publică a unei opinii privind declarațiile care îi pun sub semnul
întrebării existența și analizarea, de urgență, a situației în care se află în acest moment directorul
general, care aduce prejudicii de imagine externă B.V.B., pieței de capital și Guvernului
României, deși a fost mandatat să acționeze pentru dezvoltarea și promovarea bursei românești.
Presupusa experiență a directorului general în modernizarea și dezvoltarea bursei a fost, de altfel,
motivul principal al mandatării acestuia la conducerea B.V.B.
De asemenea, se ridică întrebarea dacă toate aceste declarații fac parte dintr-o campanie de
denigrare a pieței de capital românești, aspect care trebuie analizat cu seriozitate de către
Consiliul B.V.B., în vederea luării măsurilor care se impun.
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