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Comunicat de presă 

21 decembrie 2017 

 

Tarifele ce vor fi impuse de B.V.B. participanților scad lichiditatea bursei și încalcă Legea 

concurenței. 

Asociația Brokerilor solicită public Bursei de Valori București (B.V.B.), având în vedere împuternicirea 

pe care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății i-a acordat-o Consiliului Bursei, să amâne 

orice creștere a valorii tarifelor aplicate participanților la sistemul bursei, cel puțin până la data 

dobândirii de către piața de capital din România a statului de piață emergentă. Noile tarife publicate pe 

website-ul B.V.B. sunt la nivelul maxim aprobat de Adunarea Generală, deși aceasta a împuternicit 

Consiliul Bursei să stabilească cuantumul lor efectiv și data de la care se vor aplica. 

Reamintim că, la sfârşitul lunii septembrie a acestui an, FTSE Russell a decis să nu includă încă piaţa 

românească de capital în categoria pieţelor emergente, principalul motiv fiind lichiditatea redusă. De 

aceea, considerăm că toate demersurile ar trebui să se alinieze atingerii obiectivului de creștere a 

lichidității, nefiind oportună, în acest moment, luarea unor măsuri care să conducă la reducerea eficienței 

economice a activității intermediarilor. Majorarea tarifelor pentru participanți reprezintă o nouă barieră 

importantă în calea dezvoltării segmentului de retail, întrucât se va reflecta în creșterea costurilor de 

tranzacționare ale investitorilor.  

Cu toate listările importante din ultimii ani, B.V.B. nu a reușit să revină la nivelul de lichiditate atins în 

anul 2007. Astfel, deși în perioada 2007 - 2017 numărul de emitenți listați pe piaţa principală a B.V.B. a 

crescut de la 59 la 87, valoarea medie zilnică tranzacţionată în cursul anului 2017 a atins doar nivelul de 

10,5 milioane euro, față de 16,6 milioane euro în 2007. Numărul intermediarilor a scăzut semnificativ, la 

34 de intermediari la această dată, față de 73 în anul 2007, iar tendința de scădere continuă. Anunțul 

recent al Raiffeisen Bank privind încetarea activității de brokeraj în România, în condițiile în care divizia 

de brokeraj Raiffeisen este un jucător aflat în top cinci în tranzacţiile intermediate la Bucureşti, ar trebui 

să fie un semnal de alarmă în ceea ce privește costurile activității de brokeraj pe piața românească. Cu 

atât mai mult cu cât, în această perioadă intermediarii au costuri suplimentare semnificative pentru 

implementarea reglementărilor MiFID II/MiFIR și GDPR. 

Mai mult, prin noile măsuri, B.V.B., care ar trebui să fie un exemplu pentru toți emitenții în ceea ce 

privește atenția acordată respectării legislației, riscă amenzi din partea Consiliului Concurenței. Acesta a 

investigat recent încălcarea Legii nr. 21/1996 a concurenței și continuă monitorizarea bursei, având în 

vedere amânarea aplicării noilor tarife, la 1 ianuarie 2018. Prin introducerea unui tarif fix pe ordin 

executat, majorarea tarifelor pentru punctele de acces la sistemul de tranzacționare și reducerea 



comisionului de tranzacționare aplicat la valoarea unui ordin executat, în condițiile în care societatea 

deține o poziție dominantă pe piață, se crează un dezavantaj concurențial pentru intermediarii care au 

predominant clienți de retail, care în general plasează ordine multe de valori mici, față de cei care au 

clienți profesionali, ce plasează ordine de valori mari și foarte mari. De asemenea, se crează condiții de 

tranzacționare inechitabile atât pentru intermediari cât și pentru investitori, și se limitează accesul 

consumatorilor de retail. 
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