Карина Караиванова: Потенциалът за развитие на капиталов пазар в
България е абсолютно неоползотворен
Новото ръководство на КФН няма да постигне целите си без категорична подкрепа
на държавата, смята ръководителят на регулатора
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Този текст е част от темата 11-та годишна среща на бизнеса с правителството, която се
организира от "Капитал".
В рамките на панела "Ще се превърне ли финансовата система в усилвател на
икономическия растеж - какво да очакваме от регулаторите, банките и пазарите"
чухме изказвания на ръководителите на всички основни институции, имащи отношения
към сектора. В него участваха Карина Караиванова, председател на КФН, Димитър
Радев, управител на БНБ, Владислав Горанов, министър на финансите в оставка, и
Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България.

Представяме ви изказването на Карина Караиванова, председател на КФН
Темата за насърчаване развитието на капиталовия пазар е много важна и аз имам
удоволствието пред вас да говоря не само от мое име и от името на регулатора, а си
позволявам да говоря от името на целия пазар – всички пазарни участници, които се
обединихме около идеята, че има необходимост от развитие на капиталовия пазар в
България.
Съвсем накратко няколко думи за контекста, в който ние виждаме смисъла на тези
усилия, които сме решили да полагаме.
Сутринта в различните панели, разбира се всичките предизвикателства пред България
за 2017 г., че даже и занапред бяха изброени, но съвсем накратко – предстоят избори
вътре в държавата, предстоят избори в Германия и Италия, Франция, Холандия и
всичкото това в ситуация, в която авторитетът или доверието в европейските
институции намалява. Миграционният поток не спира, което означава, че
националистическите идеи ще набират все по-голяма скорост и оттам волята за
извършване на реформи най-вероятно няма да бъде толкова силна, каквато ни се иска и
каквато наблюдавахме през изминалите години.
Имаме ли допълнителни възможности, за да стимулираме икономическия растеж? Ние
считаме, че има. България има абсолютно неоползотворен потенциал от гледна
точка на развитие на капиталовия пазар. И затова всички пазарни участници
считаме, че темата е много важна и декларираме, че развитието на капиталовия пазар
може да допринесе, да доведе до допълнителен икономически растеж в страната.
Когато подписахме меморандума, в рамките на който определихме начина, по който ще

си сътрудничим целия пазар цитирахме едно изследване на Световна банка, където
емпирично се показва тази връзка и се показва, че увеличението на пазарната
капитализация на фондовата борса на която и да е държава, директно има ефект върху
растежа на БВП на глава от населението.
Така че инструментът, който ние идентифицирахме, чрез който ще работим за
развитието на капиталовия пазар са пътна карта, стратегия в която сме
идентифицирали 14 мерки, дали сме и времеви график, в рамките на който сме си
поставили задачата да ги изпълним.
Тук ясно искам да кажа, че няма да успеем да постигнем високите цели, които сме си
сложили без категоричната подкрепа на държавата в лицето на всичките нейни
институции, правителство и парламент. Защо? Защото освен необходимостта, която сме
идентифицирали за промяна на законодателната база, на закони, нормативни и
подзаконови нормативни актове държавата ни е необходима, за да се върне доверието в
този пазар. Необходима ни е, за да подпомогне и да привлече нови инвеститори и
емитенти на пазара.
Важно е да дойдат нови компании, които да се листват да се търгуват на БФБ, без
значение дали те ще бъдат публични или частни. От тази гледна точка считам, че това
което успяхме да постигнем – да обединим всички усилия, всички пазарни участници,
държавата, инвестиционни посредници, емитенти, инвеститори само по себе си вече е
успех.
Сега, за да охладя ентусиазма, искам да кажа, че такъв подход, такъв метод вече се
прилага от известно време от няколко години в Румъния, т.е. ние пак сме в ситуация да
догонваме. Малко сме закъснели, но пък хубавото и позитивното на всичкото това е, че
механизмът, който сме избрали, е показал, че някъде работи. Тоест ако тук ние
продължим да полагаме необходимите усилия и всеки един пазарен участник
изпълнява така идентифицираните, необходими мерки имаме гаранция, че можем да
постигнем успех. Това вече само по себе си е доста обнадеждаващо.
Видяхме положителната реакция на пазара в края на миналата година, много ми
се иска това да не е еднократен ефект, т.е. много е важно да се възползваме от
ентусиазма, от позитивното мислене в момента което има на пазара и за да може да
изведем българския капиталов пазар на друго ниво, много по-устойчиво.
Мисля, че това е целта, която трябва да гоним и имаме всички предпоставки да го
постигнем. Аз наистина съм оптимист, оптимист съм защото имаме един добър пример,
че такъв тип подход е действащ и в същото време това, което ме кара да вярвам, че
имаме шанс е твърдата подкрепа, която усещам от страна на пазара. А ако успеем
печеливши ще бъдат всички. Ще бъдат емитенти, инвеститори, фиск, българските
граждани, репутацията на нашата държава ще се подобри и ще имаме възможност да
привлечем нови чуждестранни инвеститори.

