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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
În data de 21 noiembrie 2012, Bursa de Valori București (B.V.B.) a transmis Participanților la sistemul de 
tranzacționare un chestionar referitor la politica B.V.B. de ‘’aliniere la practicile și standardele  
internaționale, inclusiv in privința politicii de tarifare aplicată’’, în care acestora li se cere acordul la ‘’o 
politica de tarifare cu o structură similară burselor din regiune’’. 
  
Aceasta nouă ‘’politică de tarifare’’ sugerează aplicarea unui plafon minimal pe care Participanții să îl 
achite, indiferent de valoarea lunară tranzacționată, precum și ‘’reduceri la factura de tranzacționare, în 
funcție  de valoarea tranzacționată’’ – practic un plafon maximal. 
  
Plafonul minimal ar urma să afecteze grav segmentul Participanților cu volume tranzacționate mici, 
obligându-i pe aceștia să mărească valoarea comisioanelor pentru a face suportabilă taxa impusă de B.V.B. 
  
Plafonul maximal, respectiv ‘’reducerile’,’ va avea ca scop degrevarea Participanților cu volume 
tranzacționate mari de sarcina comisioanelor și le va permite acestora să reducă valoarea procentuală a 
comisioanelor aplicate clienților proprii. 
  
Deși, în linii mari, tarifele minimale vor avea ca scop compensarea ‘’reducerilor’’ ce vor fi aplicate unei 
părți a participanților, rezultînd un efect zero pentru B.V.B. din perspectiva veniturilor obținute, singurul 
rezultat cert va fi migrația investitorilor de la unii dintre Participanți la alții. 
  
În același sens, orice măsură de plafonare a valorii tranzacționate la nivel de participant, precum și 
impunerea unei taxe fixe per tranzacție, vor avea un efect devastator asupra investitorilor de retail, cea mai 
mare parte din aceștia având conturi deschise tocmai la Participanții care vor fi defavorizați de o astfel de 
măsură. 
  
Referitor la acest aspect, Asociația Brokerilor recomandă Directorului General al B.V.B. următoarele: 
 - neimplicarea instituției în condițiile concurențiale dintre Participanții la Sistemul de Tranzacționare al 
B.V.B. 
- mai buna cuprindere a fenomenului sinergetic bursier și o egală aplecare către investitorii instituționali 
și/sau străini, pe de o parte, și  investitorii autohtoni de retail, pe de altă parte. 
  
Deasemenea, ținând cont de dubla calitate a membrilor săi, de Participanți la Sistemul de Tranzacționare și 
de acționari ai B.V.B., Asociația Brokerilor recomandă Directorului General al B.V.B. să acționeze, în 
continuare, pentru alinierea B.V.B. la nivelul burselor din regiune, însă centrat pe maximizarea volumelor 
tranzacționate, pe atragerea de noi emitenți la cota B.V.B. și pe menținerea unui nivel scăzut și eficient al 
cheltuielilor, cu trecerea în plan secundar a măsurilor cu impact minor asupra profitabilității B.V.B. 
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