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Comunicat de presă
Brokerii români se specializează la burse de valori străine
În perioada 18-21 iunie 2012, Asociația
Brokerilor a organizat o vizită de specializare
prin observare la bursa de valori din Italia Borsa Italiana din Milano. Delegația formată din
34 membri, reprezentanți ai societăților de
servicii de investiții financiare, ai instituțiilor de
credit active pe piata de capital și ai Bursei de
Valori București, a avut ocazia sa cunoască
modul în care functionează bursa italiană, dar si
care sunt oportunitățile de colaborare între cele
două piețe de capital, română și italiană. De
asemenea, au fost prezentate condițiile în care
brokerii români pot accesa platformele de
tranzactionare italiane, precum și serviciile post
tranzacționare pe piața de capital italiană, având în vedere necesitatea dezvoltării unei contrapărți
centrale și în România, care să garanteze decontarea tranzacțiilor.
Delegația a beneficiat și de o prezentare detaliată a programelor de training oferite de London
Stock Exchange Academy brokerilor români, dar și funcționarilor guvernamentali implicați în
procesul de privatizare, urmarea a recentei semnări, de către Academie, a unui acord de

parteneriat cu Asociația Brokerilor din România. Borsa Italiana este parte a London Stock
Exchange Group, iar Academia furnizează programe de training atât la Londra, cât și Milano.
Având în vedere gradul ridicat de internaționalizare a piețelor financiare, aceste schimburi de
experiență sunt indispensabile în formarea profesională a angajaților din piața de capital din
România, pentru a fi posibilă dezvoltarea viitoare a acesteia. În plus, întrucât angajații din piața de
capital acordă consultanță investitorilor, dar și companiilor care doresc să atragă capital prin
listare pe bursa de valori, de nivelul lor de cunoaștere a piețelor internaționale depinde o parte din
succesul finanțării antreprenoriatului în România.
Vizita la Borsa Italiana a fost cea de a treia vizită organizată de Asociația Brokerilor la bursele
europene, dupa cele de la London Stock Exchange si NYSE Euronext Amsterdam, in cadrul
proiectului "Îmbunătăîirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajații din domeniul valorilor
mobiliare", deruat in parteneriat cu Siveco Romania SA. Proiectul beneficiaza de fonduri europene
nerambursabile și se înscrie în Axa Prioritara 3, "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a
întreprinderilor".
Participanților la proiect, li se oferă oportunitatea de a-și dezvolta competențele manageriale și
antreprenoriale, prin cursuri, seminarii, consultanță juridica, dar si prin activități transnationale,
respectiv specializări la burse de valori străine. Formarea profesională și consultanța vor conduce,
în cadrul societăților beneficiare, la o organizare mai bună, o alocare mai eficientă a resurselor, și,
în consecință, la creșterea dimensiunii afacerilor, concomitent cu creșterea numărului de salariați,
contribuind astfel la dezvoltarea mediului de afaceri si a economiei, generand creșterea ratei de
ocupare și îmbunatățirea calității vieții.
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